ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА БРАЗИЛІЯ

FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL
Критерій

Характеристика
AD/AS/ SG (антидемпінгові/антисубсидиційні/захисні
розслідування)
Міністерство промисловості,
зовнішньої торгівлі та послуг
MDIC - Ministerio de Industria,
Comercio Exterior y Servicios
http://www.mdic.gov.br/

Орган, що
проводить
розслідування

Палата зовнішньої торгівлі
CAMEX - Camara de Comercio
Exterior
http://www.camex.gov.br/

Адреса:
Esplanada dos Ministйrios, Bloco J
Brasilia DF - CEP 70053-900 Brasil
Tel: +55 (61) 2027-7000 Email
address: decom@mdic.gov.br

Секретаріат зовнішньої торгівлі
SECEX - Secretaria de Comercio
Exterior

Департамент торговельного
захисту
DECOM - Departamento de Defesa
Comercial (безпосередньо
проводить розслідування)

AD/AS
15 днів

AD/AS:
Попередні дослідження зазвичай проводяться SECEX
протягом 15 днів з дня подання скарги в випадках AD/AS.

AD/AS:
> 60
4/6/9 міс

Попередні заходи:
Попереднє мито може бути накладено не раніше ніж через 60
днів від початку розслідування.
Тривалість дії попереднього мита: не може перевищувати 4-х
або 6 місяців, Проте, ці періоди можуть бути збільшені до 6
або до 9 місяців, відповідно, в разі необхідності.

1 рік / до 18
місяців

AD:

9 міс

AS:

Терміни
проведення
розслідування

Остаточні рішення CAMEX зазвичай приймає протягом 1
року з моменту порушення. Проте, при необхідності вона має
право продовжити цей термін, але загалом не більше 18 місяців
з дня порушення.
CAMEX приймає протягом 9 місяців з моменту порушення.

SG
40 (20+20)
днів
200 днів
12 міс / до 18
міс

Попередні дослідження проводяться протягом 40 днів з дня
подання заяви (20 – дослідження форми+20 – змісту).
Попередні заходи: на строк не більше 200 днів
Остаточні рішення: за загальним правилом розслідування
триває 12 місяців, але у виняткових випадках – до 18 місяців.
Впровадження заходів (попередніх та остаточних)
CAMEX розглядає рекомендації DECОM, а потім приймає
Резолюцію. Тільки CAMEX може фактично застосувати заходи
торговельного захисту в Бразилії.

AD/AS:
Верифікація
(виїзна перевірка Передбачена як для бразильських підприємств, так і закордонних.
на
SFG:
підприємствах) Питання не врегульоване, однак має місце щодо національних підприємств.
Перелік нормативних актів з питань торговельного захисту:
http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/defesa-comercial/856-legislacao-defesacomercial

Доступ до
інформації

Інформацію про розслідування можна знайти на сайті органу,що проводить
розслідування за посиланням: http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/defesacomercial/853-relatorios-de-defesa-comercial
а також в офіційному виданні Official Gazette за посиланням:
http://www.imprensanacional.gov.br/
Бізнес-гід з питань торговельного захисту в Бразилії:
http://www.intracen.org/Business-Guide-to-Trade-Remedies-in-Brazil-Anti-dumpingCountervailing-and-Safeguards-Legislation-Practices-and-Procedures/

AD/AS/SG

Слухання

Передбачені два види слухань:
- слухання на прохання зацікавлених сторін, в будь-який час протягом
Розслідування (учасники розслідування можуть подати клопотання до органу,
що проводить розслідування, про проведення слухань);
- обов'язкові остаточні слухання (перед розробленням звіту, що містить
остаточне рішення, SECEX скликає слухання з усіма зацікавленими сторонами
в розслідуванні).
Влада проводить публічні слухання із запрошенням усіх заінтересованих
сторін. Всі усні зауваження, зроблені під час слухань повинні бути
представленими також в письмовому вигляді.
Участь в цих слуханнях носить добровільний характер і не впливає на оцінку
співпраці з органом, що проводить розслідування.

Юридичне
представництво
Мова
розслідувань

Перегляди

Є обов'язковим.
Розслідування проводиться португальською мовою, проте документи в рамках
розслідувань з питань торговельного захисту можна також надавати однією з
офіційних мов Світової організації торгівлі (англійська, французька, іспанська).
Проміжний перегляд: DECОM може переглядати необхідність продовження
застосування антидемпінгових заходів на підставі обґрунтованої вимоги органу
виконавчої влади в країні імпорту, експортера, імпортера або національного
товаровиробника за умови, що від дати застосування остаточних
антидемпінгових заходів пройшов строк не менше одного року. Така вимога
повинна подаватися до SECEX та містити достатні докази та обґрунтування
необхідності проміжного перегляду про значні зміни обставин, які стосуються
демпінгу та шкоди та про те, чи дали антидемпінгові заходи очікувані
результати та чи мало місце запобігання шкоді, заподіяння якої раніше було
встановлено.
Перегляд з метою відшкодування сплачених остаточних антидемпінгових
мит: може бути порушений на підставі звернення будь-якої заінтересованої
сторони базового антидемпінгового розслідування, якщо імпортер доведе, що
розрахункова демпінгова маржа за звітний період відшкодування була меншою
за стягнене мито.
Перегляд у зв’язку з наявністю національного інтересу: антидемпінгові
заходи, які застосовуються до деяких товарів бразильського імпорту, на
прохання резидентів можуть бути змінені або скасовані з причини
«національного інтересу», тобто якщо буде доведено, що застосування
торговельного захисту завдає більше шкоди, ніж позитивного ефекту.

