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AD

Протягом 60 календарних днів з дати початку розслідування
Департамент захисту внутрішнього ринку приймає від
зацікавлених сторін коментарі в рамках зазначеної справи.
Попередні заходи
Попереднє мито може бути застосовано за рішенням
Євразійської економічної комісії не раніше ніж через 60 днів з
дати порушення розслідування:
якщо ставка мита дорівнює попередньо розрахованій
маржі, попереднє мито залишається в силі протягом
періоду, що не перевищує 4 місяців з можливістю
продовження до 6 місяців при певних обставинах;
якщо ставка мита менше попередньо розрахованої маржі
попереднє мито залишається в силі протягом періоду, що
не перевищує 6 місяців з можливістю продовження до 9
місяців при певних обставинах;
якщо за результатами розслідування прийнято рішення про
незастосування антидемпинговых заходів - суми
сплаченого попереднього мита підлягають поверненню.
Апеляція
Порядок оскарження рішень Євразійської економічної комісії
щодо застосування захисних, антидемпінгових та
компенсаційних заходів визначено протоколом про
застосування спеціальних, захисних, антидемпінгових та
компенсаційних заходів по відношенню до третіх країн
(додаток №8 до Договору про Євразійській економічний союз

від 29.05.2014).
Особливості оскарження визначаються Статутом Суду
Євразійського економічного союзу (додаток 2 до Договору про
Євразійській економічний союз від 29.05.2014 ) та регламентом
Суду Євразійського економічного союзу.
Верифікація
(виїзна перевірка
на
підприємствах)
Доступ до
інформації

AD/AS/SG
Верифікація здійснюється органом, що проводить розслідування після
отримання відповідей на запитальник за умови отримання погодження
відповідних експортерів/виробників.
Інформацію про розслідування можна знайти на сайті органу, що проводить
розслідування. Надається доступ до усіх неконфіденційних матеріалів після
направлення відповідної заявки (для кожної справи окрема заявка).

AD/AS/SG

Слухання

Учасники розслідування протягом 45 днів з дати порушення розслідування
можуть подати клопотання до органу, що проводить розслідування, щодо
проведення слухань.
Слухання проводяться із запрошенням усіх зацікавлених сторін.
Інформація про дату проведення слухань публікується на сайті органу, що
проводить розслідування.
Усі усні зауваження, зроблені під час слухань повинні бути представленими
також в письмовому вигляді не пізніше 15 днів дати проведення слухань.

Юридичне
представництво

Не є обов'язковим.

