SÅDAN UDARBEJDER DU EN
ANTIDUMPINGKLAGE
VEJLEDNING

DA

INDHOLDSFORTEGNELSE
INDHOLDSFORTEGNELSE .....................................................................................................................................................1
I.
INDLEDNING .................................................................................................................................................................3
II. GENERELLE BEMÆRKNINGER .................................................................................................................................5
A. Dokumentation .................................................................................................................................................................5
B. Fortrolighed ......................................................................................................................................................................5
III. SÅDAN INDGIVER DU EN ANTIDUMPINGKLAGE ................................................................................................7
1)
Generelle oplysninger ......................................................................................................................................................7
A. Aktører i EU .....................................................................................................................................................................7
Klagerne ...........................................................................................................................................................................7
Andre EU-producenter .....................................................................................................................................................8
Producentsammenslutninger ............................................................................................................................................8
Klagernes repræsentativitet ..............................................................................................................................................8
Regionale sager ................................................................................................................................................................9
B. Den vare, der er berørt af klagen ......................................................................................................................................9
Told og andre handelsforanstaltninger ...........................................................................................................................11
Konklusion vedrørende varen ........................................................................................................................................11
C. De(t) pågældende land(e) og eksportører .......................................................................................................................11
D. Importører i EU ..............................................................................................................................................................11
E.
Leverandører, brugere og forbrugere i EU .....................................................................................................................12
2)
DUMPING .....................................................................................................................................................................12
A. Principper .......................................................................................................................................................................12
B. Varetyper ........................................................................................................................................................................12
C. Normal værdi .................................................................................................................................................................13
Lande, der har oplevet betydelige fordrejninger ............................................................................................................15
D. Eksportpris .....................................................................................................................................................................20
Den eksportpris, eksportøren opkræver af den første uafhængige kunde i EU ..............................................................20
Beregnet eksportpris .......................................................................................................................................................20
E.
Prissammenligning .........................................................................................................................................................21
F.
Dumpingmargen .............................................................................................................................................................22
G. Foranstaltningsniveau i tilfælde af fordrejede råmaterialepriser i eksportlandet ............................................................23
3)
SKADE ..........................................................................................................................................................................26
A. Principper .......................................................................................................................................................................26
Geografisk område .........................................................................................................................................................27
Vare ................................................................................................................................................................................27
Toldpositioner ................................................................................................................................................................27
Oplysninger om varetyper ..............................................................................................................................................27
Den betragtede periode...................................................................................................................................................27
B. Skadesfaktorer ................................................................................................................................................................28
Indledende bemærkninger ..............................................................................................................................................28
Forbrug i EU (se også tabel A i bilag 6, afsnit I)............................................................................................................28
Mængde og markedsandel af den påståede dumpingimport (se tabel B i bilag 6, afsnit I) ............................................29
Pris på påstået dumpingimport (se også tabel C i bilag 6, afsnit I) ................................................................................29
Prisunderbud, som klagerne er udsat for (se også tabel A i bilag 6, afsnit II) ................................................................30
Klagernes og andre kendte EU-producenters produktion, kapacitet og kapacitetsudnyttelse (se også tabel D i bilag 6,
afsnit II) ..........................................................................................................................................................................31
Klagernes og andre kendte EU-producenters salg i EU, markedsandel og eksport (se også tabel E i bilag 6, afsnit II) 31
Klagernes EU-salgspris (se også tabel D i bilag 6, afsnit II) ..........................................................................................32
Klagernes omkostninger for solgte varer i EU (se også tabel E i bilag 6, afsnit II) .......................................................32
Klagernes rentabilitet i forbindelse med den pågældende vare, der sælges i EU (se også tabel F i bilag 6, afsnit II)....32
Klagernes og andre kendte EU-producenters antal beskæftigede (se også tabel F i bilag 6, afsnit I, og tabel G i bilag 6,
afsnit II) ..........................................................................................................................................................................33
Klagernes investering (se også tabel H i bilag 6, afsnit II) .............................................................................................33
Lagre (se også tabel I i bilag 6, afsnit II) ........................................................................................................................33
Andre skadeselementer ..................................................................................................................................................34
Trussel om yderligere skade ...........................................................................................................................................34
Hindringer for produktion og udvikling .........................................................................................................................34
4)
ÅRSAGSSAMMENHÆNG ..........................................................................................................................................35
A. Dumpingimportens virkninger .......................................................................................................................................35
B. Virkninger af andre faktorer (se også bilag 6 under "Årsagssammenhæng").................................................................35
5)
KONKLUSION ..............................................................................................................................................................35

6)

7)
IV.

NYTTIGE LINKS ..........................................................................................................................................................36
Told- og statistiknomenklaturen:....................................................................................................................................36
EUROSTAT-import-/eksportstatistikker (COMEXT): ..................................................................................................36
EUROSTAT-produktionsstatistikker (PRODCOM): .....................................................................................................36
DE NÆSTE SKRIDT.....................................................................................................................................................36
BILAG ...........................................................................................................................................................................39
Bilag 1 ............................................................................................................................................................................40
Bilag 2 ............................................................................................................................................................................42
Bilag 3 ............................................................................................................................................................................54
Bilag 4 ............................................................................................................................................................................56
Bilag 5 ............................................................................................................................................................................59
Bilag 6 ............................................................................................................................................................................62
Bilag 7 ............................................................................................................................................................................69
Bilag 8 ............................................................................................................................................................................71

Sådan udarbejder du en antidumpingklage – Vejledning – 2
Error! Reference source not found.

I.

INDLEDNING

1.

Formålet med denne vejledning er at:
•

vejlede i, hvordan du udarbejder en antidumpingklage,

•

vise, hvilke oplysninger Europa-Kommissionen ("Kommissionen") typisk har brug for for
at kunne beslutte, hvorvidt den kan indlede en formel undersøgelse af påstået
dumpingimport, der er til skade for en EU-erhvervsgren.

2.

Rådets forordning (EF) nr. 2016/10361 ("grundforordningen") omhandler EU-lovgivningen til
gennemførelse af de internationalt vedtagne bestemmelser om dumpingimport.

3.

Vejledningen:
•
•
•

beskriver klagens indhold trin for trin,
kommer med svar på de typiske spørgsmål, der dukker op i forbindelse med
klageudarbejdelsen,
udgør et struktureret værktøj, der hjælper dig, når du skal udarbejde en klage.
Ansvarsfraskrivelse
Denne vejledning er ikke et retligt bindende dokument. Dens indhold er ikke obligatorisk.
De oplysninger, der gives af klagerne, kan variere alt efter det enkelte tilfælde.
Vejledningen indeholder udelukkende generelle råd. Det kan være mere hensigtsmæssigt
med en anden fremgangsmåde alt efter den enkelte sags omstændigheder. Der kan
endvidere ikke drages konklusioner på baggrund af denne vejledning, i forhold til hvad der
typisk anses som acceptabelt i forbindelse med antidumpingklager. På samme måde gælder
det, at brugen af denne vejledning ikke automatisk medfører en godkendelse af klagen:
Hver enkelt sag analyseres ud fra egne omstændigheder.

4.

Denne vejledning skal være til hjælp for klagerne. Derfor modtager Kommissionen gerne
kommentarer til eventuelle forbedringer. Kommissionen besvarer gerne dine eventuelle
spørgsmål vedrørende indgivelse af en antidumpingklage.
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Handel

Postadresse:
Rue de la Loi, 200
1049 Bruxelles, Belgien

Kontorer:
Rue de la Loi, 170
1000 Bruxelles, Belgien

Telefon: 32-2-298 78 73 Fax: 32-2-295 65 05
E-mail: TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

5.

Du indgiver en klage til klageinstansen ved at følge retningslinjerne i bilag 1 til denne
vejledning. Kommissionen gennemgår klagen og afgør, hvorvidt den indeholder tilstrækkelig
dokumentation for, at den skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt, skyldes dumpingimporten. 45
dage efter klageindgivelsen vil der – såfremt klagen findes acceptabel – blive indledt en

1

Offentliggjort i EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1036&from=DA.
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undersøgelse af den påståede dumpingimport. Klagen anses for at være indgivet på den første
arbejdsdag efter den dag, Kommissionen modtog den, forudsat at den både omfatter den
fortrolige udgave og den udgave, der stilles til rådighed for de interesserede parter (se bilag 4 til
denne vejledning).
6.

