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I. ПАНДЕМІЯ COVID-19 ТА ВАКЦИНАЦІЯ В ЄС 
1. Європейський Союз займає скептичну позицію стосовно пропозиції США піти назустріч країнам 

що розвиваються у питанні призупинення норм захисту інтелектуальної власності у виробництві 
вакцин від COVID19  

 
Брюссель не готовий підтримати несподіване для багатьох в ЄС рішення Адміністрації Президента Д.Байдена 
піти назустріч вимогам країн що розвиваються і послабити патентні правила, які застосовуються при передачі 
ліцензійних прав на виробництво вакцин. Як відомо, у жовтні 2020 р. в рамках СОТ за ініціативи ПАР та Індії і 
за підтримки коаліції низки країн було зареєстровано проект рішення про призупинення дії деяких положень 
Угоди СОТ про захист пов'язаних з торгівлею прав інтелектуальної власності (Угода TRIPS). 5 травня 2020 р. 
Торговий представник США К.Таї виступила з офіційною заявою про підтримку Вашингтоном ідеї полегшення 
патентного режиму СОТ «в якості надзвичайного заходу у відповідь на надзвичайну ситуацію» навколо 
пандемії коронавірусу COVID-19.  
Наразі реакція інституцій Євросоюзу залишається стриманою. За підсумками засідання Європейської Ради 
(Саміту ЄС) 7 травня, на якому обговорювалося також питання стратегії боротьби з пандемією, Президент 
Європейської Ради  Ш.Мішель закликав Вашингтон запропонувати конкретний план дій щодо врегулювання 
проблеми захисту інтелектуальних прав виробників вакцин.  
 
Додаткова інформація про заяву Торгового Представника США:  
https://www.politico.com/news/2021/05/05/biden-covid-vaccine-patent-protections-485458  
 
Офіційна інформація про зміст ініціативи ПАР та Індії доступна за посиланням: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True  
 

 
 

II. ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА ЄС 
1. ЄС відновлює переговори з Індією щодо укладення угоди про вільну торгівлю та захист інвестицій 

7 травня у рамках віртуального Саміту ЄС-Індія в португальському місті Порто (Португалія головує в І 
півріччі 2021 р. в ЄС) сторони оголосили про відновлення переговорного процесу щодо укладення угоди 
про вільну торгівлю. В 2013 р. переговорний процес було призупинено через нездатність сторін досягти 
прогресу з питань доступу на індійський ринок експорту європейських автомобілів, продуктів 
харчування, захисту географічних зазначень тощо.  

Більше інформації про відновлення торговельних переговорів ЄС-Індія: 
https://www.politico.eu/article/india-eu-relationship-porto-summit/  

2. Європейська Комісія представила проект Регламенту про контроль над іноземними субсидіями, 
які спотворюють Внутрішній ринок ЄС у сфері державних закупівель та купівлі або злиття компаній 

 5 травня Європейська Комісія представила на розгляд держав-членів ЄС та Європейського Парламенту 
проект законодавчого акту ЄС (Регламенту) щодо порядок контролю над іноземними субсидіями, які 
можуть надаватися з метою сприяння участі в державних закупівлях в ЄС або придбанні європейських 
компаній і таким чином «спотворювати функціонування європейського ринку» у згаданих секторах.  

Додаткова інформація доступна за посиланням:  

https://ec.europa.eu/competition/international/overview/foreign_subsidies.html  

 

 

 

https://www.politico.com/news/2021/05/05/biden-covid-vaccine-patent-protections-485458
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True
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3. Європейська Комісія відкладає ратифікацію Інвестиційної угоди з Китаєм у відповідь на санкції 
Пекіном європейських політиків 

5 травня 2021 р. Віце-Президент Європейської Комісії з питань торгівлі В.Домбровскіс офіційно 
підтвердив відкладення Комісією на невизначений термін внесення на ратифікацію до Європарламенту 
та держав-членів ЄС Інвестиційної угоди з Китаєм. Він також офіційно пояснив причини такого кроку – 
рішення Пекіна місяцем раніше накласти персональні санкції на низку депутатів Європейського 
парламенту, урядовців інституцій ЄС та деяких європейських дослідників-китаїстів. 

Більше інформації про згадане рішення можна знайти за посиланням: https://www.politico.eu/article/china-
throws-eu-trade-deal-to-the-wolf-warriors-sanctions-investment-pact/  

 

III. АГРОСЕКТОР І ТОРГІВЛЯ 
 

1. Європейська Комісія планує запровадити законодавство на повну заборону використання деяких 
харчових додатків у продуктах харчування та особистої гігієни   

Європейська Комісія планує запровадити повну заборону на використання в продуктах харчування та 
продукції особистої гігієни в обігу на ринку ЄС харчового додатку Е171, відомого також як діоксид титану, 
з огляду на його канцерогенний вплив. Рішення Європейської Комісії стало відповіддю на відповідний 
нещодавній висновок Європейського агентства харчової безпеки (EFSA). Про це 10 травня офіційно 
заявила Комісар ЄС з питань охорони здоров'я і харчової безпеки Стелла Киріакідес.  

2. Європейська Комісія відклала до липня публікацію законодавчих пропозицій щодо заходів 
контролю над вирубками лісів у деревообробному секторі  

10 травня Європейська Комісія прийняла рішення відкласти оприлюднення законодавчих пропозицій, 
згідно з якими європейські деревообробні компанії будуть зобов’язані здійснювати контроль (due 
diligence) над своїми закордонними постачальниками деревини, щоб мінімізувати негативні наслідки 
вирубок лісів (дефорестації). Зазначені пропозиції розвинуть законодавчу базу щодо обмежень вирубок 
лісів, яка вже закладені в Регламенті ЄС European Timber Regulation.  

Відповідні законодавчі пропозиції будуть представлені Комісією на розгляд держав-членів в кінці 
червня.  

3. Група європейських торговельних мереж має намір бойкотувати на своїх полицях продукцію 
бразильських виробників у зв'язку з дефорестацією Амазонії 

Ініціативна група 38 європейських мереж роздрібної торгівлі, включаючи такі мережі як ALDI, Ahold 
Delhaize, Asda, Lidl Stiftung, Sainsbury’s і  Tesco, повідомила про своє рішення бойкотувати закупівлі 
бразильських агрохарчових товарів у випадку, якщо бразильський законодавчий орган ухвалить закон, 
який де-факто легалізує незаконні присвоєння земельних ділянок в джунглях Амазонії, які надалі 
використовуватимуться для потреб сільського господарства.  

Більше інформації про ініціативу європейських торговельних мереж доступно за посиланням : 

https://www.reuters.com/business/environment/retailers-investors-urge-brazil-scrap-bill-seen-boosting-
deforestation-2021-05-04/  

https://www.politico.eu/article/china-throws-eu-trade-deal-to-the-wolf-warriors-sanctions-investment-pact/
https://www.politico.eu/article/china-throws-eu-trade-deal-to-the-wolf-warriors-sanctions-investment-pact/
https://www.reuters.com/business/environment/retailers-investors-urge-brazil-scrap-bill-seen-boosting-deforestation-2021-05-04/
https://www.reuters.com/business/environment/retailers-investors-urge-brazil-scrap-bill-seen-boosting-deforestation-2021-05-04/

