СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

UNITED STATES OF AMERICA
Критерій

Характеристика
AD/AS (антидемпінгові / антисубсидиційні розслідування)
Міністерство торгівлі США
United States Department of Commerce (USDOC)
https://www.commerce.gov/
Управління міжнародної торгівлі
International Trade Administration (ITA)
http://www.trade.gov/
Управління імпорту
Import Administration (IA)
http://www.trade.gov/ia/index.asp
Підрозділ антидемпінгових операцій та компенсаційних мит
Antidumping and Countervailing Duty Operations Unit
http://www.trade.gov/ia/operations/index.asp

Назва та адреса
органу, що
проводить
розслідування

Адреса
International Trade Administration
U.S. Department of Commerce
1401 Constitution Ave NW
Washington, DC 20230

SG (захисні розслідування) / Визначення шкоди
Комісія з міжнародної торгівлі США
U.S. International Trade Commission (USITC)
http://www.usitc.gov/
Шкода, спричинена імпортом
Import Injury
https://www.usitc.gov/trade_remedy.htm
Адреса
500 E Street, SW
Washington, DC 20436
Tel: +1 202 205 20 00

AD/AS
1 день

20 днів
(40 днів)

AD: 160
днів
AS: 185
днів

235 днів
Терміни
проведення
розслідування

Скарги стають публічно доступними одразу на наступний
день після офіційної подачі скарги до органу, що проводить
розслідування.
USDOC протягом 20 днів з дати подачі скарги до органу, що
проводить розслідування, повинне вирішити, чи слід
порушувати розслідування.
В окремих випадках термін прийняття рішення шодо
ініціювання розслідування може бути продовжено до 40 днів.
Попередні висновки зазвичай опубліковуються USDOC:
- на 160 день з дати подачі скарги у випадку AD
- на 185 день з дати подачі у випадку AS.
Для більш детальної інформації див. Довідник Комісії з
міжнародної торгівлі США щодо антидемпінгових та
компенсаційних
мит
(Appendix
B)
http://www.usitc.gov/trade_remedy/documents/handbook.pdf
Остаточне рішення USDOC зазвичай приймає протягом 235
днів з дати подачі скарги. Проте, за необхідності USDOC має
право продовжити даний термін.

Визначення шкоди
45 днів

280 днів

USITC надає попередній висновок про наявність шкоди
протягом 45 днів з моменту подачі скарги (тобто до того як
USDOC надає попередній висновок про наявність демпінгу /
субсидії).
USITC надає остаточний висновок про наявність шкоди як
правило через 45 днів після остаточного висновку USDOC
щодо наявності демпінгу / субсидії (тобто, зазвичай протягом
280 днів з моменту подачі скарги).

SG
120 днів
(180 днів)
150 днів
(210 днів)

21 день

60 днів
(30 днів)

Захисне розслідування має бути завершене протягом 120 днів
з дати подання скарги (або 180 днів при наявності критичних
обставин).
Якщо у термін до 100-а днів з дня подачі скарги встановлено,
що розслідування є надзвичайно складним, то відповідно
застосовуються терміни 150 і 210 днів.
Попередні заходи
У випадку розслідувань, які стосуються сільськогосподарських
продуктів, які швидко псуються, та цитрусових продуктів –
може бути надано запит щодо моніторингу імпорту.
USITC повинна прийняти рішення про моніторинг і початок
розслідування протягом 21-го дня з дати отримання скарги.
За умови будь-яких критичних обставин, USITC повинна
надати рішення про наявність шкоди протягом 60-ти днів з
дати отримання скарги. Президент у 30-ти денний термін
зобов'язаний прийняти рішення про необхідність застосування
тимчасових заходів.

Верифікація
(виїзна перевірка
на підприємствах)

AD/AS
USDOC здійснює виїзні візити-перевірки після застосування попередніх
заходів. Верифікаційні доповіді опубліковуються після урахування зауважень
з боку зацікавлених сторін.

