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Висновок та
рекомендації

Негативний – містить корупціогенні фактори

Опис законопроєкту.

Проектом Закону України передбачається вдосконалення механізму проведення
антисубсидиційних розслідувань, а також механізму застосування компенсаційних заходів
за результатами проведення зазначених розслідувань.

Корупціогенні фактори.

1. Передбачення повноважень, що мають ознаки розширених дискреційних
повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі

Загальною рисою цього законопроекту є можливість встановлення строків
Уповноваженим органом або Комісією. Часто зустрічаються положення, які визначають,
що саме органи державної влади можуть встановлювати процесуальні строки на власний
розсуд (ч. 1 ст. 26, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 11 ст. 29, ч. 1 ст. 38, п. 2 ч. 1 ст. 45 Закону тощо).
Такі положення надають надмірні дискреційні повноваження Уповноваженому органу та
Комісії, що може негативно впливати на права заінтересованих сторін. Загалом
усвідомлюючи важливість встановлення строків саме вказаними державними органами,
ми пропонуємо, щоб в законопроекті були передбачені гарантії мінімальних строків для
забезпечення гарантії від можливих порушень.

Статтею 1 (пункт 4) надається визначення поняттю «заінтересована сторона»,
зокрема, інші особи або групи осіб, інтересів яких за рішенням центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного,
соціального розвитку і торгівлі може стосуватися порушення антисубсидиційного
розслідування або перегляду компенсаційних заходів.

Разом з тим, таке віднесення інших осіб або групи осіб, інтересів яких за рішенням
центрального органу виконавчої влади може стосуватися порушення антисубсидиційного
розслідування або перегляду компенсаційних заходів має ознаки дискреційних
повноважень, оскільки саме на власний розсуд буде визначатися повністю або
частково зміст такого управлінського рішення.

Таким чином, встановлення такого роду повноважень несуть у собі невизначеність
підстав для прийняття рішення, можливість органу прийняти декілька рішень, а також
відсутність необхідності обґрунтування прийняття того чи іншого рішення, що прямо
може призвести до зловживання та маніпулювання своїми рішеннями органу влади.

Відповідно до п. 2.1. Методології проведення антикорупційної експертизи, що
затверджена наказом Міністерства юстиції України 24.04.2017 № 1395/5 (далі-Методологія
проведення антикорупційної експертизи) корупціогенним фактором є неналежне



визначення в нормативно-правовому акті, проекті нормативно-правового акта
функцій, прав, обов'язків і відповідальності органів державної влади та місцевого
самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, наслідком чого може бути невиправдане встановлення чи надмірне
розширення дискреційних повноважень, створення умов для виникнення потенційного
чи реального конфлікту інтересів та можливостей для зловживання наданими їм
повноваженнями.

А тому, вказане положення потребує виключення або конкретизації порядку та
критеріїв прийняття такого рішення.

2. Аналогічні зауваження стосуються частини другої статі 23 проєкту Закону, згідно
з якою передбачається, що додаткові необов’язкові вимоги до форми подання інформації
можуть визначатися Уповноваженим органом. А частиною третьою статті 23 проєкту
Закону передбачається, що інформація, подана з порушенням вимог, визначених частиною
першою цієї статті, може не враховуватись Уповноваженим органом, про що
інформується відповідна заінтересована сторона.

3. Частиною другою та третьою статті 7 проєкту Закону передбачається, що
Уповноважений орган може продовжити строк, якщо це не перешкоджає проведенню
антисубсидиційного розслідування. Продовження строку здійснюється за умови подання
заінтересованою стороною обґрунтувань такої необхідності та за наявності достатніх
підстав. Уповноважений орган може прийняти рішення про поновлення строків за
наявності достатніх для цього підстав.

Проте, наявність «достатніх підстав» – це оціночне судження, що суперечить
юридичній визначеності, яка повинна бути застосована під час нормотворчої процедури.

