
 
  

UBTA ДАЙДЖЕСТ  
ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА  
І ЗАКОНОДАВСТВО ЄС 

Київ 
22 ЛИСТОПАДА 2021 Р. 
 
WWW.UBTA.COM.UA 

10 



 

1 

         
REGUS Business Centre 

       28, Verkhniy Val Street, Kyiv 04071, Ukraine 
        

168, avenue de Cortenbergh 
       1000 Brussels, Belgium 
       www.ubta.com.ua 
                                                                                          EU Transparency Register ID : 936111838444-51 
 
 

UBTA Дайджест з питань торговельної політики і законодавства ЄС 
№ 10, 22 листопада 2021 р. 

 

ЗМІСТ 

 

  
 
I. ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА ЄС 
 

 

IІ. АГРОСЕКТОР І ТОРГІВЛЯ 

 

ІІІ. КЛІМАТИЧНА ПОЛІТИКА І ТОРГІВЛЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти: 

Назар Бобицький, директор, Брюссельський офіс 
UBTA 

 

Тел. +380671720364 
Email: n.bobitski@ubta.com.ua 
 

 

Інформація, представлена у цьому документі від імені Української асоціації бізнесу і торгівлі (UBTA), не є юридичною консультацією будь-
якого 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. 

 

 

http://www.ubta.com.ua/
mailto:n.bobitski@ubta.com.ua


 

2 

 

I. ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА ЄС 
 
1. Європейський Союз має на меті знизити експорт відходів 

ЄС прагне лишати більше відходів на території держав-членів об’єднання, щоб ці відходи можна було 
використовувати повторно в рамках Плану дій ЄС щодо циркулярної (кругової) економіки. Єврокомісія 
оголосила про свій план оновити Регламент про транспортування відходів 1013/2006, спрямований на 
посилення правил щодо того, які відходи можна перевозити, за якими напрямками та за яких умов. 

За даними Євростату, у 2020 році ЄС експортував 32,7 мільйони тон відходів до країн, які не входять до 
Союзу, що на 75% більше, ніж показник за 2004 рік. При цьому половина цієї суми припадає на країни, 
що не входять до ОЕСР, де стандарти поводження з відходами значно нижчі, ніж в рамках ЄС. 

Експорт відходів є нагальною проблемою, що набирає обертів: Китай значною мірою закрив свій ринок 
для таких відходів як пластик, папір і текстиль ще у 2018 році, але цього року регулювання додатково 
посилили. У результаті такі країни, як Туреччина, помітили значне посиленняя транспортування відходів 
з ЄС, що змусило Союз ввести обмеження на початку цього року. 

Наразі лише 12% сировини, що використовується європейською промисловістю, надходить із вторинної 
переробки, а це означає, що ЄС має швидко примножувати свої можливості для задоволення амбіцій із 
подвоєння використання перероблених матеріалів. 

Планується, що компанії зможуть експортувати безпечні відходи із так званого «зеленого списку», який 
включає металобрухт, макулатуру та певні пластмаси. Експорт можливий до країн, що не є членами 
ОЕСР, за умови, що такі держави повідомлять Комісії про своє бажання імпортувати відходи та зможуть 
довести, що спроможні поводитися з відходами правильно.  

Комісія також планує створити нову групу з контролю за перевезенням відходів, щоб поглибити 
співпрацю між митними службами, поліцією та національними інспекційними органами, а також 
запровадити посилені правила санкціонування незаконного транспортування відходів.  

Водночас існують певні побоювання, чи вдасться за умов посиленого контролю за експортом відходів 
забезпечити дотримання принципів і правил СОТ.  

 

2. Великобританія після виходу з ЄС намагається знайти компромісний варіант дотримання 
регуляторної політики СОТ  

Актуальні законодавчі тенденції у Великобританії можуть спричинити невідповідність регуляторним 
положенням СОТ, які ускладнюють задоволення деяких пріоритетних цілей уряду або, принаймні, 
використовуються як привід для послаблення впливу Великобританії під час переговорів з третіми 
сторонами щодо укладення торговельних угод.  

Департамент навколишнього середовища, продовольства і сільського господарства Великобританії 
запропонував нову стратегію швидкого введення заборон на імпорт продуктів, вироблених за 
кордоном, які відповідають низьким стандартам із забезпечення добробуту тварин. Такий підхід надав 
би повноваження вводити заборони на імпорт певної продукції без попереднього голосування в 
Парламенті. Департамент міжнародної торгівлі, заблокував цю пропозицію, оскільки експерти 
висловили побоювання, що вона призвела б до невідповідності регуляторній політиці СОТ. 

