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Три ПВЗВТ: 
Порівняльний аналіз  

Гійом ван дер Лу  
8 квітня 2016 року, Київ  

Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, Грузією і 
Молдовою: перші результати імплементації 
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Україна 
• Промислові товари  

 Асиметрична лібералізація (7 років) 
 Автомобільна галузь: 10-річний перехідний період, захисні заходи (15 років) 

• Сільськогосподарська продукція 
 Асиметрична лібералізація 
 Але для деяких товарів зберігаються тарифні квоти (ЄС та Україна) або залишкові 

мита (Україна)  
• Експортні мита: усуваються протягом 10 років і захисні заходи 
Молдова 
• Промислові товари: негайна та повна лібералізація (ЄС) проти перехідного періоду 

(Молдова) 
• Сільськогосподарська продукція: обидві сторони застосовуватимуть тарифні квоти 

щодо чутливої продукції 
Грузія 
• Повна лібералізація, без перехідних періодів 

 

 

 

Торгівля товарами 
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Технічні бар’єри у торгівлі 

• Наблизитись до директив Нового підходу ЄС 
 Горизонтальні: (наприклад, Акредитація та ринковий нагляд; 

Маркетинг продукції; Загальна безпечність продукції) 
 Секторальні: 27 директив, що визначають “важливі вимоги щодо 

здоров’я та безпеки”  
 

• Прийняти звіт європейських стандартів та скасувати конфліктуючі 
національні стандарти (добровільні для виробників) 

 

• Виконати умови необхідні для членства у Європейських організаціях зі 
стандартизації та технічної співпраці 

 

• Укласти ACAA 
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Конкуренція 

 A. Антимонопольне законодавство та злиття компаній  
Україна/Молдова/Грузія 

• Забезпечити 
 конкурентне законодавство, що ефективно боротиметься з анти-

конкурентними практиками (картелі, монополії, злиття) 
 органи відповідальні за ефективне дотримання цього 

конкурентного законодавства (прозорість, недискримінація, право 
захисту) 

Україна 

• ПВЗВТ забороняє (i) анти-конкурентні картелі, (ii) зловживання 
домінуючим становищем (монополії) та (iii) анти-конкурентні злиття 
«оскільки вони можуть вплинути на торгівлю між Сторонами» 

• вимоги щодо апроксимації (наприклад, вимоги щодо публікації) 
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B. Державна допомога 

Україна та Молдова 
 Забороняється державна допомога, яка спотворює конкуренцію (або 

загрожує спотворенню)… 
 …коли вона «може вплинути» на торгівлю між сторонами 
 Винятки ЄС  збережено у ПВЗВТ 
 Прозорість 

• Україна: щорічно повідомляє ЄС про державну допомогу понад 
200.000 євро 

• Молдова: кожні 2 роки (як у щорічному опитуванні ЄС щодо державної 
допомоги) 

 Інституційні вимоги: незалежний орган, що має повноваження 
затверджувати схеми державної підтримки, а також наказувати повернути 
незаконно надану державну допомогу  

Грузія 
 Ніяких конкретних правил (понад Угоду СОТ про субсидії та компенсаційні 

заходи), лише звітувати кожні 2 роки щодо схем субсидування 
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Інші глави ПВЗВТ: дуже подібні 
 

• Захист прав інтелектуальної власності (авторські права, 
товарні знаки, географічні зазначення, промислові зразки, 
патенти, забезпечення дотримання прав інтелектуальної 
власності) 
 Явні зобов’язання щодо законодавчого наближення відсутні, але…  
 

• Державні закупівлі  
 

• СФЗ 
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