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ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів у сфері торговельного захисту»
У проекті передбачаються зміни до Господарського, Господарського
процесуального кодексів України, Кодексу адміністративного судочинства
України та Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (далі –
Закон), які спрямовані на узгодження понятійного апарату та попередження
виникнення колізій у законодавстві для цілей проведення антидемпінгових,
антисубсидиційних, захисних розслідувань або переглядів, зокрема,
враховуючи подання до Верховної Ради України проектів законів України
«Про захист від демпінгового імпорту» (реєстр. № 4132 від 21.09.2020);
«Про захист від субсидованого імпорту» (реєстр. № 4133 від 21.09.2020); «Про
захисні заходи» (реєстр. № 4134 від 21.09.2020), які передбачають визначення
механізмів захисту галузі вітчизняного виробництва від демпінгового,
субсидованого та зростаючого імпорту товару в Україну.
Головне управління, проаналізувавши проект, вважає за доцільне
висловити таке.
У визначенні терміну «захисна тарифна квота», під яким пропонується
розуміти «захід, відповідно до якого до імпорту товару, який є об’єктом
застосування захисного заходу, застосовується диференційована тарифна
ставка в залежності від обсягів імпорту такого товару» (зміни до ст. 1 Закону),
формулювання «тарифна ставка» доречно замінити формулюванням «ставка
мита».
Принагідно зауважимо, що, оскільки зміст понять «квота захисна»,
«захисна тарифна квота» передбачається визначити у Законі, необхідним є
вміщення у Законі України «Про захисні заходи» (проект реєстр. № 4134), у
якому такі терміни використовуються, відсильної норми, за якою «інші
терміни, що використовуються у ньому, розуміються у значенні, визначеному
Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність»».
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Оскільки внесений проект системно пов’язаний з проектами законів
України «Про захист від демпінгового імпорту» (реєстр. № 4132 від
21.09.2020), «Про захист від субсидованого імпорту» (реєстр. № 4133 від
21.09.2020), «Про захисні заходи» (реєстр. № 4134 від 21.09.2020) та є
похідним від них, рішення щодо нього має прийматися за результатами
розгляду проектів реєстр. № 4132, реєстр. № 4133, реєстр. № 4134.
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