Klagen skal være underskrevet af de personer, der lovligt repræsenterer de virksomheder, som
indgiver klagen, f.eks. de administrerende direktører i de klageindgivende virksomheder.
Repræsenteres klagerne af en fysisk eller juridisk person (f.eks. en advokat eller en
sammenslutning), gælder der et krav om en relevant fuldmagt (se også punkt 24).
Klager(e) = EU-producent(er), der indgiver en
antidumpingklage

7.

Enhver undersøgelse, der indledes efter en vurdering af klagen som behørigt dokumenteret,
kræver samarbejde fra den pågældende EU-erhvervsgrens side, herunder udfyldelse af
spørgeskemaer og kontrolbesøg af Kommissionens tjenestemænd hos virksomhederne.
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II. GENERELLE BEMÆRKNINGER
A.

Dokumentation

8.

En klage skal være grundigt og behørigt dokumenteret. Klagerne skal fremlægge de bedste
tilgængelige oplysninger ledsaget af tilstrækkelig dokumentation.

9.

Påstandene i klagen skal underbygges af tilstrækkelig dokumentation eller tungtvejende
argumenter, som klageren med rimelighed har adgang til. Kommissionen tager ved sin vurdering
af klageoplysningernes pålidelighed og tilstrækkelighed højde for alle sagens omstændigheder,
herunder:
•
•
•
•

den pågældende vare
de involverede lande
EU-erhvervsgrenens opbygning
oplysningernes tilgængelighed.

10. Alle beregninger og alle kilder til de anvendte data skal udtrykkeligt fremgå 2. Angiv den periode,
dataene vedrører, og forklar den anvendte metode.
11. Generelt gælder det, at ingen af de oplysninger eller data, der er anført i klagen, må være
omfattet af en ophavsret. Ønsker du at gøre brug af en rapport, undersøgelse,
markedsundersøgelse, presseartikel el. lign., der er omfattet af en ophavsret, bør du indhente
samtykke fra ophavsrettens indehaver (se bilag 4 til denne vejledning for yderligere oplysninger).
12. Kommissionen offentliggør af hensyn til gennemsigtigheden et resumé af klagen, såfremt der
indledes en undersøgelse. Ved klagens indgivelse skal du derfor også fremlægge et resumé af
klagen, som indeholder følgende:
•
•
•

detaljerede oplysninger om den pågældende vare, herunder (i givet fald)
produktionsmetoder og anvendelsesformål
sammenfatning af sagen
liste over kendte parter i undersøgelsen (dog ikke kontaktoplysninger).

Når der er indledt en undersøgelse, offentliggøres resuméet på webstedet for Kommissionens
Generaldirektorat for Handel.
13. Klagens hovedtekst bør kun indeholde de absolut nødvendige tal og tabeller. Mere detaljerede tal
og tabeller skal være indeholdt i bilagene, dog med en henvisning i klagens hovedtekst.
14. Alle data og al dokumentation vedrørende dumpingpåstanden (se afsnittet "DUMPING" for
definitioner og yderligere oplysninger) må udelukkende vedrøre det pågældende eksportland. De
data og den dokumentation, der anvendes til støtte for de skadesrelaterede påstande (se afsnittet
"SKADE"), må udelukkende vedrøre Den Europæiske Union (EU)3.
15. Ved omregning af talværdier til euro4 skal de anvendte valutakurser og den periode, de vedrører,
angives.

B.

Fortrolighed

16. Ønsker du at behandle en del af klagen som fortrolig, skal du udtrykkeligt anmode herom og begrunde din

2 Indeholder klagen hyperlinks, angives den relevante webside og adgangsdatoen.
3 EU: Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig,
Kroatien, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen,
Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige.
4 Kurserne på visse valutaer ved omregning til euro kan findes på følgende websted:
http://www.ecb.int/stats/eurofxref/.
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anmodning 5. Hvis der ikke foreligger en anmodning om fortrolig behandling og en tilstrækkelig

begrundelse, vil den fortrolige behandling ikke kunne godkendes.
17. Hvis en del af klagen skal behandles som fortrolig, skal du fremlægge en informativ ikkefortrolig
udgave af klagen. Hvis du ikke forelægger en sådan informativ ikkefortrolig udgave for de interesserede
parter, kan Kommissionens tjenestegrene se bort fra de fortrolige oplysninger 6.

18. Den udgave af klagen, "der stilles til rådighed for interesserede parter" (den "ikkefortrolige"
udgave), indgår i det åbne dossier og kan konsulteres af de interesserede parter, efter der er
indledt en undersøgelse.
19. Kommissionen respekterer i høj grad fortrolighedskravene. Klagen eller dokumenterne med
fortrolige oplysninger skal forsynes med påtegningen "Limited". På samme måde skal den
ikkefortrolige udgave af klagen eller de dokumenter, der ingen fortrolige oplysninger indeholder,
forsynes med påtegningen "Open for inspection by interested parties".
20. Det er tilladt at redigere eller sammenfatte data omhandlende forretningshemmeligheder i den
ikkefortrolige udgave. Til gengæld skal tendenser og niveauer angives præcist. Er dataene blevet
redigeret eller sammenfattet, skal dette begrundes med en forklaring af, hvorfor de pågældende
data skal behandles fortroligt. Se bilag 4 for yderligere oplysninger om udarbejdelsen af den
ikkefortrolige udgave.
21. Som forklaret i punkt 5 skal den indgivne klage omfatte begge udgaver af klagen, dvs. den
fortrolige ("limited") og den ikkefortrolige ("open for inspection by interested parties").
22. Individuelle klagere har mulighed for at sende oplysninger, som af fortrolighedsgrunde ikke kan
medtages i klagen, direkte til Kommissionen.

5

Se artikel 19 i grundforordningen for yderligere oplysninger om fortrolighed.

6

Jf. grundforordningens artikel 19, stk. 3.
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III. SÅDAN INDGIVER DU EN ANTIDUMPINGKLAGE
23. En antidumpingklage skal omfatte følgende 7:
1) generel information:
•
•
•
•

klagerens identitet
den vare, der angiveligt dumpes
oprindelseslandet(-ene)
andre kendte berørte parter

2) dokumentation, som taler for dumping (se afsnittet "DUMPING"),
3) dokumentation, som taler for en skade på EU-erhvervsgrenen (se afsnittet "SKADE"),
4) dokumentation, som taler for en årsagssammenhæng mellem den påståede dumping og
skaden (se afsnittet "ÅRSAGSSAMMENHÆNG").
Se bilag 2 for et eksempel på en klages indholdsfortegnelse.

1)

Generelle oplysninger

A.

Aktører i EU
Klagerne

24. Den klagende EU-erhvervsgren kan vælge følgende som sin repræsentant:
•
•
•

en fysisk eller juridisk person
en sammenslutning, der ikke har status som juridisk person
en sammenslutning, der er oprettet med det formål at repræsentere individuelle
virksomheder for at kunne indgive klagen.

Repræsentanten indsamler de nødvendige oplysninger og fremlægger dem for Kommissionen.
Repræsentanten skal dokumentere, at han/hun er behørigt bemyndiget til at handle på vegne af
erhvervsgrenen (se også punkt 6). En europæisk sammenslutning er muligvis bedst egnet til
indgivelsen af en klage. Individuelle virksomheder kan dog også indbringe en sag direkte for
Kommissionen.
25. Hver enkelt EU-producent, der har status som klager, eller på vegne af hvilken der indgives en
klage ("klageren"), skal oplyse følgende:
•
•
•
•
•

navn
adresse
telefonnummer
e-mailadresse
navnet på en kontaktperson.

