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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про мультимодальні перевезення»
 
Проект Закону спрямований на вдосконалення законодавчого регулювання організаційних та правових засад мультимодальних перевезень вантажів в Україні, а також державної підтримки мультимодальних перевезень.

1. Підстава розроблення проекту акта
Проект Закону України «Про мультимодальні перевезення» (далі – проект Закону) розроблено на виконання 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 Україна – ЄС) та пункту 210 розділу І плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 244.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта	
Політика Європейського Союзу у сфері мультимодальних перевезень спрямована перш за все на захист навколишнього середовища шляхом переорієнтації значної частини перевезень, які здійснюються автомобільним транспортом (довгі відрізки маршруту перевезення), до використання більш екологічно чистих видів транспорту. Разом із захистом навколишнього середовища суттєво важливими є питання зміни клімату та споживання енергії.
Наразі в Україні питання мультимодальних перевезень регулюються частково. Законодавство містить поняття перевезень у прямому змішаному сполученні, які регулюються нормами Господарського і Цивільного кодексів України, транспортними статутами, правилами перевезення та іншими нормативними актами. 
Відповідно до чинного законодавства договір перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні є багатостороннім, відправнику та одержувачу протистоїть не один перевізник, а більше, які визначаються співперевізниками. 
Під час укладення договору перевізник поряд з обов’язком доставити вантаж у пункт призначення  набуває прав представника вантажовідправника і на підставі цього потім укладає від імені вантажовідправника договір із співперевізником. Таким чином, кожний наступний співперевізник, вступаючи у зобов’язання з попереднім перевізником, стає представником вантажовідправника. 
Майнову відповідальність за незбереження вантажу, який перевозиться у прямому змішаному сполученні, несуть: сторона, яка подає вантаж до передачі його в пунктах перевалки; сторона, яка приймає вантаж після передачі вантажу в пунктах перевалки.
Тобто відповідальність перед вантажовідправником несуть декілька співперевізників (кожен окремо на своєму етапі перевезення).
У разі якщо знищення, втрата, ушкодження чи затримка в доставці вантажу сталися на визначеному етапі змішаного перевезення, відповідальність перевізника обмежується сумами, установленими:
Конвенцією CMR – на етапі змішаного перевезення, перевезення на якому здійснюється автомобільним транспортом;
Конвенцією COTIF-CIV – на етапі змішаного перевезення, перевезення на якому здійснюється залізничним транспортом;
Правилами Hague-Visby – на етапі змішаного перевезення, перевезення на якому здійснюється морським транспортом. 
Тобто для отримання відшкодування шкоди за втрачений (пошкоджений) вантаж необхідно чітко встановити етап, під час якого відбулося пошкодження (втрата) вантажу, що не завжди є можливим.  
Проектом Закону пропонується ввести в Україні поняття мультимодального та комбінованого перевезення вантажів, терміналу мультимодального перевезення, документу мультимодального перевезення, оператора та замовника мультимодального перевезення, визначення договору мультимодального перевезення, його істотних умов, прав та обов’язків його сторін, основних принципів державного регулювання та державної допомоги щодо такого виду перевезень. 
На сьогоднішній день, транспортна система України має низький рівень розвитку транспортно-логістичної інфраструктури для забезпечення належного обсягу мультимодальних перевезень, що знижує її конкурентоспроможність та гальмує вихід української продукції на світовий транспортний ринок. Зокрема, відсутня достатня кількість терміналів мультимодальних перевезень, недосконале нормативно-правове регулювання мультимодальних перевезень, недостатня державна  підтримка мультимодальних перевезень та розбудови об'єктів транспортно-логістичної інфраструктури, наявні обмеження ринку залізничних контейнерних перевезень, відсутній інвестиційно сприятливий клімат для розвитку мультимодальних перевезень. 
Розв’язання визначених проблем в першу чергу полягає у правовій площині шляхом створення нормативно-правової бази для розвитку мультимодальних перевезень на переорієнтації економіки України на співпрацю з країнами ЄС у сфері мультимодальних перевезень.
Розвиток мультимодальних перевезень дасть змогу значно збільшити обсяги перевезень вантажів територією України за участю національних транспортних компаній, сприяючи підвищенню конкурентоспроможності країни на світовому ринку транспортних послуг, розвитку мережі наявних транспортних коридорів, інтеграції транспортної інфраструктури України у світову транспортну систему.

