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Шановний читачу,
Перед Вами 33-й випуск огляду розробок у законодавстві ЄС та його правовому аналізі, а
також розробок щодо адаптації законодавства ЄС в Україні. Огляд створено в рамках
проекту "Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС". Цей випуск
охоплює період 1-31 березня 2019. Ми сподіваємось, що огляд буде для Вас корисним. Ви
можете висловити Ваші коментарі щодо огляду або ж долучитись до покращення та
збагачення наступних випусків.
Ми висвітлюємо деякі із розробок щодня на нашому профілі у Т
 віттер.
Команда проекту та Урядовий офіс координації
європейської та євроатлантичної інтеграції
Dear Reader,
this is the 33rd issue of the review of current, important developments in EU law, EU legal analysis
`and EU legal approximation in Ukraine prepared in the framework of the project “Support for the
Implementation of the EU-Ukraine Association Agreement”. This issue covers the period 1-31
March 2019. We hope you will find it useful. Your comments and contributions that could improve
the next issues of this review are welcome.
Some developments are reflected on daily basis on a dedicated Twitter profile.
Project Team & Government Office for Coordination of
European and Euro-Atlantic Integration

I. LEGAL ASPECTS OF EU-UKRAINE RELATIONS / ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВІДНОСИН
МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС
●
II. IMPLEMENTATION OF THE ASSOCIATION AGREEMENT
●

" Екологічна політика та право". Основні події у сфері охорони довкілля,
(лютий 2019), Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля».
"Environmental Policy and Law". Major developments in environmental
protection filed, (February 2019), Resource and Analysis Center “Society and
Environment”.

●

Військова євроінтеграція: як Україна виконує свої безпекові
зобов'язання за угодою з ЄС, (13.03.2019), стаття на сайті “Європейська
правда”.
Military European integration: How Ukraine fulfills its security
obligations under the agreement with the EU, (13.03.2019), the article at the
European Pravda web-site. (in Ukrainian).

●

Дев’яте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та

ЄС (13-14.03.2019), Заключна заява та рекомендації.
9th EU-Ukraine
Parliamentary Association Committee (13-14.03.2019), Final statement and
recommendations.
●

 ереливання крові по-європейськи: Україна починає будувати нову
П
систему крові, (15.03.2019), експертна думка на сайті “Новое время”, Ольга
Стефанишина, заступник міністра охорони здоров’я.
Blood transfusions in
a European way: Ukraine begins to build a new blood system, (15.03.2019),
expert opinion at the web-site “New Time”, Olga Stefanyshyna, the deputy minister
of the minister of health of Ukraine (in Ukrainian).

●

Діалог з прав людини між Україною та ЄС, (21.03.2019), прес-реліз на

сайті Представництва ЄС в Україні.
EU-Ukraine Human Rights Dialogue,
(21.03.2019), press-release at the web-site of the Delegation of the European
Union to Ukraine.
●

 ’яте засідання Підкомітету «Юстиція, свобода та безпека» Комітету
П
асоціації між Україною та ЄС (22.03.2019), інформація Урядового офісу

координації європейської та євроатлантичної інтеграції.
The Fifth meeting
of the Subcommittee "Justice, Freedom and Security" of the EU-Ukraine
Association Committee (22.03.2019), information from the Government Office for
the Coordination of European and Euro-Atlantic Integration.
●

‘Strategic Environmental Assessment and Environmental Impact
Assessment legislations at national levels: legal framework, implementation,
common features and problems, needs’, Summary of researches provided in the
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project countries: Belarus, Republic of Moldova and Ukraine in the frame of project
‘Environmental Assessment Watch’ (December 2018).
III. RECENT DEVELOPMENTS AND ANALYSES IN EU LAW / ОСТАННІ ЗМІНИ ТА
АНАЛІЗ ПРАВА ЄС
This part of the review follows well established systematization of EU legislation, even if not in every
reporting period there will be substantial or relevant developments in each chapter.

01 GENERAL, FINANCIAL AND INSTITUTIONAL MATTERS / ЗАГАЛЬНІ, ФІНАНСОВІ
ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ
●

The EU in 2018. General report on the activities of the European Union

(12.03.2019), Publications Office of the European Union.
ЄС у 2018 році.
Загальний звіт про діяльність Європейського Союзу у 2018 році,
(12.03.2019), Офіс публікацій Європейського Союзу. (англійською).

02 CUSTOMS UNION AND FREE MOVEMENT OF GOODS / МИТНИЙ СОЮЗ ТА
ВІЛЬНИЙ РУХ ТОВАРІВ
●

 xternal trade - 37th Annual Report from the European Commission on the
E
EU's Anti-Dumping, Anti-Subsidy and Safeguard activities and the Use of trade
defence instruments by Third Countries targeting the EU in 2018 (27.03.2019).
Зовнішня торгівля - 37-й Щорічний звіт (англійською) від Європейської комісії
щодо антидемпінгових, антидотаційних, інших заходів та використання
інструментів торговельного захисту, націлених на ЄС третіми країнами у 2018
році. (27.03.2019)

●

Free movement of goods - The European Parliament and the Council adopted
Regulation (EU) 2019/515 of 19 March 2019 on the mutual recognition of goods
lawfully marketed in another Member State.
Вільний рух товарів Парламент ЄС та Рада ЄС прийняли Регламент 2019/515 від 19 березня 2019
про взаємне визнання товарів, які законно збуваються в інших
державах-членах ЄС. (англійською).