Disse oplysninger skal fremgå af et bilag og fremlægges i en elektronisk version, helst i form af
et elektronisk regneark såsom Microsoft Excel.
26. Klageren skal oplyse produktionsmængden af den pågældende vare for den enkelte klager (i
givet fald) for den seneste etårige periode, der går forud for klageindgivelsen, dvs.:
- det sidste kalenderår,
- det sidste regnskabsår eller

7

Jf. grundforordningens artikel 5, stk. 2.
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- enhver anden 12-måneders periode,
såfremt
denne
klageindgivelsen.

periode

senest

udløber

seks

måneder

før

datoen

for

Dataene bør ikke være ældre end seks måneder.
27. Af klagen skal det fremgå, hvorvidt klagerne er forretningsmæssigt forbundet med de
virksomheder, der fremstiller og/eller sælger den pågældende vare i det land/de lande, der
berøres af klagen. Er dette tilfældet, skal klagen indeholde oplysninger om denne forbindelse og
de pågældende virksomheder.
28. Derudover skal det af klagen fremgå, hvorvidt klagerne har købt den pågældende vare af andre
EU-producenter, af det land/de lande, der berøres af klagen, eller af andre tredjelande. Klagen
skal indeholde en forklaring af årsagen til disse køb og oplyse de pågældende mængder og priser.
Andre EU-producenter
29. Klagen skal indeholde en liste over alle kendte andre producenter i EU med angivelse af
følgende:
•
•
•
•
•
•

kontaktoplysninger
navn
adresse
telefonnummer
e-mailadresse
kontaktperson (hvis muligt).

Disse oplysninger skal fremgå af et bilag og fremlægges i en elektronisk version, helst i form af et
elektronisk regneark såsom Microsoft Excel.
30. Klagen skal indeholde den estimerede produktionsmængde for alle kendte andre EU-producenter
for den seneste etårige periode, der går forud for klageindgivelsen (samme periode som for
klagerne, se punkt 26). Derudover skal grundlaget for dette estimat angives.
31. Klagen skal indeholde de førnævnte oplysninger for alle andre kendte EU-producenter, uanset
om de støtter klagen eller ej.
Producentsammenslutninger
32. Klagen skal i givet fald indeholde en liste over alle kendte producentsammenslutninger på EUniveau og nationalt niveau med angivelse af følgende:
•
•
•
•
•
•

kontaktoplysninger
navn
adresse
telefonnummer
e-mailadresse
kontaktperson (hvis muligt).

Disse oplysninger skal fremgå af et bilag og fremlægges i en elektronisk version, helst i form af et
elektronisk regneark såsom Microsoft Excel.
Klagernes repræsentativitet
33. Klagerne skal handle på vegne af en betydelig andel af EU-erhvervsgrenen. I praksis betyder det,
at klagerne som minimum skal repræsentere 25 % af den pågældende vares samlede EUproduktion (dvs. den produktion, der fysisk er placeret i EU).
34. Der gøres opmærksom på, at Kommissionen kan udelukke produktionen stammende fra EU-
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producenter, der forretningsmæssigt er forbundet med eksportører eller importører, og
produktionen stammende fra EU-producenter, der importerer den pågældende vare fra det
påståede dumpingland/de påståede dumpinglande.
35. De EU-producenter, der ikke tilslutter sig klagerne, har dog mulighed for at udtrykke deres støtte
til klagen.
36. Klagen kan indeholde bemærkninger vedrørende de kendte EU-producenter, som ikke støtter
klagen, om muligt ledsaget af en beskrivelse af årsagerne til deres manglende støtte til klagen.
37. Inden der indledes en undersøgelse, undersøger Kommissionen, om de producenter, der støtter
klagen, tegner sig for mindst 25 % af den samlede EU-produktion baseret på den produktion, der
fysisk er placeret i EU, og om tilslutningsgraden til klagen overstiger modstandsgraden.
38. Kommissionen undersøger klagerens repræsentativitet ved at sende breve til alle kendte EUproducenter, inden der indledes en undersøgelse. Bilag 7 indeholder et eksempel på et sådant
brev.
Regionale sager
39.

Der opstår en særlig situation, hvis en enkelt EU-region berøres af en så stor grad af
markedsisolation, at regionens producenter må anses som den skadelidende erhvervsgren. En
"region" kan være et land, en del af et land eller flere lande i fællesskab. Er eksporten
koncentreret i denne region, kan en regional antidumpingsag komme på tale.

40. Betingelserne for at indgive en regional antidumpingklage er følgende:
(1) Producenterne af den pågældende vare sælger hele eller næsten hele (generelt over 80 %)
deres produktion i den pågældende region.
(2) Efterspørgslen i regionen dækkes hovedsageligt ikke af leverancer fra producenter, der er
placeret andre steder i EU (generelt under 20 %).
(3) Der forekommer en koncentration af dumpingimport af den pågældende vare til denne region
(generelt over 80 %).
(4) Denne dumpingimport medfører skader på alle eller næsten alle producenter i regionen
(generelt over 80 %).
41. Se artikel 4, stk. 1, litra b), i grundforordningen for yderligere oplysninger om regionale sager.

B.

Den vare, der er berørt af klagen

42. Klagen skal indeholde en beskrivelse af den importerede vare, der skal være genstand for en
antidumpingundersøgelse. Klagen skal indeholde en detaljeret beskrivelse, der klarlægger alle
eventuelle misforståelser i forhold til definitionen af varen.
den pågældende vare = den vare, der importeres til
EU til påståede dumpingpriser
43. Denne del af klagen, som vedrører den pågældende vare, er helt afgørende i flere henseender:
- for klagen, idet alle de fremlagte og analyserede data i klagen (herunder dumping og skader)
udelukkende omhandler den pågældende vare,
- for undersøgelsen, idet den kun dækker den vare, der er defineret i klagen, og
- for antidumpingforanstaltningerne, der udelukkende indføres over for den pågældende vare.
44.

Kort beskrivelse – Klagen skal indeholde en præcis definition af den pågældende vare, dvs.
den vare, der skal undersøges. Denne definition kan svare til definitionen for koden/koderne i den
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kombinerede nomenklatur ("KN") 8.

Vær opmærksom på, at de nationale toldmyndigheder skal kunne afgøre, hvorvidt en importeret
vare er omfattet af varebeskrivelsen, hvis og når en undersøgelse resulterer i indførelsen af
antidumpingforanstaltninger, men også fra det tidspunkt, hvor der indledes en undersøgelse.
Det betyder, at varedefinitionen bør baseres på dens grundlæggende fysiske, tekniske og
kemiske egenskaber, således at den kan identificeres på fortoldningstidspunktet.
Andre faktorer såsom anvendelsesformål eller produktionsmetoder bør ikke anvendes i
forbindelse med varedefinitionen, medmindre disse faktorer har forbindelse til varens fysiske,
tekniske og kemiske egenskaber.
45. Fuldstændig beskrivelse – Klagen skal endvidere indeholde en fuldstændig beskrivelse af
varen, hvoraf følgende fremgår:
- toldklassificeringen af den pågældende vare (de KN-koder, under hvilke den pågældende vare
importeres til EU) 9,

- en sammenfatning af produktionsmetoden sammen med en angivelse af, hvorvidt der findes
andre produktionsmetoder i EU og/eller de pågældende lande,
- de grundlæggende fysiske, tekniske og kemiske egenskaber samt den pågældende vares andre
kendetegn,
- varens anvendelsesformål og marked. Beskriv det markedssegment, varen tilhører, samt andre
relevante elementer. F.eks.:
•
•
•
•
•
•
•

Er kvaliteten eller prisen den afgørende markedsføringsfaktor?
Er markedet meget cyklisk?
Hvordan ser priselasticiteten i efterspørgslen ud?
Hvad er forbrugerens opfattelse af varen?
Skal varen godkendes af kunderne/agenturerne, inden de sælges?
Sælges varen på stedet, eller er salget aftalebaseret?
Hvilke salgskanaler findes der (hvordan sælges varen)?

