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I. ПАНДЕМІЯ COVID-19 ТА ВАКЦИНАЦІЯ В ЄС 
1. Італійська поліція провела рейд на заводі підрядника компанії «АстраЗенека» по виробництву 

вакцин 
 

У ніч з 20 по 21 березня італійська поліція за проханням інституцій ЄС у Брюсселі провела раптову перевірку 
заводу компанії «Каталент», яка виступає одним з підрядників компанії «АстраЗенека» з виробництва вакцин 
від коронавірусу. Результати перевірки виявили на складах заводу 29 млн доз вакцини. Наразі компанія не 
надала переконливих пояснень італійським властям як і Європейській Комісії щодо призначення цих доз.  
 
 
Більше інформації за посиланням : https://www.politico.eu/article/eu-sends-italian-police-to-find-astrazeneca-
coronavirus-vaccines/  
 
 

2.  Європейська Комісія пропонує посилити тимчасові обмеження на експорт коронавірусної вакцини 
 
24 березня Європейська Комісія запропонувала новий перелік правил тимчасового ужорсточення 
обмежень на експорт коронавірусної вакцини з виробничих майданчиків в ЄС. Зокрема, правила 
передбачають призупинку на термін до 6 тижнів видачу експортних дозволів для поставок вакцин у 
країни, які запроваджують подібні обмеження на експорт вакцин до третіх країн, або які перебувають 
попереду ЄС за масштабами вакцинації громадян. Де-факто йдеться про експорт вакцин з ЄС до таких 
країн як США та Велика Британія.  
Додаткову інформацію можна знайти за цим посиланням: https://www.politico.eu/article/commission-
proposes-six-week-vaccine-export-ban-amid-fears-of-trade-war/   
 
 

II. ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА ЄС 
1. Африканські країни виступають проти застосування ЄС «вуглецевого» тарифу на загальних 

підставах до країн що розвиваються 

Низка африканських країн вважає очікуваний вуглецевий корекційний механізм імпорту (ВКМІ) ЄС 
протекціоністським інструментом. Про це заявив під час онлайн конференції, організованої Урядом 
Франції, віце-президент Міжурядової панелі з питань змін клімату Юба Сокона (Сенегал).  

Більше інформації про зміст заходу: 

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/developing-countries-deem-eu-carbon-
border-levy-protectionist/  

 

2. Аргентина пропонує компроміс стосовно укладення Угоди про асоціацію ЄС – МЕРКОСУР: 
збереження джунглів Амазонії в обмін на додаткову фінансову допомогу 

Головуюча в торговельному блоці МЕРКОСУР Аргентина пропонує Європейському Союзу політичний 
компроміс, який може врятувати долю Угоди про асоціацію між обома торговельними об’єднаннями.  

Як відомо, низка країн-членів ЄС виступає проти підписання та ратифікації цієї угоди в її поточному 
вигляді, без перегляду її тексту та включення до неї нових зобов'язань сторін дотримуватися кліматичних 
та екологічних норм і стандартів, зокрема, жорстких обмежень щодо вирубок первісних лісів. Зокрема, 
Уряд Австрії виступив із заявою про намір блокувати підписання та ратифікацію Угоди як на рівні 
інституцій ЄС (Рада ЄС) так і австрійським парламентом.  

Додаткова інформація: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/81950/eu-
mercosur-association-agreement-conclusion-negotiations-political-dialogue-and-cooperation_en  

https://www.politico.eu/article/eu-sends-italian-police-to-find-astrazeneca-coronavirus-vaccines/
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3. Комуністична партія Китаю (КПК) заохочує китайських споживачів бойкотувати європейські бренди 
у відповідь на санкції ЄС 

Як відзначає видання «Політіко», Комуністична партія Китаю (КПК) активно, хоч і закулісно, роздмухує 
загальнокитайську кампанію бойкоту західних, в тому числі європейських товарів широкого вжитку, а 
також європейські торговельні мережі, які оперують в Китаї такі як H&M. За попередніми оцінками, 
рахунок іде на тисячі китайських магазинів по всій країні. Китайські роздрібні мережі також закликають 
покупців ігнорувати європейські текстильні вироби, які виготовляються в рамках європейської ініціативи 
Clean Cotton Initiative, в рамках якої не використовується бавовна, вироблена начебто за допомогою 
підневільної праці в Сінзяні. 