3. Суть проекту акта
Проект Закону спрямований на визначення правових та організаційних засад  мультимодальних  перевезень  вантажів в Україні та державної підтримки мультимодальних перевезень, правового статусу учасників мультимодальних перевезень.
Проект Закону розроблено з метою імплементації Директиви Ради  92/106/ЄЕС від 07 грудня 1992 року про встановлення спільних правил для окремих видів комбінованих перевезень вантажів між державами-членами (згідно з додатком XXXII до глави 7 «Транспорт» розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію Україна – ЄС). 
Проектом Закону пропонується закріпити право учасників мультимодальних перевезень здійснювати перевезення вантажу шляхом укладення єдиного договору (договір мультимодального перевезення) щодо всіх етапів перевезення незалежно від зміни видів транспорту та здійснювати перевезення вантажу за одним перевізним документом (документ мультимодального перевезення), щодо якого сторонами досягнуто згоди.
Крім того передбачено, що під час надання послуги мультимодального перевезення вантажів відповідальність оператора мультимодального перевезення за вантаж перед замовником послуги охоплює період з моменту прийняття ним вантажу до мультимодального перевезення  та до моменту видачі вантажу.
Таким чином, для отримання відшкодування шкоди за втрачений (пошкоджений) вантаж замовнику послуги не потрібно встановлювати, на якому етапі перевезення сталося пошкодження чи втрата вантажу або хто із співперевізників не виконав зобов’язання щодо вчасної доставки вантажу.
Окрім того, передбачено встановлення граничного розміру відповідальності оператора мультимодального перевезення у спеціальних правах запозичення відповідно до чинної міжнародної практики.

4. Правові аспекти
У цій сфері правового регулювання діють такі акти законодавства:
Конституція України;
Цивільний кодекс України; 
Господарський кодекс України; 
Кодекс торговельного мореплавства України;
Закон України «Про транспорт»;
Закон України  «Про залізничний транспорт»;
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;
Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність»;
Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»;
Закон України від 04.10.2017 № 2153-VIII «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про міжнародні комбіновані перевезення»
Закон України від 16.06.2016 № 1423-VIII «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Угорщини про міжнародні комбіновані перевезення»;
постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1353 «Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про міжнародні комбіновані вантажні перевезення»;
постанова Кабінету Міністрів України  від 22.08.2007 № 1061 «Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Словацької Республіки про міжнародні комбіновані перевезення»;
Угода між Міністерством інфраструктури України та Федеральним міністерством транспорту, інновацій та технологій Республіки Австрія про міжнародні комбіновані перевезення, яка підписана 21.11.2013 та набрала чинності з дати її підписання.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація Закону не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

6. Прогноз впливу
Проект Закону України «Про мультимодальні перевезення» є регуляторним актом. Очікується вплив реалізації акта на забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання: компаній-перевізників, виробників продукції, власників та розпорядників транспортної інфраструктури. Міністерством інфраструктури було здійснено аналіз регуляторного впливу проекту Закону.
Проект Закону не стосується питань розвитку регіонів та соціально-трудової сфери.
Прийняття Закону України «Про мультимодальні перевезення» дозволить зменшити рівень використання автомобільного транспорту шляхом переорієнтації значної частини перевезень, які здійснюються автомобільним транспортом (довгі відрізки маршруту перевезення), до використання більш екологічно чистих видів транспорту, що створить передумови для зміцнення та збереження здоров’я населення, зменшення рівня забруднення атмосферного повітря.

7. Позиція заінтересованих сторін
Прогноз впливу на ключові інтереси суб’єктів господарювання (компаній-перевізників, виробників продукції, власників та розпорядників транспортної інфраструктури) внаслідок прийняття Закону України «Про мультимодальні перевезення» додається до пояснювальної записки.
Консультації з суб’єктами господарювання щодо проекту акта проведено у період з 01 серпня 2017 р. по 31  травня 2018 р.
В зазначених консультаціях брали участь експерти Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, Асоціації «Транспортно-експедиторських та логістичних організацій України «Укрзовніштранс», Асоціації «Український логістичний альянс», Державного підприємства «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут», Публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця» тощо.
Учасники консультацій погодились із необхідністю прийняття спеціального закону з метою регулювання мультимодальних перевезень.
Разом з тим, проект Закону не належить до нормативно-правових актів, які регулюють сферу наукової та науково-технічної діяльності.

8. Громадське обговорення 
З метою проведення консультацій з громадськістю проект Закону оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України в розділі «Регуляторна діяльність».

9. Позиція заінтересованих органів
Проект Закону потребує погодження Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством фінансів України, Антимонопольним комітетом України, Державною фіскальною службою України, Державною регуляторною службою України, Державною авіаційною службою України, Державною службою України з питань безпеки на транспорті та Національною поліцією України.

10. Правова експертиза
Проект Закону потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

11. Запобігання дискримінації
У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

12. Запобігання корупції 
У проекті Закону відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект Закону не потребує проведення  антикорупційної експертизи. 

 13. Прогноз результатів
Реалізація Закону дасть змогу встановити правові та організаційні основи функціонування мультимодальних перевезень в Україні, сприятиме підвищенню ефективності державного регулювання у сфері перевезень та якості обслуговування споживачів транспортних послуг, прискоренню руху товарів між Україною та ЄС і водночас зниженню екологічного навантаження на навколишнє природне середовище.



Міністр інфраструктури України						   В. ОМЕЛЯН

«____» _____________ 2018 р.