46. Hvis der findes forskellige typer eller varianter af den pågældende vare, skal følgende angives:
•
•
•

Hvilke hovedtyper eller -varianter skal være omfattet af varedefinitionen?
Hvorfor?
Kan de forskellige typer eller varianter betragtes som en enkelt vare og være genstand
for samme undersøgelse?

Kommissionen kan i forbindelse med vurderingen af varedækningen være nødt til at se på den
pågældende vares grundlæggende fysiske, tekniske og kemiske egenskaber og dens
ombyttelighed ved industrielle anvendelser/kunder.
47. Klagen
skal
indeholde
oplysninger
om
eventuelle
antidumping-/antisubsidie/sikkerhedsforanstaltninger eller igangværende undersøgelser, der vedrører samme eller en
lignende vare i andre tredjelande.

8

En varebeskrivelse bør typisk udgøre én "blok", der indledes med generelle og efterfølges af specifikke
oplysninger, med eventuelle udelukkelser, og bør afsluttes med listen over KN-koder. F.eks.: i) Den
pågældende vare er visse ... ii) Den pågældende vare omfatter ikke … iii) Den pågældende vare er i
øjeblikket henhørende under KN-kode …

9

Hvis den pågældende vare ikke dækker en hel KN-kode, angives dette ved at tilføje forstavelsen "ex" foran
koden.
Du
finder
yderligere
vejledning
i
klassificeringsspørgsmål
på
websiden
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/index_en.htm eller ved at
kontakte de kompetente toldmyndigheder.
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Told og andre handelsforanstaltninger
48. I klagen skal den told, der skal betales for varen fra det pågældende land/de pågældende lande,
når de importeres til EU, samt alle andre kendte toldordninger, der gælder ved import af varen til
EU, anføres. Dette kan ske i form af kontingenter, toldkontingenter eller – hvis varen
eksporteres fra et udviklingsland – EU's generelle præferenceordning. Nylige ændringer i førnævnte
skal i givet fald angives 10.

49. Derudover skal den told, der skal betales for varer med oprindelse i EU, når de importeres til et
land/lande uden for EU, som er genstand for klagen, angives.
Konklusion vedrørende varen
50. Klagen skal indeholde en udtrykkelig erklæring om, at den pågældende vare er sammenlignelig
med og er i konkurrence med den vare, der fremstilles og sælges i EU af EU-erhvervsgrenen
("samme vare"). Udtrykt i tekniske vendinger skal de importerede varer og EU-varerne være de
"samme" varer.
samme vare = vare, der er fremstillet i EU og er
sammenlignelig med den pågældende vare

C.

De(t) pågældende land(e) og eksportører

51. En antidumpingklage vedrører import af varer, der er fremstillet i et eller flere lande 11 uden for
EU. For hvert land uden for EU skal klagen indeholde en liste over alle kendte
producenter/eksportører af den pågældende vare med angivelse af kontaktoplysninger:
•
•
•
•
•

navn
adresse
telefonnummer
e-mailadresse
kontaktperson (om muligt).

Disse oplysninger skal fremgå af et bilag og fremlægges i en elektronisk version, helst i form af et
elektronisk regneark såsom Microsoft Excel. Du bedes i givet fald give de samme oplysninger for
kendte producent-/eksportørsammenslutninger i de(t) pågældende land(e).

D.

Importører i EU

52. Klagen skal indeholde en liste over alle kendte importører af varen til EU med angivelse af
kontaktoplysninger:
•
•
•
•
•

navn
adresse
telefonnummer
e-mailadresse
kontaktperson (om muligt).

10

Du finder oplysninger herom på websiden:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=da eller ved at kontakte de
nationale toldmyndigheder.
11 Ønsker du at indgive en klage vedrørende en vare og et land, der for nylig har været genstand for en
undersøgelse og negative konklusioner, bedes du kontakte Kommissionens tjenestegrene for yderligere
oplysninger.
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Disse oplysninger skal fremgå af et bilag og fremlægges i en elektronisk version, helst i form af et
elektronisk regneark såsom Microsoft Excel. Du bedes i givet fald give de samme oplysninger for alle
kendte importørsammenslutninger.

E.

Leverandører, brugere og forbrugere i EU

53. Klagen skal indeholde en liste over EU-producenternes leverandører, EU-brugerne af den
pågældende vare og forbrugersammenslutninger (hvis kendte) med angivelse af
kontaktoplysninger:
•
•
•
•
•

navn
adresse
telefonnummer
e-mailadresse
kontaktperson (om muligt).

Disse oplysninger skal fremgå af et bilag og fremlægges i en elektronisk version, helst i form af et
elektronisk regneark såsom Microsoft Excel.

2)

DUMPING

A.

Principper

54. Lave priser er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der er tale om dumpingimport.
Tværtimod er den grundlæggende definition af dumping, at en vare sælges på eksportmarkedet til
en pris, der er lavere end varens normale værdi.
eksportpris = prisen ab fabrik på varer bestemt til eksport
normal værdi = værdi af den vare, der sælges på eksportørens
hjemmemarked til forbrug på hjemmemarkedet
dumping = eksportprisen er lavere end den normale værdi
55. Klagen skal indeholde den nødvendige dokumentation til sammenligning af varens eksportpris
og varens normale værdi.
Den dokumentation, der fremlægges til støtte for dumpingberegningen, bør dække en periode på
12 måneder, der udløber senest seks måneder før datoen for klageindgivelsen. Dette gælder for:
•
•
•
•

B.

den normale værdi (se afsnit C)
eksportprisen (afsnit D)
enhver eventuel justering
prissammenligningen (afsnit E).

Varetyper

56. I nogle tilfælde er den pågældende vare homogen, og der findes ikke forskellige former eller
typer af varen, som i væsentlig grad påvirker priserne. I disse tilfælde vil det være tilstrækkeligt
med en enkelt dumpingberegning for at kunne drage en konklusion om dumping for den
pågældende vare som helhed.
57. I andre tilfælde importeres den pågældende vare til EU i forskellige former eller typer til vidt
forskellige priser. Gennemsnit kan fordreje prissammenligningen mellem den normale værdi og
eksportprisen. Derfor kan det være nødvendigt at foretage forskellige dumpingberegninger for
forskellige typer af den pågældende vare, som importeres til EU. Det kan i den forbindelse være
nødvendigt at vælge en eller flere repræsentative varetyper, således at konklusionen om dumping
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er rimelig for den pågældende vare. Dette gøres eksempelvis ved at påvise, at importen til EU af
de valgte repræsentative typer dækker en betydelig mængde af den samlede import til EU fra det
pågældende land. Vedrører klagen mere end ét land, kan de enkelte pågældende lande have en
eller flere forskellige repræsentative type(r).
58. Den normale værdi og eksportprisen sammenlignes for hver repræsentativ varetype. Dette
resulterer i forskellige dumpingberegninger, som efterfølgende angives som et gennemsnit.

C.