Додаткова інформація: https://www.politico.eu/article/chinas-new-bogeyman-
europe/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2w44CqDz5k2jXQJgcFWc6sk0iDiIzSlr2uU
YDiYkjEBWka5_0tl_MydYQ#Echobox=1617098821  

4. Європейська Комісія планує поширити дію Європейської системи торгівлі викидами на 
автотранспорт та житлово-комунальну сферу як додаткове джерело надходжень для виплати 
запозичень на стимулювання економіки під час пандемії 

28 лютого Європейська Комісія представила в Європейському Парламенті план поширення сфери 
застосування Європейської системи торгівлі викидами парникових газів на автотранспорт та житлово-
комунальну сферу (викиди від опалення будівель). За оцінками ЄК, такий крок дозволить залучити 
додаткові 15 млрд євро на рік. Зазначені кошти Комісія пропонує спрямувати на виплату запозичень на 
фінансових ринках, які ЄС залучив в 2020 році для фінансування найбільшого в історії Союзу пакету 
стимулювання економіки в умовах коронавірусного спаду. У період з 2028 по 2058 рік ЄС має виплатити 
в рамках повернення кредитних коштів  загальну суму 390 млрд. євро. 5. ЄС та США ведуть обережний 
діалог щодо скасування митних тарифів на імпорт до США сталі та алюмінію, запроваджених 
адміністрацією Д.Трампа 

Як відзначають європейські оглядачі, торговельний конфлікт між ЄС і США навколо запроваджених 
Президентом Трампом митних тарифів на імпорт сталі та алюмінію загрожує лише посилитися, якщо 
тільки Брюссель і Вашингтон не вживуть заходів для його врегулювання.  

Запроваджені в березні 2018 року Вашингтоном тарифи на імпорт сталі та алюмінію незалежно від 
країни призначення начебто на підставі міркувань національної безпеки викликали зустрічні дії 
Брюсселя у вигляді «ребалансуючих» торговельних заходів – митних тарифів на цілу низку товарів 
американського експорту до ЄС. Відповідно до Імплементаційного Регламенту ЄС №2018/886, 
відповідно до правил СОТ ЄС з 1 червня 2021 р. в автоматичному режимі підвищить в окремих випадках 
до 50% рівень тарифів для окремих товарів американського експорту, якщо тільки американська 
сторона не скасує власні торговельні заходи або сторони не досягнуть домовленостей про скасування 
митних тарифів. Під дію підвищених тарифів потраплять такі знакові статті американського експорту як 
віскі, мотоцикли «Харві Девідсон» та інші.  

Текст Імплементаційного Регламенту ЄС:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0886&from=EN  

 

III. АГРОСЕКТОР І ТОРГІВЛЯ 
1. Європейська Комісія публікує План дій щодо заохочення органічного землеробства в ЄС 
 

25 березня Європейська Комісія опублікувала План заходів щодо заохочення органічного землеробства 
в ЄС. План пропонується в контексті досягнення однієї з ключових цілей ініціативи ЄС «Європейський 
зелений курс» - доведення частки орних земель під органічним землеробством до 25% від всіх орних 
земель в кожній країні-членові ЄС.  

https://www.politico.eu/article/chinas-new-bogeyman-europe/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2w44CqDz5k2jXQJgcFWc6sk0iDiIzSlr2uUYDiYkjEBWka5_0tl_MydYQ#Echobox=1617098821
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Більше інформації про План заходів – за посиланням:  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/com2021_141-
organic-action-plan_en.pdf  

 

2. З 1 квітня набуває чинності заборона на продаж на ринку ЄС продуктів харчування, які містять 
трансжирні кислоти промислового походження 

З 1 квітня 2021 року на ринок ЄС, а саме в роздрібних мережах збуту та для кінцевих споживачів не 
будуть допускатися продукти харчування, які містять у своєму складі трансжирні кислоти промислового 
походження обсягом більше ніж 2 грами на 100 грам нетто маси продукту.  

З цієї дати набув чинності відповідний Регламент 2019/649 Європейської Комісії, схвалений у 2019 році.  

Додаткова інформація про законодавчий акт:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R0649  
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