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Інформація, представлена у цьому документі від імені Української асоціації бізнесу і торгівлі (UBTA), не є юридичною консультацією будьякого виду, має виключно інформативний характер і не може вважатися такою, що відображає точну відповідність фактам та подіям, яких
вона стосується, або на які вона посилається на момент отримання цієї інформації користувачем. Представлена інформація містить
електронні та інші посилання на відомості, надані третіми сторонами. UBTA не несе відповідальності за достовірність таких відомостей.
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I. ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА ЄС
1. США та ЄС досягли проміжних домовленостей про зниження тарифів у торгівлі сталлю
31 жовтня Європейська Комісія та офіс Торгового представника США оголосили про досягнення
проміжних домовленостей про умови торгівлі сталлю, які дозволять призупинити торговельний
конфлікт, спричинений свого часу запровадженням Д.Трампом імпортних тарифів на сталь та алюміній.
Відповідно до досягнутих домовленостей, ЄС отримує щорічну тарифну квоту на імпорт сталі та алюмінію
до США за нульовим імпортним митом. Як відомо, до імпорту сталі та алюмінію з ЄС до цього часу
застосовувалися імпортні мита на ріні 25% та 10% відповідно. Квота для сталі становитиме 4.4 мільйони
тон щорічно, з них квота на 1.1 мільйони тон буде діяти лише протягом двох років. Після вичерпання
квоти будуть застосовуватись діючі тарифи. Зазначені домовленості є основою для подальших
переговорів між Вашингтоном та Брюсселем щодо нормалізації торгівлі в металургійному секторі,
подальші перспективи наразі залишаються невизначеними. У цьому контексті Брюссель та Вашингтон
домовилися «поставити на паузу» двосторонні спори в рамках СОТ стосовно додаткових митних тарифів
у металургійній торгівлі.
Водночас, привертають увагу домовленості сторін щодо завдань двосторонньої взаємодії з
проблематики світової торгівлі сталлю. Очевидно, що успішність такої взаємодії буде підставою для
Адміністрації Президента Байдена продовжувати лобіювати Конгрес щодо остаточного скасування
загороджувальних мит на імпорт металургійної продукції ЄС. Зокрема, йдеться про взаємодію сторін на
міжнародній арені щодо обмеження надлишкових виробничих потужностей у виробництві сталі, а також
про формування «глобальної домовленості стосовно сталої сталі та алюмінію» (global arrangement on
sustainable steel and aluminium).
Коментуючи домовленості, Президент Д.Байден підкреслив що вони відповідають його баченню
«глобального фронту проти Пекіна. (Крім цього) … ці домовленості обмежать доступ до наших ринків для
брудної сталі з Китаю та протидіятимуть тим країнам, які демпінгують (такою) сталлю на наших ринках».
У свою чергу, Віце-президент Європейської Комісії з питань торгівлі В.Домбровскіс у своєму твіті
відзначив, що йдеться про те, «яким чином обмежити ринкових доступ для тих третіх країн, які не
відповідають вимогам (ринкової економіки), або не відповідають стандартам низької вуглецевої
інтенсивності».
2. Необхідність ЄС збільшити спектр заходів боротьби із недобросовісною торговельною практикою
стає все більш нагальною
Недобросовісна торговельна практика лишається відчутною проблемою в ЄC, що перешкоджає
забезпеченню як окремих договірних зобов’язань, так і розвитку конкурентного ринку загалом.
Провідними групами лобістів була висловлена позиція про необхідність Європейської Комісії вдатися до
більш рішучих дій, а саме до прискореного розгляду справ проти тих 12 держав-членів ЄС, які досі не
імплементували визначені норми, що стосуються регулювання недобросовісної торговельної практики.
Зазначається, що Брюссель ініціював відповідні процедури ще у липні цього року. Забезпечення
відповідних законодавчо закріплених процедур має на меті виправити дисбаланс у ланцюгу постачання
продовольства, який не був урегульований в рамках переговорного процесу.
Проблема недобросовісних торговельних процедур та відсутності належного механізму протидії стає все
більш помітною на практиці. Відтак, бельгійське видання De Tijd повідомляє, що бельгійський
дисконтний супермаркет Colryut припинив продавати маленькі баночки Nutella, як повідомляється,
через торги та недосягнення консенсусу між роздрібним продавцем і дистриб’ютором Ferrero. За
отриманою інформацією, конфлікт виник через те, що компанія стояла на тому, щоб витрати, пов’язані із
розширенням виробництва та необхідністю залучення додаткової сировини, несли супермаркети, які у
свою чергу не погодилися на такі умови.
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Асоціація європейських брендів (AIM) та FoodDrinkEurope, які представляють інтереси великих
виробників, цього тижня заявили, що держави-члени ЄС повинні «належним чином перейняти та надалі
ефективно застосовувати зазначені нововведення у праві ЄС без невиправданих затримок, щоб покласти
край недобросовісній торговельній практиці в межах європейського ланцюга поставок». При цьому вони
також закликали Європейську комісію забезпечити імплементацію та невідкладне виконання країнами
Директиви ЄС 2019/633.