AD/AS
Особливості
проведення
розслідування

Доступ до
інформації

Слухання

Американська система не передбачає застосування правила меншого мита або
тесту суспільного інтересу.
Американські запитальники є обтяжливими дуже часто, тому USDOC
вдається до використання «наявних фактів» у тих випадках, коли
товаровиробник не співпрацює з USDOC. Це може привести до значного
завищення ставок мита, тому експортерам варто приділяти багато уваги
заповненню запитальників та надавати усю запитувану інформацію.
Американська система є досить транспарентною, оскільки неконфіденційні
матеріали доступні не лише зацікавленим сторонам, але й громадськості.
Кожній справі присвоюється номер, окремо у USDOC та USITC, за допомогою
номеру справи можна знайти усі публічно доступні матеріали у системах:
USDOC ACCESS https://access.trade.gov та
USITC https://edis.usitc.gov
З метою повної реалізації права на захист, доступ до всіх конфіденційних
файлів надається адвокату (-ам) кожної зацікавленої сторони шляхом
видачі адміністративного захисного дозволу (Administrative Protective Order –
APO).
Повідомлення про ініціювання розслідування чи перегляду публікуються у
федеральному реєстрі https://www.federalregister.gov/, будь-хто може
ознайомитись з даною інформацією.
Зацікавлена сторона може подати запит на слухання до USDOC.
Письмовий запис слухань розміщується у системі ACCESS для того, щоб усі
інші сторони мали змогу його прокоментувати.
Слухання щодо шкоди та захисних розслідувань в USITC є публічними,
тому досить часто сторонні особи беруть участь та втручаються у хід того чи
іншого розслідування (Іноді навіть члени Конгресу США втручаються у хід
розслідування).
Під час адміністративного перегляду відбувається перегляд розміру
ставки антидемпінгового мита.

Проводиться кожні 12 місяців з дати опублікування рішення про
застосування остаточних заходів.
Український товаровиробник має можливість ініціювати адміністративний
перегляд заходів раз на рік протягом «ювілейного місяця» (anniversary
month).
Адміністративний У федеральному реєстрі США публікується інформація щодо можливості
ініціювати адміністративний перегляд (Opportunity to Request Administrative
перегляд
Review), де зазначається, коли можна подавати заявку на перегляд і який буде
період перегляду. Тому, потрібно уважно слідкувати за публікаціями щодо
проведення адміністративних переглядів.
Якщо поставки товару з України були відсутні під час періоду, вказаного
у повідомленні федерального реєстру США, – адміністративний перегляд
буде припинено.
USITC не проводить дослідження щодо розміру шкоди, яку завдає
демпінговий імпорт американській промисловості.

Під час даного перегляду відбувається перегляд чинних заходів у зв'язку
із зміною обставин в економіці / галузі промисловості. Демпінгова маржа
не перераховується.
Перегляд у
зв'язку із зміною
обставин

USDOC з’ясовує у зацікавлених сторін поточний стан справ щодо тих чи
інших заходів шляхом розсилання додаткових запитальників.
Перегляд у зв'язку зі зміною обставин може бути частиною адміністративного
перегляду, відбуватися одночасно з ним.
За результатами такого перегляду чинні заходи можуть бути скасовані у
зв'язку з відсутністю зацікавленості з боку представників американської
промисловості у продовженні заходів.
Під час 5-ти річного перегляду розглядається доцільність подальшого
застосування заходів.

5-ти річний
перегляд заходів
(Sunset Review)

Даний перегляд розпочинається не пізніше ніж за 30 днів до 5-ої річниці
публікації рішення про застосування заходів у федеральному реєстрі США.
Зацікавлені сторони повинні письмово повідомити USDOC про участь у
перегляді протягом 10-ти днів з дати публікації повідомлення щодо початку
перегляду у федеральному реєстрі США.
Також потрібно зареєструватись у USITC та надати аргументовану позицію.
У разі відсутності зацікавленості американських виробників заходи
скасовуються.
Якщо експортери не беруть участі у перегляді і не надають відповідні
докази, перегляд відбувається за прискореною процедурою і за наявності
аргументованої позиції американських виробників за результатами такого
прискореного перегляду, коли встановлена ймовірності поновлення шкоди
американській промисловості заходи продовжуються.
Під час 5-ти річного перегляду заходів USDOC розглядає:
1) вірогідність продовження або поновлення демпінгу;
2) розмір демпінгової маржі.
USITC додатково проводить дослідження щодо розміру шкоди, яку завдає
демпінговий імпорт американській промисловості.
За результатами такого перегляду чинні заходи можуть бути скасовані, якщо:
USDOC буде встановлено відсутність ймовірності поновлення демпінгу та/або
USITC буде встановлено відсутність ймовірності поновлення шкоди
американській промисловості.

Юридичне
представництво

Зацікавленим сторонам розслідування обов'язково потрібно мати юриста,
який є громадянином США і буде представляти та захищати інтереси
компанії під час проведення розслідування / перегляду.