Крім того, відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи,
корупціогенним фактором, зокрема, передбачено нечітке визначення функцій, прав,
обов'язків і відповідальності органів державної влади та місцевого самоврядування,
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

4. Не чітке визначення періоду проведення антидемпінгового розслідування
Частина перша - друга статті 8 проєкту Закону, згідно з якими передбачено:
«1. Стаття 8. Період антисубсидиційного розслідування
1. Період антисубсидиційного розслідування для цілей установлення факту

субсидування, як правило, повинен охоплювати останній звітний рік отримувача субсидії
або інший період, що становить не менше ніж шість місяців та безпосередньо передує
порушенню розслідування, щодо якого є надійні фінансові та інші відповідні дані.

2. Період антисубсидиційного розслідування для цілей установлення факту
наявності шкоди, як правило, повинен становити не менше трьох років, за винятком,
якщо сторона, яка подає дані, здійснювала діяльність протягом меншого періоду.»

Положення щодо строків розслідування повинні бути імперативними та не
передбачати таких можливостей «як правило», оскільки це прямо надає можливість
настанню корупційних ризиків.

Таким чином, слова «як правило» необхідно включити у статті 8 та по тексту
усього проєкту Закону.

Зауваження.

1. Не чіткість окремих положень щодо визначення шкоди заподіяної галузі
вітчизняного виробництва.



Пунктом 25 статті 1 передбачено визначення шкоди, а саме – це істотна шкода,
заподіяна галузі вітчизняного виробництва, або загроза її заподіяння, або істотне
перешкоджання створенню чи розширенню такої галузі.

Проте, за якими критеріями буде визначатися «істотність» шкоди, з тексту
законопроекту не вбачається, що порушує принцип правової визначеності.

2. Статтею 21 проєкту Закону передбачено, що у ході антисубсидиційного
розслідування Уповноважений орган надає компетентним органам країни експорту
розумну можливість проведення консультацій з ним для уточнення фактичної ситуації та
досягнення взаємоприйнятного рішення.

Комісія не може приймати позитивне попереднє або остаточне рішення про
застосування компенсаційних заходів, якщо розумну можливість для проведення
консультацій не було надано. Обов’язок надати розумну можливість для проведення
консультацій не перешкоджає Уповноваженому органу та Комісії здійснювати підготовку
в короткі строки попередніх чи остаточних рішень, позитивних чи негативних, або в
застосуванні попередніх чи остаточних компенсаційних заходів згідно з цим Законом.

Проте, положення «розумна можливість» та «підготовка в короткі строки»
потребують уточнення, оскільки мають ознаки оціночних понять.

3. Передбачено не властиві повноваження Уповноваженого органу в частині
обґрунтування причин конфіденційності інформації.

Абзацом другим частини першої статті 24 проєкту Закону встановлено, що
обґрунтування причин конфіденційності інформації оцінюється Уповноваженим
органом. Причина не вважається достатньою, якщо інформація, щодо якої запитується
збереження конфіденційності, має публічний характер або знаходиться у вільному
доступі.

Проте, прийняття рішення щодо обґрунтування причин конфіденційності не
повинно прийматися Уповноваженим органом, оскільки, що є такою інформацією вже
визначено у Законі України «Про інформацію». Тому, абзац другий частини першої статті
28, а також частина третя потребують виключення.

4. Частиною другою статті 33 передбачається, що офіційно повідомляється про
рішення, які підлягають повідомленню згідно з пунктом 2 статті 12 Угоди про
застосування статті VI Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року; або про які
Уповноважений орган або Комісія вважають за необхідне повідомити для
забезпечення права на повний захист та участь у змагальному процесі.

Проте, вважаємо в даному випадку необхідно конкретизувати хоча б критерії до
інформації, яка може бути повідомлена.

5. Проєктом Закону по тексту часто застосовуються поняття визначення того чи
іншого строку, зокрема, у вигляді «календарних днів», «днів», «протягом одного року»,
«місяць». Враховуючи вказане та нормопроектувальну техніку пропонуємо визначити
єдиний підхід до встановлення часових меж, наприклад, взяти за основу «календарні дні»,
що буде сприяти прозорості та єдності термінології.

