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ВИСНОВОК
щодо проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо діяльності Антимонопольного комітету України
(реєстр. № 5431-1 від 13.05.2021, н.д. Буймістер Л.А., Маслов Д.В.)
Комітет розглянув проект Закону на своєму засіданні 02 червня 2021 року
(протокол № 75) відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України.
1. Загальна характеристика законопроекту
Законопроект, як зазначено в пояснювальній записці до нього, має на меті
реформувати українське конкуренційне законодавство та привести його у
відповідність з нормами, які діють в ЄС, сприяти розвитку та захисту
економічної конкуренції, підвищити ефективність роботи Антимонопольного
комітету України, а також запровадити в Україні передові практики країн ЄС та
Сполучених Штатів Америки.
Завданням законопроекту, зокрема є: удосконалення понять в
конкуренційному законодавстві, удосконалення механізмів контролю за
концентраціями суб’єктів господарювання, визначення на законодавчому рівні
порядку проведення перевірок суб’єктів господарювання та звільнення від
відповідальності суб’єктів господарювання за порушення конкуренційного
законодавства.
2. Належність законопроекту за предметом правового регулювання до
сфери дії права Європейського Союзу
Проект Закону за предметом правового регулювання належить до сфери
правил конкуренції, що відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну
програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу» від 18 березня 2004 року № 1629-IV належить до пріоритетних сфер, в
яких здійснюється адаптація законодавства України до законодавства
Європейського Союзу та охоплюється зобов’язаннями України передбаченими у
рамках Глави 10 «Конкуренція» Розділу ІV «Торгівля і питання, пов’язані з
торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та

2

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію).
3. Відповідність законопроекту праву ЄС
За результатами правового аналізу проекту Закону щодо його відповідності
acquis ЄС та Угоді про асоціацію слід зазначити таке.
Згідно з положеннями статті 255 Угоди про асоціацію, Україна та Сторона
ЄС забезпечують застосування законодавства про конкуренцію, яке ефективно
протидіє діям та операціям, зазначеним у статті 254 (a) (b) та (c).
Відповідно до статті 256 Угоди про асоціацію, Україна наближує своє
законодавство про конкуренцію та практику застосування до acquis ЄС, зокрема:
до Регламенту Ради (ЄС) № 1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації
правил конкуренції, визначених статтями 81 та 82 Договору (OJ L 1, 4.1.2003,
p.1–25) (далі – Регламент 1/2003) та до Регламенту Ради (ЄС) №139/2004 від 20
січня 2004 року щодо контролю за концентраціями суб’єктів господарювання
(OJ L 24, 29.1.2004, p. 1–22.) (далі – Регламент 139/2004).
Запропоновані законопроектом зміни до Закону України «Про
Антимонопольний комітет України» відповідають положенням Регламенту
1/2003 та Регламенту 139/2004 в частині:
– визначення повноважень Антимонопольного комітету (стаття 5
Регламенту 1/2003);
– встановлення обов’язку суб’єктів господарювання надавати інформацію
за запитом Антимонопольного комітету (стаття 18 Регламенту 1/2003 та стаття
11 Регламенту 139/2004);
– визначення повноважень Антимонопольного комітету приймати
пояснення щодо справ про порушення правил конкуренції (стаття 19 Регламенту
1/2003);
– встановлення повноважень Антимонопольного комітету на проведення
перевірок під час досліджень щодо порушень конкурентного законодавства
(стаття 20 Регламенту 1/2003 та стаття 12 Регламенту 139/2004).
Запропоновані законопроектом уточнення підходів до розрахунку обсягів
реалізації товарів учасників концентрації (зміни до статті 24 Закону України
«Про захист економічної конкуренції») частково враховують положення статті 5
Регламенту 139/2004.
При цьому, змінами до статті 22 Закону України «Про захист економічної
конкуренції» не врегульованим лишається питання щодо випадків, які не
вважаються виникненням концентрації (частина п’ята статті 3 Регламенту
139/2004).
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4. Висновок Комітету з питань інтеграції України до ЄС
Проект Закону щодо проекту Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо діяльності Антимонопольного комітету
України (реєстр. № 5431-1 від 13.05.2021, н.д. Буймістер Л.А., Маслов Д.В.) за
своєю метою не суперечить Угоді про асоціацію, але потребує
доопрацювання з метою приведення у відповідність до зазначених положень
Регламенту 139/2004.
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