03 AGRICULTURE / СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
●
04 FISHERIES / РИБАЛЬСТВО
●
05 FREEDOM OF MOVEMENT FOR WORKERS AND SOCIAL POLICY / СВОБОДА
ПЕРЕСУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ І СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
●
06 RIGHT OF ESTABLISHMENT AND FREEDOM TO PROVIDE SERVICES / ПРАВО
НА ЗАСНУВАННЯ ТА СВОБОДА НАДАВАТИ ПОСЛУГИ
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●
07 TRANSPORT POLICY / ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА
●
08 COMPETITION POLICY / ПОЛІТИКА У СФЕРІ КОНКУРЕНЦІЇ
●

Antitrust - European Commission has fined car safety equipment makers 368

million euros for cartel, (05.03.2019).
ЄС оштрафував на 368 млн євро
виробників устаткування для автобезпеки, (05.03.2019), н
 овина на сайті
“Європейська правда”.
●

Antitrust - European Commission has fined Google €1.49 billion for abusive
practices in online advertising, (20.03.2019), press-release of the European
Commission.
Єврокомісія оштрафувала Google на 1,5 млрд євро за
порушення антимонопольних правил, (20.03.2019), новина на сайті
“Європейська правда”.

09 TAXATION / ОПОДАТКУВАННЯ
●

VAT taxation - The Court of Justice ruled that Motor vehicle driving tuition for
categories B and C1 is not school or university education exempt from VAT. The
concept of ‘school or university education’, within the meaning of the Directive
2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax,
refers generally to an integrated system for the transfer of knowledge and skills
covering a wide and diversified set of subjects, and to the furthering and
development of that knowledge and those skills by the pupils and students in the
course of their progress and their specialisation in the various constituent stages of
that system. That concept does not cover motor vehicle driving tuition provided by a
driving school for the purpose of acquiring licence to drive vehicles in categories B
and C1. See full text of Judgment of the Court of Justice in Case C-449/17 A & G

Fahrschul-Akademie of 14.03.2019.
ПДВ - Суд ЄС постановив, що навчання
водіїв автомобілів для категорій В і С1 не є шкільною або університетською
освітою, звільненою від ПДВ. Концепція «шкільної або університетської освіти»
у значенні Директиви 2006/112 / ЄС від 28 листопада 2006 року про загальну
систему податку на додану вартість в цілому стосується інтегрованої системи
передачі знань і навичок, яка охоплює широкий спектр диверсифікований набір
предметів, а також просування і розвиток цих знань і навичок учнів і студентів у
процесі їх розвитку та їх спеціалізації на різних складових етапах цієї системи.
Ця концепція не охоплює навчання водіїв транспортних засобів, що надаються
автошколою з метою отримання ліцензій на керування транспортними
засобами категорій В і С1. Повний текст рішення у справі C-449/17 A & G за
посиланням (англійською).
10 ECONOMIC AND MONETARY POLICY AND FREE MOVEMENT OF CAPITAL /
ЕКОНОМІЧНА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ТА СВОБОДА РУХУ КАПІТАЛУ
●

Foreign investments in the EU - The European Parliament and the Council
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adopted Regulation (EU) 2019/452 of 19 March 2019 establishing a framework for
the screening of foreign direct investments into the Union.
Іноземні інвестиції
у ЄС - Парламент та Рада ЄС затвердили Регламент ЄС 2019/452 від
19.03.2019, що встановлює рамки для перевірки прямих іноземних інвестицій в
ЄС. (англійською)
11 EXTERNAL RELATIONS / ЗОВНІШНІ ЗНОСИНИ
●
12 ENERGY / ЕНЕРГЕТИКА
●
13 INDUSTRIAL POLICY AND INTERNAL MARKET / ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА ТА
ВНУТРІШНІЙ РИНОК
●
14 REGIONAL POLICY AND COORDINATION OF STRUCTURAL INSTRUMENTS /
РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА КООРДИНАЦІЯ СТРУКТУРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
●
15 ENVIRONMENT, CONSUMERS AND HEALTH PROTECTION / ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ,
ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
●

 овкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та
Д
кліматичної політики і права ЄС, (лютий 2019), Ресурсно-аналітичний центр
«Суспільство і довкілля».
Environment and climate: an informational and
analytical review of the EU environmental and climate policy and legislation,
(February 2019), Resource and Analysis Center “Society and Environment”. (in
Ukrainian).