Normal værdi

59. Den normale værdi fastsættes enten på grundlag af salgspriserne på eksportørens hjemmemarked
eller alternativt på grundlag af en beregning (summen af produktionsomkostninger og en rimelig
fortjeneste). Særlige bestemmelser finder anvendelse på varer med oprindelse i lande berørt af
betydelige fordrejninger, der påvirker de frie markedskræfter (se nedenfor fra punkt 66). .
60. I de fleste tilfælde svarer den normale værdi til den pris, der tages for den pågældende vare på
eksportørens hjemmemarked. Denne pris skal være knyttet til en national transaktion til forbrug
på hjemmemarkedet for en uafhængig køber.
61. Priserne bør være netto ab fabrik (incoterm "EXW" 12) og eksklusive alle nationale afgifter
såsom moms. Foreligger denne pris ikke (f.eks. ved anvendelse af incoterm "cif" og "fob"), skal
de tilgængelige priser justeres til nettoprisen ab fabrik.
62. Priserne og de potentielle justeringer skal underbygges af tilstrækkelig dokumentation, herunder
fakturaer, tilbud, prislister osv.
Se et eksempel nedenfor 13:

12

Incoterm-koderne eller International Commercial Terms er en række forhåndsdefinerede kommercielle
vilkår som offentliggjort af Det Internationale Handelskammer (ICC). De anvendes ofte i forbindelse med
internationale handelstransaktioner eller udbudsprocedurer. De handelsmæssige vilkår (angivet ved tre
bogstaver) i forbindelse med fælles kontraktmæssig salgspraksis, Incoterm-koderne, har primært til formål
klart at oplyse om de opgaver, omkostninger og risici, der er forbundet med transporten og leveringen af
varer. Se bl.a. websiden for Det Internationale Handelskammer http://www.iccwbo.org og websiderne for de
kompetente toldmyndigheder i dit land for yderligere oplysninger.
13 Hvis analysen – grundet det faktum, at varen ikke er homogen – er baseret på en række repræsentative
varetyper, vil det resultere i forskellige normale værdier, der hver for sig skal sammenlignes med de
pågældende eksportpriser.
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Figur 1. Normal værdi = salgspris på hjemmemarkedet
Eksempel:
Klagerne har dokumentation for varens detailpris på eksportlandets hjemmemarked (139,15
enheder af valutaen i eksportlandet). Med udgangspunkt i denne detailpris udledes der et
estimat over nettoprisen ab fabrik ved at trække de pågældende elementer fra, eksempelvis:
moms (10 %), detailhandlerens fortjenstmargen (10 %), grossistens fortjenstmargen samt
transport og forsikring (15 %).
Den pågældende vare, type
Detailpris

Valuta i eksportlandet

139,15

minus moms = 10 %. (Beregning: 139,15/1,10)
⇒Nettosalgspris

126,5

minus detailhandlerens fortjenstmargen = 10 %. (Beregning: 126,5/1,10)
⇒Engrospris

115

minus grossistens fortjenstmargen samt transport og forsikring = 15 % (Beregning: 115/1,15)
⇒Pris ab fabrik
100
Valutakurs: 2 valutaenheder for eksportlandet = 1 euro
Normal værdi

EUR 50

Detailpris, som fremgår af ________ som vist i bilag ___.
Fortjenstmargenerne, transport- og forsikringsomkostningerne fremgår af markedsundersøgelsen som
foretaget af ______ (eller er estimeret på baggrund af ...). Se bilag ___ for en gengivelse af de
pågældende sider.
Valutakursen er ___. Se bilag ___ for yderligere oplysninger.

63. Hvis priserne på eksportørens hjemmemarked enten ikke er tilgængelige eller er upålidelige (salg
er baseret på transaktioner mellem forretningsmæssigt forbundne parter, eller de er forbundet
med tab, eller de er ubetydelige) 14, kan du benytte den beregnede normale værdi af varen på
grundlag
af
produktionsomkostningerne
i
oprindelseslandet
plus
salgsog
administrationsomkostninger og andre generalomkostninger (SA&G) samt fortjeneste.
Omkostningsstrukturen og en forklaring af omkostningsberegningen skal fremgå af klagen:
materialer (angiv de vigtigste anvendte råmaterialer), direkte arbejdsløn, indirekte omkostninger,
SA&G, eksklusive transportomkostninger og en rimelig fortjenstmargen i oprindelseslandet som
vist i figur 2 nedenfor.
64. Derudover skal kilderne til hver enkelt post anføres, og al relevant dokumentation skal
vedlægges i bilagene (se bilag 2) med tydelig datoangivelse. Se et eksempel i figur 2 nedenfor 15:

14

Salget på hjemmemarkedet anses for at være ubetydeligt, hvis det ikke når op på 5 % af landets eksport til
EU.
15 Se fodnote 11.
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Figur 2. Beregnet normal værdi
Beregnet normal værdi i eksportlandet
Den pågældende vare, type
Produktionsomkostninger
Råmaterialer
- råmateriale A (300 euro/ton)
- råmateriale B (25 euro/ton)
- råmateriale C (70 euro/ton)
Arbejdsløn
- Faglært arbejde (30 euro/ton)
- Ufaglært arbejde (20 euro/ton)

euro/ton

395

euro/ton

50

Energiforbrug 200 Kwh, euro 0,05/Kwh
euro/ton
Andre produktionsomkostninger
euro/ton
(Angiv om muligt: leje, leasing, afskrivning, vedligeholdelse og reparation osv.)
Subtotal produktionsomkostninger
euro/ton
Salgs- og administrationsomkostninger og andre generalomkostninger
100
(Angiv om muligt: finansiering, forsikring, emballering,
administration, salg, reklame, forskning og udvikling, patenter/royalties,
teknisk bistand, garantier osv.)

10

_____
500
euro/ton

_____
OMKOSTNINGER I ALT
600
Normal fortjeneste
30
NORMAL VÆRDI ab fabrik

euro/ton
5%

euro/ton

euro/ton

_____
630

Importmængder, råmateriale- og energiomkostninger fremgår af den internationale rapport om
erhvervsgrenen som udarbejdet af ___ og vist i bilag ___.
Arbejdslønningerne er baseret på Den Internationale Arbejdsorganisations statistikker (se bilag ___).
Andre produktionsomkostninger og SA&G fremgår af markedsundersøgelsen som gennemført af ___
eller er et estimat baseret på ______. Se bilag ___ for en gengivelse af de pågældende sider.
Den normale fortjeneste er det nødvendige mindstebeløb for at sikre geninvesteringer i
erhvervsgrenen. Se bilag ___ for yderligere oplysninger.
Anvendt valutakurs: ____ (gennemsnit for året ___). Se bilag ___ for yderligere oplysninger.

65. Hvis der ikke findes pålidelige priser på eksportørens hjemmemarked, og det ikke er muligt at
beregne den eksporterende producents produktionsomkostninger, bedes du henvende dig til
Kommissionens tjenestegrene.
Lande, der har oplevet betydelige fordrejninger
Hvis priserne på og omkostningerne forbundet med den pågældende vare i eksportlandet er
upålidelige som følge af forekomsten af betydelige fordrejninger, skal klagen indeholde
dokumentation for disse fordrejninger, for så vidt angår den pågældende vare.
66. Betydelige fordrejninger er de fordrejninger, der finder sted, når indberettede priser eller
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omkostninger, herunder omkostninger til råmaterialer og energi, ikke udspringer af frie
markedskræfter, fordi de er blevet påvirket af væsentlig statslig indgriben. Ved vurderingen af,
hvorvidt der foreligger betydelige fordrejninger, kan følgende kilder anvendes:
1) Kommissionens rapport(er) om betydelige fordrejninger. Kommissionen kan udarbejde
og/eller ajourføre rapporten/rapporterne vedrørende forekomsten af betydelige fordrejninger i et
givet land eller inden for en given sektor. Findes der en sådan rapport, og denne synes at være
relevant for den pågældende sag, kan der henvises til rapporten i klagen, og denne indgår i klagens
dokumentation (tilføj et link til webstedet ved offentliggørelse).
2) Findes der ikke en rapport, eller som supplement hertil kan klagen også anføre andre
fordrejninger. Dokumentationen kan baseres på markedskendskab og/eller offentligt
tilgængelige rapporter. De eventuelle påstande vedrørende fordrejninger skal fremlægges på en
struktureret måde og underbygges med dokumentation.