Держави мають право забороняти продукти, які можуть становити ризик для здоров’я людей або 
тварин, але тільки за наявності відповідного наукового обґрунтування. Встановити заборону з 
моральних міркувань важче, тому що м’ясо тварин, які перебували у гарних та незадовільних умовах 
догляду, фактично не відрізняється.  
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Для того, щоб ввести заборону через порушення суспільної моралі, за регулюванням СОТ, країни 
повинні продемонструвати, що такі обмеження не призведуть до дискримінації інших держав, не 
становлять приховане обмеження міжнародної торгівлі, і що доступний альтернативний захід у даних 
умовах відсутній.  

Відповідно, встановлюючи додаткові обмеження на продукцію, Британія намагається нав’язати свої 
виробничі стандарти третім країнам. Ускладнює ситуацію і те, що заборона певних товарів може 
призвести до ненавмисної дискримінації. Водночас пропозиція Департаменту навколишнього 
середовища, продовольства і сільського господарства про прискорену заборону продуктів не лише 
спростила б винесення таких рішень, але могла б використовуватися з метою протекціонізму чи для 
задоволення інших недобросовісних інтересів, а це спричинить неминучі проблеми в СОТ.  

Проте борці за захист тварин підштовхують уряд ввести додаткові заборони на імпорт у будь-який 
спосіб. Зокрема, Лоррейн Платт, засновниця Консервативного фонду добробуту тварин (CAWF), заявила, 
що Британія після виходу з ЄС має можливість відстоювати кращі стандарти добробуту тварин у всьому 
світі, і повинна стояти на своїй позиції у переговорах із СОТ.  

 

II. АГРОСЕКТОР І ТОРГІВЛЯ 
 

1. Єврокомісія активізує політику протидії дефорестації 

17 листопада Європейська Комісія внесла на розгляд держав-членів та Європейського Парламенту 
проект Регламенту щодо протидії вирубці лісів.  

Регламент забороняє імпорт до ЄС деревини, кави, какао, пальмової олії, сої, яловичини, а також 
похідної продукції, такої як шкіра та соєва олія, якщо забезпечення таких імпортних позицій пов’язане з 
вирубкою та деградацією лісових екосистем. 

Примітно, що законопроект не включає до переліку своїх екологічних цілей захист інших важливих 
екосистем, таких як водно-болотні угіддя, савани тощо.  

Привертає також увагу обмежений перелік товарів, на який поширюватиметься регуляторний режим 
законопроекту, зокрема до цього переліку не включена натуральна гума (каучук), незважаючи на 
вимоги природоохоронних активістів.  

Тим не менш, законопроект передбачає проведення оцінки ефективності та оновлення сфери дії 
регламенту через два роки після набрання ним чинності. 

Відповідно до вимог законопроекту, компанії держав-членів ЄС повинні будуть контролювати свої 
ланцюги поставок, подавати звіти щодо вжитих заходів, спрямованих на запобігання вирубці лісів та 
боротьбу із наслідками наявної дефорестації. Малі та середні підприємства повинні будуть вести облік 
своїх постачальників та клієнтів, зберігати цю інформацію протягом щонайменше п’яти років і надавати 
таку інформацію компетентним органам, за відповідним запитом. 

Привертає увагу закріплене в законопроекті визначення дефорестації, а саме «перетворення лісу на 
місце під сільськогосподарське угіддя, незалежно від того, спричинене людським фактором чи ні». 
Відповідно до причин знеліснення за проектом регламенту відносяться і природні, і  штучно створені 
умови. 

Регуляторний режим законопроекту не поширюватиметься на фінансовий сектор та інвестиційну 
діяльність, незважаючи на тиск з боку Європейського Парламенту та неурядових організацій.   

Висновки та рекомендації: 

Ухвалення і початок застосування регламенту про протидію дефорестації можуть вплинути на умови 
торгівлі деревиною між Україною та ЄС, зокрема, на організацію ланцюжків постачання деревини від 
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українських виробників або трейдерів до європейських імпортерів відповідно до нових, жорсткіших 
правил, яких будуть змушені дотримуватися компанії. 

Окрім цього, норми регламенту можуть стати прикладом подальшого реформування ринку обігу 
деревини в Україні в інтересах захисту довкілля та місцевої деревообробної промисловості у спосіб, 
сумісний із законодавством ЄС, і таким чином зняти подразник у діалозі з ЄС щодо обмежень в експорті 
деревини.  

 
2. Комплексний підхід ЄС щодо забезпечення сталого корпоративного розвитку не включає до 

сфери регулювання малі та середні компанії  

Невеликим компаніям, а саме малим та середнім підприємствам, які функціонують в ЄС, ймовірно, не 
доведеться додатково врегульовувати свої ланцюги поставок, згідно з проектом регламенту 
Європейської комісії в рамках ініціативи SCG (Sustainable Corporate Governance).   

В рамках цієї ініціативи SCG планується запровадити зобов’язання для великих компаній ЄС здійснювати 
перевірку своїх ланцюжків постачання на предмет дотримання визначених стандартів захисту довкілля, 
прав працівників та антикорупційних правил. Також передбачається більш обширна регламентація для 
певних середніх компаній.   

