Обсяги тарифної квоти на свинину, походженням з Канади (пункт 2
Додатку 2-В «Скасування тарифів»)
(а)
Товари, походженням з відповідної Сторони, в нижчезазначених
сумарних кількостях, що включені в позиції з позначкою "Тарифна квота на
свинину" у Графіку для України, звільняються від сплати мита в роки, зазначені
нижче:
Рік
Річний сукупний обсяг
(в метричних тонах, маса-нетто)
1
10 000 MT
2
11 429 MT
3
12 857 MT
4
14 286 MT
5
15 714 MT
6
17 143 MT
7
18 571 MT
8 і кожний
20 000 MT
наступний рік
(b)
Мита на товари, походженням з відповідної Сторони, в сумарних
кількостях, що перевищують сумарну кількість, зазначену у підпункті (а),
повинні бути встановлені за ставкою, не вищою за базову ставку мита,
встановлену для такої позиції в Графіку України.
(с)
Україна здійснює адміністрування цієї тарифної квоти відповідно
до пункту 3.
(d)
Після набрання чинності цією Угодою, у разі надання Україною
іншій країні більш сприятливого режиму для тарифних позицій, зазначених у
підпункті (е), на вимогу однієї зі Сторін Сторони повинні провести консультації
для обговорення питання про надання Канаді режиму, що надається таким
товарам іншої країни.
(е)
Підпункти (a), (b), (c) і (d) застосовуються до таких тарифних
позицій:
0203.21.10.00, 0203.21.90.00, 0203.22.11.00, 0203.22.19.00, 0203.22.90.00,
0203.29.11.00, 0203.29.13.00, 0203.29.15.00, 0203.29.55.00, 0203.29.59.00,
0203.29.90.00, 0206.41.00.00, 0206.49.00.00, 0209.10.11.00.
Адміністрування та впровадження тарифних квот:
(а) Україна повинна запровадити та здійснити адміністрування тарифних
квот, встановлених згідно з цим Додатком, відповідно до цієї Угоди, статей I та
XIII ГАТТ 1994 та Угоди СОТ про процедури ліцензування імпорту.
(b) Україна повинна забезпечити, щоб:
(i) процедури адміністрування тарифних квот були прозорими,
доступними
для
громадськості,
застосовувалися
вчасно,
носили

недискримінаційний характер, реагували на зміни ринкових умов і не були
занадто адміністративно обтяжливими;
(ii) будь-яка особа Сторони, яка виконує юридичні та адміністративні
вимоги України, мала право на використання тарифної квоти, встановленої для
України;
(iii) тарифні квоти встановлювалися виключно національним урядом, і
щоб їх адміністрування не було делеговане іншій особі; і
(iv) здійснювалося все можливе для адміністрування тарифної квоти у
спосіб, що сприяє торгівлі і дозволяє імпортерам використовувати її повною
мірою.
(с) В перший рік встановлені річні об’єми застосовуються з дати
набрання чинності цією Угодою до 31 грудня року, в який ця Угода набирає
чинності. Починаючи з другого року та кожний наступний рік встановлені річні
об’єми застосовуються з 1 січня до 31 грудня календарного року.
(d) Всі тарифні квоти для поставок в Україну розподіляються за
принципом "перший прийшов – перший обслуговується".
(е) Упродовж кожного року орган з митного адміністрування України
зобов'язаний вчасно і на постійній основі публікувати на спеціалізованому
загальнодоступному інтернет-сайті адміністративні процедури, коефіцієнти
використання та інші наявні показники для кожної з тарифних квот,
встановлених в рамках цієї Угоди.
(f) Коли фактичний річний обсяг імпорту за тарифною квотою досягає
сумарної кількості, встановленої по будь-якій тарифній квоті на цей рік,
Україна повинна упродовж 10 днів опублікувати повідомлення про це на
спеціалізованому загальнодоступному сайті.
(g) Канада зобов'язана сповіщати Україну у разі встановлення в
документах, що видаються у Канаді, вимог до товарів, що експортуються з
Канади за тарифною квотою відповідно до цієї Угоди.
(h) У разі одержання Україною повідомлення відповідно до підпункту (g),
Україна повинна дозволяти ввезення за тарифними квотами тільки тих
продуктів, які супроводжуються такою документацією.
(i) Після набрання чинності цією Угодою кожна Сторона призначає
контактний пункт для сприяння обміну інформацією з питань, пов'язаних із
тарифними квотами, і надає реквізити такого контактного пункту іншій
Стороні.
(j) Україна не повинна встановлювати умови застосування або
використання кількості, передбаченої за тарифною квотою, на реекспорт
сільськогосподарських товарів або будь-яке спеціальне кінцеве використання.
(k) Україна не повинна враховувати некомерційний вантаж при
обчисленні сукупної кількості продукції, імпортованої в рамках тарифної
квоти.
(l) На письмову вимогу однієї зі Сторін Сторони повинні упродовж 30
днів скликати засідання Підкомітету з сільського господарства для обговорення
адміністрування тарифних квот, встановлених відповідно до цієї Угоди, з
метою досягнення взаємоприйнятного рішення.