16 SCIENCE, INFORMATION, EDUCATION AND CULTURE / НАУКА, ІНФОРМАЦІЙНІ
ВІДНОСИНИ, ОСВІТА І КУЛЬТУРА
●
17 LAW RELATING TO UNDERTAKINGS / ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ПІДПРИЄМСТВА
●

Public procurement - The EU Court of Justice ruled that EU public
procurement rules do not apply to services for the transport of patients provided, in
emergency situations, by non-profit organisations or associations, (21.03.2019),
CJEU, press-release, Judgment in Case C-465/17.
Правила щодо
державних закупівель не поширюються на послуги з перевезення пацієнтів,
що надаються в надзвичайних ситуаціях неприбутковими організаціями або
асоціаціями, Суд ЄС, прес-реліз, рішення у справі № С-465/17. (англійською)

18 COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY / СПІЛЬНА ЗАКОРДОННА
5

ПОЛІТИКА І ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ
● EU Sanctions
○

 ouncil Implementing Regulation (EU) 2019/352 of 4 March 2019
C
implementing Regulation (EU) No 208/2014 concerning restrictive
measures directed against certain persons, entities and bodies in view
of the situation in Ukraine, (05.03.2019).
Рішення ЄС про санкції
проти Януковича і Ко та зняття обмежень з Клюєва набуло
чинності, (05.03.2019), новина на сайті “Європейська правда”.
ЄС
офіційно зняв санкції з Андрія Клюєва і продовжив проти Януковича і Ко,
(04.03.2019), інформація з сайту “Європейська правда”.

○

 etiana Shevchuk: 5 years of EU sanctions against Ukrainian
T
kleptocrats, (06.03.2019), the article of Tetiana Shevchuk, Kyiv Post

○

 іар, важливіший за санкції: що не так із азовським пакетом
П
"тиску на Росію", (07.03.2019), стаття на сайті “Європейська правда”.
 he PR more important than sanctions: what's wrong with the Azov
T
package of "pressure on Russia" (07.03.2019), the article from the
web-site “European pravda” (in Ukrainian).

○

Council Implementing Regulation (EU) 2019/409 of 14 March 2019
implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive
measures in respect of actions undermining or threatening the
territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine,
(15.03.2019).
ЄС запровадив санкції проти 8 росіян за керченську
агресію, (15.03.2019), новина на сайті “Європейська правда”

○

Council Implementing Regulation (EU) 2019/408 of 14 March 2019
implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive
measures in respect of actions undermining or threatening the
territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine,
(15.03.2019).
ЄС реагує на ескалацію у Керченській протоці та
Азовському морі та оновлює санкції за дії проти територіальної
цілісності України, (15.03.2019), прес-реліз Ради Європейського Союзу.
 С продовжив на півроку індивідуальні санкції проти Росії,
Є
(15.03.2019), новина на сайті “Європейська правда”.

19 AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE / ПРОСТІР СВОБОДИ, БЕЗПЕКИ
ТА ПРАВОСУДДЯ
●

 ong-term residency in the EU - The EU Court of Justice ruled that the
L
residence permits obtained for the purpose of family reunification and long-term
resident status may be withdrawn, where they have been granted on the basis of
falsified documents, even if the holders of such permits or status were unaware of
the fraud committed, (14.03.2019), CJEU, press-release, Judgement in case
C-557/17.

Дозволи на проживання, отримані з метою возз'єднання сім'ї та
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●

статусу довгострокового резидента, які
були надані на підставі
фальсифікованих документів, можуть бути відкликані, навіть якщо власники
таких дозволів або статусу не знали про вчинення шахрайства. (14.03.2019),
Суд ЄС, прес-реліз, рішення у справі № С-557/17. (англійською)

 sylum - The EU Court of Justice ruled that an asylum seeker may be
A
transferred to the EU Member State that is normally responsible for processing his
application or that has previously granted him subsidiary protection unless the
expected living conditions in that Member State of those granted international
protection would expose him to a situation of extreme material poverty, contrary to
the prohibition of inhuman or degrading treatment. See full text of the Judgments of
the Court of Justice in Cases C-163/17, C-297/17, C-318/17,C-319/17,C-438/17 of
19.03.2019.
Притулок - Суд ЄС постановив, що шукач притулку може бути
переданий до держави-члена ЄС, яка відповідає за розгляд його заяви, або
яка раніше надала йому субсидіарний захист, за виключенням випадків, коли
очікувані умови життя в цій країні тих, хто отримав міжнародний захист в цій
державі, призведуть до вкрай бідного матеріального становища, яке
суперечить забороні нелюдських або принизливих умов. Див. Повний текст
рішень C-163/17, C-297/17, C-318/17,C-319/17,C-438/17 від 19.03.2019.
(англійською).

●

Migration - Progress report on the Implementation of the European Agenda on
Migration: Communication from the Commission to the European Parliament, the
European Council and the Council of 06.03.2019.
Міграція - Звіт про хід
виконання імплементації Європейської програми щодо міграції: Повідомлення
Європейської комісії Парламенту ЄС. (англійською)

20 PEOPLE'S EUROPE / ЄВРОПА ДЛЯ ЛЮДЕЙ
●

The content of this Review does not reflect the official opinion of the European
Union. Responsibility for the information and views expressed in the Review
lies entirely with the authors.
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