Наразі відкритим лишається питання, чи охопить заплановане регулювання усі сектори та великі 
компанії ЄС. У Директиві ЄС щодо корпоративної звітності зі сталого розвитку від 21 квітня 2021 року 
велика компанія визначається як та, що має понад 250 співробітників.  

Майбутня Директива ЄС щодо корпоративної звітності зі сталого розвитку, яка має включати як 
обов’язкові правила, що стосуються ланцюга поставок, так і рекомендації щодо подальшого сталого 
розвитку для правління компаній, що підпадають під дане регулювання, має бути представлена в грудні 
2021 року, після неодноразових затримок. 

У зазначеному документі вказується, що «планується охопити також компанії, які не знаходяться на 
території держав-членів ЄС», однак, це стосується лише зобов’язань з належної обачності у сталому 
корпоративному управлінні. Також у Директиві тлумачиться, що «там, де вимоги ініціативи SCG виходять 
за межі положень (наразі проекту) регламенту щодо дефорестації, вони застосовуються комплексно».  

 

IIІ. КЛІМАТИЧНА ПОЛІТИКА І ТОРГІВЛЯ 
 

1. Єврокомісія представила новий курс на відновлення якості ґрунтів  

У середу, 17 листопада, Єврокомісія презентувала нову стратегію щодо земельних ресурсів (планується, 
що усі європейські ґрунти будуть відновлені, стійкі та належним чином захищені до 2050 року).  

Основною метою Єврокомісії є зменшення глобального впливу на незворотні кліматичні зміни, 
збереження біорізноманіття. При цьому ініціативи щодо збереження лісів і перевезення відходів 
визнані одними з найбільш амбітних спроб вирішити ці проблеми шляхом відповідного законодавчо 
закріпленого регулювання, а новаторська стратегія щодо ґрунтів супроводжується політичною 
програмою, яка передбачає надання їм такого ж рівня захисту, як вода чи повітря. 

Родючі ґрунти забезпечують 95% їжі, яку ми споживаємо, вони забезпечують понад 25% біорізноманіття 
у світі та становлять найбільший наземний резерв вуглецю на планеті. Проте 70% ґрунтів в ЄС 
перебувають у незадовільному стані. Представлена Комісією стратегія встановлює певні рамки з 
конкретними заходами щодо охорони, відновлення та сталого використання ґрунтів, пропонує 
комплекс добровільних та обов'язкових заходів. Дана стратегія спрямована на збільшення вмісту 
вуглецю в ґрунті сільськогосподарських угідь, боротьбу зі спустелюванням, відновлення деградованих 
земель і ґрунтів, а також забезпечення того, щоб до 2050 року всі ґрунтові екосистеми перебували у 
здоровому стані. 
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Стратегія передбачає пропозицію щодо запровадження нового закону про підтримку задовільного 
ґрунтів до 2023 року (після кваліфікованої оцінки та проведення консультацій із зацікавленими 
сторонами та державами-членами). Стратегія також заохочує не лише встановлення, а й подальше 
вдосконалення практики сталого управління ґрунтами, із залученням за необхідності як людських, так і 
фінансових ресурсів.  

 

2. Франція не буде підтримувати заборону авіарейсів на короткі відстані всередині ЄС в контексті 
декарбонізації авіатранспорту 

У вівторок, 16 листопада, міністр транспорту Франції Жан-Батіст Джеббарі заявив, що Франція не 
використовуватиме своє провідне становище в ЄС, щоб спонукати інші уряди держав-членів 
відмовлятися від авіарейсів на відносно короткі відстані всередині ЄС для зменшення викидів в 
авіасекторі. 

Франція стала на захист національного закону, який забороняє внутрішні авіарейси у випадках 
можливості їх еквівалентної заміни наземним (залізничним) швидкісним транспортом, якщо такий 
переліт є коротшим ніж дві з половиною години.  

Водночас екологічні організації стверджують, що часовий проміжок може бути збільшений. Зокрема, 
нові правила застосовуватимуться лише до внутрішніх поїздок і не стосуватимуться рейсів із 
пересадкою, що робить сукупний вплив національного підходу на викиди незначним. 

На комерційну авіацію припадають 2,5% глобальних викидів CO2, причому більша їх частка спричинена 
далекомагістральними рейсами. Наразі Франція має 2800 кілометрів високошвидкісного сполучення, 
тому позиція уряду є цілком зрозумілою. Минулого місяця Greenpeace закликала заборонити польоти, 
які мають 6-годинну альтернативу залізничного сполучення, на території ЄС. 

Міністр транспорту Франції зазначив, що його колеги в ЄС вже звернулися до нього за коментарями 
щодо національної стратегії Франції, але поки не взяли на себе зобов’язання пропонувати та 
започатковувати аналогічне регулювання в рамках всього Союзу.  
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