6. Частиною першою статті 45 проєкту Закону передбачено, що Уповноважений
орган має право надавати запитальники відомим іноземним виробникам, експортерам,
імпортерам та вітчизняним виробникам відповідно до вимог статті 26 цього Закону. Ці
запитальники включають: 1) опис інформації, що необхідна для проведення
антидемпінгового розслідування; та 2) строк, протягом якого потрібно надати таку
інформацію.

Разом з тим, як вбачається з аналізу практики надання запитальників, а також те, що
в даних запитальниках надається особливо важлива інформація, необхідна для
неупередженого розслідування, таке неоднозначне положення може призвести до
порушення прав зацікавлених сторін.

Крім того, слід звернути увагу, що пунктом 6.1.1. Угоди про застосування статті VI
Генеральної угоди про тарифи й торгівлю передбачено, що експортерам або зарубіжним



виробникам, які одержують запитальники, що використовуються в антидемпінговому
розслідуванні, надається щонайменше 30 днів для відповіді.

А отже, питання щодо порядку звернення за наданням запитальника
зацікавлених сторін до Уповноваженого органу зазначеною Угодою не врегулювано.

Тому, необхідно передбачити імперативну норму щодо того, що Уповноважений
орган «надає», а не «має право надавати» запитальники відомим іноземним
виробникам, експортерам, імпортерам та вітчизняним виробникам.

Крім того, це також буде відповідати і міжнародній практиці, а також вважаємо, що
практика коли уповноважений орган самостійно (без додаткових запитів зацікавлених
сторін) направляє запитальники для отримання необхідної інформації, є закономірною і
логічною.

7. Пунктом 4 розділу Х проєкту Закону передбачено, що з питань, не
врегульованих цим Законом, застосовуються інші закони та нормативно-правові
акти в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Разом з тим, зауважуємо, що вимогами частини восьмої статті 90 Регламенту
Верховної Ради України передбачено, що якщо для реалізації положень поданого
законопроекту після його прийняття необхідні зміни до інших законів, такі зміни мають
викладатися в розділі «Перехідні положення» цього законопроекту або в одночасно
внесеному його ініціатором окремому законопроекті. До законопроекту додається перелік
законів та інших нормативних актів, прийняття або перегляд яких необхідно здійснити для
реалізації положень законопроекту в разі його прийняття

Таким чином, усі необхідні зміни для врегулювання питань повинні вже
передбачатися текстом проєкту Закону.

8. Частиною 3 ст. 20 Законопроекту передбачено, що «Права, зазначені у частині
першій цієї статті, набуваються стороною з моменту її реєстрації Уповноваженим
органом заінтересованою стороною».

Проте, в законопроекті жодним чином не вказано який порядок реєстрації
заінтересованою стороною, які документи потрібно подати для реєстрації, в які строки
вона проходить тощо. Вказана прогалина може призвести до порушення прав
заінтересованих сторін шляхом постійної відмови від її реєстрації.

Довідка.

До аналогічного законопроєкту «Про захист від демпінгового імпорту» реєстр №
8103 від 07.03.2018 (ВРУ VIII скликання) Комітетом ВРУ з питань запобігання і протидії
корупції було висловлено застереження наступного змісту:

У проекті акту не виявлено корупціогенних факторів – проект акту
відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від

21листопада 2018 року, протокол № 127).
Разом з тим: зважаючи на Угоду про асоціацію з ЄС і членство в СОТ, можна

сказати, що у разі ухвалення цього закону, можна очікувати на критику західних партнерів.
Слід врахувати, що з 1 січня набула чинності зміна податкового кодексу України, за якою в
країні буде поступово знижуватися мито на імпорт автомобілів з Євросоюзу. За угодою
про асоціацію з Євросоюзом, Україна повинна поступово знизити мито на ввезення
автомобілів з ЄС до нуля.


