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ВИСНОВОК
щодо проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення
законодавства про захист економічної конкуренції
(реєстр. № 5432-1 від 13.05.2021, н.д. Буймістер Л.А., Маслов Д.В.)
Комітет розглянув проект Закону на своєму засіданні 07 липня 2021 року
(протокол № 79) відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України.
1. Загальна характеристика законопроекту
Основним завданням законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці
до нього, є забезпечення на законодавчому рівні ефективної діяльності
Антимонопольного комітету України в частині його повноважень по накладенню
штрафів за окремі порушення законодавства у сфері захисту економічної
конкуренції та у справах про недобросовісну конкуренцію, а також передбачення
можливості накладення штрафу Антимонопольним комітетом України у разі
порушення
порядку
подання
інформації
та
виконання
рішень
Антимонопольного комітету України, створення перешкод працівникам
Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень у
проведенні перевірок, огляду суб’єкта господарювання.
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
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію).
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3. Відповідність законопроекту праву ЄС
Основними відмінностями альтернативного законопроекту від основного є:
встановлення більш високих розмірів штрафів за неподання інформації або
подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України;
скасування штрафів за неявку на виклик для надання пояснень.
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).
Запропоновані законопроектом зміни до статті 166-4 Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за
порушення порядку подання інформації, створення перешкод працівникам
Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень у
проведенні перевірок, а також проведення огляду узгоджуються з відповідними
положеннями статті 5 Регламенту 1/2003.
В той же час, положеннями частини першої статті 23 Регламенту 1/2003
встановлено, що розмір штрафів накладених на суб’єктів господарювання та
об’єднання суб’єктів господарювання у наведених випадках не повинен
перевищувати 1% загального обороту за попередній фінансовий рік.
4. Висновок Комітету з питань інтеграції України до ЄС
Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства про захист
економічної конкуренції (реєстр. № 5432-1 від 13.05.2021, н.д. Буймістер Л.А.,
Маслов Д.В.) за своєю метою не суперечить міжнародно-правовим
зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції, разом з тим,
встановлення граничних розмірів штрафів потребує комплексного врахування
положень статті 23 Регламенту 1/2003.
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