У зазначеній заяві було також висловлено думки щодо необхідності інституцій виконавчої влади ЄС
створити ІТ-інтерфейс, який забезпечить вільний обмін інформацією між національними
правоохоронними органами та Комісією. Більш того, лишається актуальною ініціатива залучення
представників політичного сектору для забезпечення узгодженості норм Директиви із тими, які зараз
обговорюються як потенційна структурна частина Закону про цифрові ринки (DMA).

II. АГРОСЕКТОР І ТОРГІВЛЯ
1. Актуальні тенденції та стратегії, що стосуються харчової промисловості, як результат COP26
Саміт COP26 надав можливість великим компаніям у сфері харчової промисловості взяти на себе
зобов’язання щодо зменшення викидів та представити бачення подальших кроків у даному напрямі.
Незважаючи на те, що багато компаній уже оголосили про свої плани в рамках вересневого саміту ООН
з питань продовольчих систем (а також під час обговорення ініціативи щодо Кодексу поведінки ЄС),
деякі організації поки що утримуються від висловлення своїх позицій.
Carrefour, французький гігант роздрібної торгівлі, поставив за мету досягти вуглецевої нейтральності до
2040 року. Компанія прагне реалізувати даний план, використовуючи лише відновлювані джерела
електроенергії (починаючи із 2030 року); також за рахунок скорочення споживання енергії на 27,5% до
2030 року (порівняно з показником станом на 2019 рік); та зниження обсягу викидів у результаті
використання холодоагентів (на 50% до 2030 року, а потім – на 80% до 2040 року).
Mondelēz International, виробник шоколадних цукерок Cadbury, печива Oreo та інших відомих
солодощів, оголосив про наміри досягнення нульових викидів парникових газів до 2050 року. Водночас
конкретного плану дій компанія поки не має: Mondelēz International заявила, що протягом наступних
двох років буде розроблено необхідний курс дій, що включатиме проміжні цілі для кожного із секторів,
які наразі визначені ключовими джерелами викидів; при цьому усі спеціалізовані заходи будуть
узгоджені із загальним екологічно-сумісним вектором розвитку.

2. Переговори щодо субсидій у сфері рибальства в рамках Світової організації торгівлі (СОТ)
У грудні цього року відбудеться дванадцята Міністерська конференція СОТ. Під час попередньої
конференції сторони розпочали переговори щодо угоди про заборону субсидій, які сприяють
незаконному, непідзвітному та неконтрольованому рибальству та неусталеним практикам рибальства.
Намір створення такої угоди напряму походить від Цілей сталого розвитку. Наразі у фокусі членів СОТ
перебуває особливий та диференційний режим для країн, що розвиваються, і найменш розвинених
країн. Сторони певні, що встигнуть завершити переговори до Міністерської конференції.
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IIІ. КЛІМАТИЧНА ПОЛІТИКА І ТОРГІВЛЯ
1. Південно-Африканська Республіка та Угода про справедливу трансформацію
Лідери ЄС, США та Великої Британії повідомили, що Південно-Африканська Республіка отримає 8,5
мільярдів доларів протягом наступних п’яти років у якості сприяння переходу країни від використання
вугілля до “зелених” джерел енергії. Зазначені ресурси будуть залучатися у вигляді грантів, кредитів на
пільгових умовах, інвестицій приватного сектору. Деталі цієї, імовірніше, політичної угоди будуть
уточнені сторонами протягом найближчих місяців.
2. Нагадування про вагоме значення і заплановане впровадження CBAM на COP26
CBAM є одним з найбільш активно обговорюваних торговельних механізмів, який покликаний
протидіяти зміні клімату. Незважаючи на те, що формально дане питання не виносилося як пріоритетне
в рамках СOP26 у Глазго, Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн на третій день заходу
дала чітко зрозуміти, що ЄС планує оподатковувати імпорт низки сировинних матеріалів залежно від
їхнього вуглецевого сліду.
Лідерка Єврокомісії підтвердила, що з метою забезпечення ефективного корегування вуглецевих
викидів, податкові зобов’язання держав на кордоні будуть уніфіковані зі ставками системи торгівлі
викидами ЄС. Процес впровадження механізму не буде швидким і почнеться не раніше 2023 року,
враховуючи два роки перехідного періоду. Таким чином ЄС прагне прискорити перехід третіх країн до
використання відновлювальних методів виробництва.
3. Єврокомісію спонукають до зміни підходів до газу та атомної енергетики
Єврокомісію переконують у необхідності визнати газ та атомну енергетику сталими джерелами енергії.
Зокрема, звучить пропозиція включити до “зеленого списку” електростанції введені у експлуатацію до
2030 року. Також, при ухваленні рішення щодо відповідного фінансування, Єврокомісії пропонують
врахувати аспекти захоронення та зберігання радіоактивних відходів та відпрацьованого палива,
видобуток урану, а також будівництво, введення в експлуатацію, користування атомними
електростанціями та зняття їх з експлуатації, а також довгострокову експлуатацію.
Існують певні побоювання, що сприйняття Єврокомісією зазначених підходів до таксономії сталих
інвестицій значно послабить поступ ЄС у досягненні цілей порядку денного. Зокрема, Єврокомісію
закликають не сприймати подібні ідеї через їх прогнозований вплив на стабільне фінансування ЄС та
дотримання Європейського зеленого курсу.
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