Når det er blevet konstateret, at der forekommer betydelige fordrejninger med hensyn til den
pågældende vare, skal den normale værdi beregnes på baggrund af produktions- og
salgsomkostningerne, som afspejler de ikkefordrejede priser eller benchmarks, inklusive et
rimeligt beløb til SA&G og fortjeneste.
67. Den normale værdi beregnes ved at følge nedenstående fire trin:
I. Tag udgangspunkt i data vedrørende en repræsentativ vare, erhvervsgren og
produktionsmetode.
Fremstilles varen af en lang række EU-producenter, skal der anvendes data fra en repræsentativ
EU-producent eller et par repræsentative producenter. Er varen ikkehomogen, kan det være
nødvendigt at vælge en eller flere repræsentative varetyper. Dette gøres eksempelvis ved at påvise,
at importen til EU af de valgte repræsentative typer dækker en betydelig mængde af den samlede
import til EU fra eksportlandet. Ideelt set er produktionsmetoden den samme som eller ligner
produktionsmetoden i eksportlandet meget. Er dette ikke tilfældet, skal der tages udgangspunkt i
en repræsentativ produktionsmetode i EU.
II. Klagen skal på baggrund af data fra EU-producenter indeholde:
•

en oversigt over de nødvendige produktionsfaktorer (eller materialelister, se bilag 8 for
yderligere oplysninger) til fremstilling af den pågældende vare,

•

den krævede mængde eller anvendelsen af hver produktionsfaktor og måleenheden (kg, m2
osv.) til fremstilling af den pågældende vare,

•

for hver produktionsfaktor enhedsproduktionsomkostningerne,

•

en beskrivelse af alle produktionsfaktorer, herunder i givet fald en forklaring af kvalitet, klasse,
koncentrationer osv. og om muligt den tilhørende HS-kode 16.

III. Ikkefordrejede benchmarks

16

Koden under det harmoniserede system ("HS-kode") er et internationalt standardiseret system for navne og
tal til klassificering af handelsvarer. Over 200 af Verdenstoldorganisationens medlemslande benytter disse
koder, som består af seks tal. Der benyttes ofte mere detaljerede koder i landene. Disse er dog ikke
harmoniseret på internationalt plan.
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I stedet for de fordrejede omkostninger (se under punkt IV nedenfor) skal der anvendes
ikkefordrejede benchmarks fra et passende repræsentativt land eller hvis hensigtsmæssigt
ikkefordrejede internationale priser, omkostninger eller benchmarks.

Udvælgelse af et passende repræsentativt land
Det anbefales at indlede udvælgelsesproceduren ved at udarbejde en liste over alle de mulige
repræsentative lande. Vælg det land, der opfylder de nedenstående kriterier bedst:
•

Landet skal råde over en betydelig produktion af den pågældende vare. Varen bør fremstilles
og sælges på hjemmemarkedet i repræsentative mængder sammenlignet med eksportmængden
fra det påståede dumpingland på EU-markedet (typisk anvendes 5 % som benchmark). Et højt
antal producenter og/eller forekomsten af en betydelig import fra tredjelande er tegn på, at der
er konkurrence. Produktionen bør sammenlignes med eksportlandets produktion. Det betyder,
at klagen bør beskrive adgangen til og typen af råmaterialer og komponenter,
produktionsteknologi, metodetype, specialiseringsgrad osv. Foretag – når det synes begrundet
– hensigtsmæssige justeringer, således at der tages højde for eventuelle betydelige forskelle i
de pågældende faktorer. På samme måde bør varerne med oprindelse i eksportlandet og
varerne som fremstillet i det repræsentative land være identiske eller ligne hinanden, hvad de
fysiske, tekniske og kemiske egenskaber og anvendelsesformålene angår. Der skal eventuelt
foretages hensigtsmæssige justeringer for at tage hensyn til eventuelle forskelle.

•

Landet skal befinde sig på et økonomisk udviklingsniveau svarende til eksportlandets. Det
betyder, at det skal henhøre under samme indkomstkategori og have et betydeligt
befolkningstal 17.

•

Omkostningsdataene skal være "let tilgængelige" 18 (se også bilag 8). Lande, der ikke er på samme

økonomiske udviklingsniveau som eksportlandet, men dog på et udviklingsniveau, der er
sammenligneligt med eksportlandets, bør kun vælges, såfremt hensynet til
datatilgængeligheden vejer tungere end forskellen i det økonomiske udviklingsniveau.
•

Det repræsentative land bør ikke være genstand for fordrejninger (se også bilag 8).

•

Findes der mere end ét repræsentativt land, er det mest passende repræsentative land et land,
der har et passende niveau af social beskyttelse og miljømæssig beskyttelse. Dette
"passende niveau af beskyttelse" baseres på de grundlæggende arbejdstagerrettigheder i
henhold til FN/ILO-konventioner og miljøkonventioner. Se bilag VIII til GSP-forordningen
(det generelle toldpræferencesystem) 19 for en vejledende liste.

Internationale priser, benchmarks eller omkostninger
Der kan som alternativ gøres brug af internationale priser, benchmarks eller omkostninger i
stedet for de fordrejede omkostninger. Dette er eksempelvis muligt, når de ikkefordrejede

17

Se
eksempelvis
Verdensbankens
indkomstklassificering:
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lendinggroups.

18

"Let tilgængelig" er ikke nødvendigvis det samme som "gratis", men dataene skal dog være offentligt
tilgængelige. Oplysninger, der stilles gratis til rådighed, er dog i givet fald at foretrække.
19 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af 25. oktober 2012 om anvendelse af et
arrangement med generelle toldpræferencer, EUT L 303 af 31.10.2012. s.1.
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omkostninger ikke er let tilgængelige i det repræsentative land, eller når en international
prisnotering anses for at give et bedre billede af niveauet af ikkefordrejede omkostninger. I
forbindelse med sidstnævnte er det eksempelvis muligt at tage højde for, at noteringen på
London Metal Exchange for ikkejernholdige metaller, jernholdige metaller og ædle metaller er
et bedre benchmark end de statistiske importdata i et givet land.

IV. Omkostningserstatning:

Sådan udarbejder du en antidumpingklage – Vejledning – 18
Error! Reference source not found.

1) Om muligt bør EU-producentens omkostninger, som blev anvendt som udgangspunkt (se
under punkt II ovenfor), justeres, således at de afspejler omkostningerne i det eksportland, der
er genstand for fordrejninger.
2) Efterfølgende bør de fordrejede omkostninger erstattes med ikkefordrejede benchmarks (se
under III ovenfor) for at beregne den normale værdi.
Se et eksempel nedenfor:
Figur 3. Beregnet normal værdi i tilfælde af betydelige fordrejninger
Den pågældende vare, type
Produktionsomkostninger
Råmaterialer
- råmateriale A (300 euro/ton)
- råmateriale B (25 euro/ton)
- råmateriale C (70 euro/ton)
Arbejdsløn
- Faglært arbejde (30 euro/ton)
- Ufaglært arbejde (20 euro/ton)

euro/ton

395

euro/ton

50

Energiforbrug 200 Kwh, euro 0,05/Kwh
euro/ton
Andre produktionsomkostninger
euro/ton
(Angiv om muligt: leje, leasing, afskrivning, vedligeholdelse og reparation osv.)
Subtotal produktionsomkostninger
euro/ton
Salgs- og administrationsomkostninger og andre generalomkostninger
100
(Angiv om muligt: finansiering, forsikring, emballering,
administration, salg, reklame, forskning og udvikling, patenter/royalties,
teknisk bistand, garantier osv.)
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_____
500
euro/ton

_____
OMKOSTNINGER I ALT
600
Normal fortjeneste
30
NORMAL VÆRDI ab fabrik

euro/ton
5%

euro/ton

euro/ton

_____
630

Råmateriale A er baseret på den gennemsnitlige importpris i det passende repræsentative land ved
import fra alle oprindelseslande, dog ikke import fra eksportlandet, da denne er fordrejet (importen fra
eksportlandet udgør XX % af al import til det passende repræsentative land). Statistikker fra __ som
vist i bilag ___.
Energiomkostninger fra det nationale statistikkontor som vist i bilag ___. Disse svarer stort set til de
pågældende fra de tre samarbejdsvillige producenter i det repræsentative land (se bilag ___ med
oplysninger om deres omkostninger og fortjeneste).
Alle andre omkostninger er baseret på de gennemsnitlige omkostninger og fortjeneste for tre
producenter i det repræsentative land, der har samarbejdet (se bilag ___ med oplysninger om deres
omkostninger).
SA&G og fortjeneste er hentet fra offentligt tilgængelige regnskaber fra virksomheder i det
repræsentative land, som fremstiller den pågældende vare og/eller har en produktion inden for samme
segment/sektor. Se bilag ___ for rapporten.
Anvendt valutakurs: ____ (gennemsnit for året ___). Se bilag ___ for yderligere oplysninger.
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D.

Eksportpris
Den eksportpris, eksportøren opkræver af den første uafhængige kunde i EU

68. Eksportprisen er prisen ab fabrik for den vare, der skal eksporteres, og som er betalt eller skal
betales af den første uafhængige kunde i EU. I de fleste tilfælde baseres eksportprisen på den
pris, eksportøren opkræver af den ikke forretningsmæssigt forbundne importør i EU.
69. Eksportprisen kan dokumenteres ved fakturaer, pristilbud, prislister, rapporter fra salgspersonale
eller officielle statistikker over import fra det pågældende land. Prisen skal omregnes til et ab
fabrik-niveau. Klagen skal indeholde dokumentation for den samme periode som anvendt for den
normale værdi (se punkt 55 ovenfor).
Beregnet eksportpris
70. I nogle tilfælde skal eksportprisen beregnes på grundlag den pris, de importerede varer sælges for
ved det første videresalg til en uafhængig køber. Dette er navnlig tilfældet, når:
-

klagerne ikke kan klarlægge eksportpriserne, eller hvis

-

klagerne har grund til at tro, at eksportøren og importøren er forretningsmæssigt forbundne
(f.eks. gennem et moder-/datterselskabsforhold), eller der foreligger en kompensationsaftale
mellem dem, eller eksportprisen af andre grunde ikke er pålidelig. Dette skal uddybes
nærmere.

71. Til beregning af eksportprisen ab fabrik skal klagerne forelægge den videresalgspris, der
opkræves for den importerede vare i forbindelse med det første videresalg til en uafhængig køber
i EU. Eksempelvis i tilfælde af en pris opkrævet af en importør, der er forretningsmæssigt
forbundet med eksportøren, hvad angår:
- importørens SA&G-omkostninger,
- en ikke forretningsmæssigt forbundet importørs typiske fortjeneste,
- transport-, forsikrings-,
omkostninger samt

håndterings-

og

lasteomkostninger

og

dermed

forbundne

- told.
72. Alle justeringer underbygges med tilstrækkelig dokumentation. Se et eksempel i figur 4
nedenfor 20:

20

Hvis klagen – grundet det faktum, at den pågældende vare ikke er homogen – indeholder en række
repræsentative varetyper, vil det resultere i forskellige normale værdier, der hver for sig skal sammenlignes
med eksportpriserne.
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Figur 4. Beregnet eksportpris
Klageren har fået dokumenteret en pris betalt af en detailhandler til en grossist/importør, der er
forretningsmæssigt forbundet med en eksportør (134,5 euro). Med udgangspunkt i denne pris
udledes der et estimat over nettoeksportprisen ab fabrik ved at trække de pågældende elementer
fra, eksempelvis: moms (10 %), grossistens SA&G-omkostninger og fortjenstmargen (10 %),
transport og forsikring i EU (2 %), told (5 %), transport og forsikring fra EU's grænse til
eksportørens fabrik (4 %).
Den pågældende vare, mærke, type

Euro

Brutto engrospris

134,5

minus moms = 10 %. (Beregning: 134,5/1,10)
⇒ Netto engrospris

122,3

minus grossistens SA&G (5 %) og fortjeneste fra ikke forretningsmæssigt forbundet importør (5 %) =
10 % og
transport og forsikring i EU = 2 %. (Beregning: 122,3/1,12)
⇒ Pris for grossist, fortoldet
109,2
minus told = 5 %. (Beregning: 109,2/1,05)
⇒Cif 21-eksportpris

104

minus forsikring, fragt til fabrik = 4 %. (Beregning: /1,04)
⇒Eksportpris ab fabrik

100

Detailpris fra fakturagennemsnit (eller fra katalog, prisliste, markedsundersøgelse osv.)
Vist i bilag ___ eller importpris fra Eurostat-tal 22 (se bilag ___).
Alle margener samt forsikring og fragt hidrører fra markedsundersøgelsen foretaget af ______ eller er
estimater baseret på ____ Se bilag ___ for en gengivelse af de pågældende sider.

E.

Prissammenligning

73. For at opnå en hensigtsmæssig prissammenligning bør eksportprisen og den normale værdi være
sammenlignelige, hvad varens grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber samt
salgsbetingelserne og -vilkårene angår. Sammenligningen bør foretages i samme handelsled
(f.eks. engros eller detail), på ab fabrik-niveau og på tidspunkter, som ligger så tæt op ad
hinanden som muligt.
74. Når eksportprisen og den normale værdi ikke er umiddelbart sammenlignelige, bør der foretages
justeringer for eventuelle forskelle efter de oplysninger, klagerne ligger inde med.
I forbindelse med de foretagne justeringer skal du fremlægge:
(1) nærmere oplysninger om de forskelle, der har ført til en justering,
(2) et skøn over de justeringer, der skal foretages for forskellene, og
(3) dokumentation vedrørende disse forskelle.
75. Følgelig kan det være nødvendigt at justere den normale værdi (ikke eksportpriserne), såfremt

21

Cif (omkostninger, forsikring og fragt) udgør en forretningsbetingelse om, at sælgeren skal indgå en aftale
om og betale de nødvendige omkostninger og fragt for at få overført varerne til den anførte
bestemmelseshavn. Se også fodnote 10.

22

EUROSTAT-importstatistikkerne er offentligt tilgængelige på internettet. Se afsnit 6 "NYTTIGE LINKS"
nedenfor.
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varen til bestemmelse af den normale værdi ikke er identisk med den importerede vare grundet
forskellige grundlæggende fysiske og/eller kemiske egenskaber. I dette tilfælde bedes du nøje
forklare, hvordan de to varer adskiller sig fra hinanden, og hvordan disse forskelle påvirker
markedsværdien eller produktionsomkostningerne plus fortjeneste.
76. Det kan også være nødvendigt at justere den normale værdi (ikke eksportpriserne), såfremt
prissammenligneligheden mellem den vare, der sælges af eksportøren på hjemmemarkedet, og
den vare, der eksporteres til EU, er berørt af forskellige handelsled23 og/eller importafgifter og
indirekte afgifter.
77. Derudover skal både den normale værdi og eksportpriserne justeres for at tage højde for
forskelle, hvad angår:

F.

-

rabatter,

-

afslag og mængder,

-

transport-, forsikrings-, håndteringsomkostninger osv.,

-

emballeringsomkostninger,

-

kreditomkostninger,

-

eftersalgsomkostninger,

-

provision,

-

valutaomregning og

-

andre faktorer, der påvirker prisen og prisernes sammenlignelighed.

Dumpingmargen

78. Dumpingmargenen beregnes typisk som følger:
(1) Prissammenligning: Beregn forskellen mellem den normale værdi (netto ab fabrik) og
eksportpriserne (netto ab fabrik) efter justering for eventuelle forskelle, der påvirker
prisernes sammenlignelighed.
(2) Denne forskel angives som en procentdel af cif-eksportprisen.
Se figur 5 for et eksempel:
Figur 5. Beregning af dumpingmargen (alle tal i euro)
a. Normal værdi af fabrik
b. Eksportpris ab fabrik
c. Dumpingmargen
d. Cif-værdi
e. Dumpingmargen som % af cif-værdi

a-b
c *100
d

100
80)
20
90
20 = 22 %
90

79. Er der valgt forskellige varetyper, resulterer det i forskellige dumpingmargener. Disse margener
kan angives som et gennemsnit for at finde én dumpingmargen for den pågældende vare som
helhed, men klagen skal omfatte alle beregninger.
80. Vedrører klagen mere end ét land, skal dumpingmargenen beregnes for alle de pågældende lande
hver for sig.

23

Dette henviser til forskellen mellem salg på detailniveau eller via distributører.
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G.

Foranstaltningsniveau i tilfælde af fordrejede råmaterialepriser i eksportlandet

81. I henhold til WTO's og EU's regler kan en antidumpingtold aldrig overstige dumpingmargenen,
men kan til gengæld være lavere, såfremt en lavere told er tilstrækkelig til at afhjælpe den skade,
som dumpingimporten har forvoldt. Dette er den såkaldte "regel om den lavest mulige told".
Reglen om den lavest mulige told finder anvendelse, når skadesmargenen (se punkt 142) ligger
under dumpingmargenen (se punkt 78).
82. Når Kommissionen vurderer, om en told, der er lavere end dumpingmargenen, er tilstrækkelig til
at afhjælpe skaden, tager den hensyn til, om fordrejninger af råmaterialepriserne gør sig
gældende for den pågældende vare.
83. Hvis klagerne mener, at der forekommer sådanne fordrejninger af råmaterialepriserne, og ønsker,
at Kommissionen undersøger disse fordrejninger, anbefales det, at klagen indeholder
tilstrækkelig dokumentation for, at der forekommer sådanne fordrejninger (se listen over
fordrejninger, som Kommissionen kan undersøge, nedenfor), og for, at prisen på det pågældende
råmateriale i eksportlandet er betydeligt lavere i forhold til priserne på de repræsentative
internationale markeder. Det giver Kommissionen mulighed for at undersøge disse fordrejninger
og i begrundet tilfælde at pålægge en told på niveau med dumpingmargenen. Kommissionen vil
også i det omfang, den har adgang til beviser herfor, på eget initiativ undersøge, om sådanne
fordrejninger findes.
Hvis Kommissionen ikke er i besiddelse af tilstrækkelige beviser for sådanne fordrejninger, før
den indleder en sag, enten på grundlag af klagen eller beviser indsamlet af Kommissionen på
eget initiativ, vil meddelelsen om indledning og dermed omfanget af undersøgelsen ikke omfatte
en undersøgelse af sådanne fordrejninger. Hvis der ikke er konstateret fordrejninger i forbindelse
med en undersøgelse, kan skadesmargenen ikke fastsættes på samme niveau som
dumpingmargenen som følge af fordrejninger af råmaterialepriserne. Dette kan have en væsentlig
indvirkning på toldsatsen.
Eksempel
I forbindelse med antidumpingundersøgelsen fastsættes der en dumpingmargen på 50 % og en
skadesmargen på 15 % for en given producent i eksportlandet. Typisk sættes
antidumpingtolden til 15 %. Men viser undersøgelsen, at der forekommer fordrejede
råmaterialepriser, kan Kommissionen – såfremt det er i EU's interesse – sætte
antidumpingtolden for denne producent til 50 % (dumpingmargenniveauet).

84. Der vil udelukkende blive taget højde for råmaterialer, der tegner sig for mindst 17 % af den
pågældende vares produktionsomkostninger. Derfor skal det af omkostningsfordelingen i klagen
fremgå, at de fordrejede råmaterialepriser sandsynligvis overholder 17 %-grænsen.
85. Typisk lægger klagernes produktionsdata sig rimelig tæt op ad dataene fra producenterne i
eksportlandet. Der kan dog være tale om, at de ikke er præcist gengivet. Det betyder f.eks., at,
hvis der er tegn på et dobbelt prissystem for elektricitet i eksportlandet, men elektriciteten kun
tegner sig for 15 % af produktionsomkostningerne, kan dokumentationen vedrørende denne
fordrejning stadig undersøges af Kommissionen. På den anden side kan denne dokumentation
blive tilføjet, hvis der er dokumentation for et eksporttoldkontingent på et råmateriale, men dette
materiale kun udgør 3 % af produktionsomkostningerne. Her er det dog usandsynligt, at grænsen
på 17 % vil blive nået i eksportlandet. Har klagerne kendskab til forskelle i
produktionsmetoderne sammenlignet med producenter i eksportlandet (f.eks. på grund af vertikal
integration), skal dette fremgå af klagen.
86. De fordrejninger, Kommissionen kan undersøge, er:
•
•

dobbelte prissystemer
eksportafgifter
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eksporttillægsafgifter
eksportkvoter
eksportforbud
skattemæssige eksportafgifter
licensudstedelseskrav
mindstepris for eksport
nedsættelse eller ophævelse af momsrefusion
restriktioner for toldbehandlingssteder for eksportører
lister over kvalificerede eksportører
hjemmemarkedsforpligtelse
bundne minedriftsrettigheder.

87. Den fremlagte dokumentation skal være tilstrækkelig. Påstande uden dokumentation kan ikke
tages i betragtning. Hvis klagere eksempelvis hævder, at der forekommer fordrejede
råmaterialepriser i eksportlandet på grund af en eksportkvote, skal klagen indeholde den retsakt
om oprettelse af kvoten og klarlægge, at denne er trådt i kraft.
88. Nedenfor er der angivet en række kilder med nyttig information om mulige fordrejninger af
råmaterialepriser. De fleste af disse kilder gør brug af klassificeringen i henhold til det
harmoniserede system i forbindelse med råmaterialedefinitionen. Det anbefales derfor at angive
koderne fra det harmoniserede system for de anvendte råmaterialer:
•

•
•
•
•
•
•

Listen over fordrejninger, som Kommissionen kan undersøge, ligner den liste, OECD
har offentliggjort, og som anvendes i fortegnelsen over eksportrestriktioner på
industrielle råmaterialer:
http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials.
WTO's undersøgelse af handelspolitikken som offentliggjort af WTO:
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tpr_e.htm
Landespecifikke rapporter
Professionelle brancheanalytikere såsom IHS Market, Metal Bulletin og Bloomberg.
Verdensbankgruppens "Doing Business"-websted: http://www.doingbusiness.org/data
Vælg land under overskriften "Economy Snapshots", derefter "Trading across Borders"
IMF-database: http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx
Andre kilder vedrørende råmaterialepriser, herunder Det Internationale Energiagentur
og nationale vandværksmyndigheder.

Yderligere vurdering af EU's interesser i tilfælde af fordrejede råmaterialepriser
89. Formålet med denne vurdering er at bestemme, hvorvidt det er i EU's interesse at indføre en
foranstaltning på dumpingmargenniveau. Kommissionen skal aktivt indhente oplysninger fra
interesserede parter, herunder fra klagere, for at udføre en sådan vurdering. Kommissionen skal
vurdere elementer såsom uudnyttet kapacitet i eksportlandet, konkurrencen omkring råmaterialer
og indvirkningen på forsyningskæderne for EU-virksomheder samt andre relevante elementer.
90. For at Kommissionen kan indsamle tilstrækkelige oplysninger til bestemmelse af, hvorvidt det er
i EU's interesse at indføre en foranstaltning på dumpingmargenniveau i tilfælde af fordrejede
råmaterialepriser, opfordres klagerne til at angive alle relevante oplysninger (underbygget af
dokumentation) i klagen ved at besvare spørgsmål såsom:
a) Forekommer der betydelig uudnyttet kapacitet for den pågældende vare/de pågældende
råmaterialer i eksportlandet? Angiv om muligt et skøn over produktionskapaciteten, den årlige
produktion og forbruget på hjemmemarkedet for den pågældende vare i eksportlandet. Angiv
informationskilden.
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b) Hvordan ser de globale konkurrencebetingelser ud for den pågældende vares vigtigste
råmaterialer? Oplever vores erhvervsgren problemer i forhold til adgangen til og/eller
omkostningerne forbundet med disse råmaterialer? Er EU-producenterne yderst afhængige af
importen af strategisk vigtige råmaterialer? Kan denne afhængighed være kritisk i betragtning
af den økonomiske værdi og de højere forsyningsrelaterede risici? Hvordan ser
substituerbarheden mellem det vigtigste råmateriale og andre materialer ud?
c) Hvilken virkning ville indførelsen af foranstaltningen på dumpingmargenniveau have på
markedet i efterfølgende omsætningsled og på forsyningskæden som helhed?
Denne liste over spørgsmål er ikke udtømmende. Alt efter vare og marked kan det være af
relevans med yderligere oplysninger.
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3)

SKADE

A.

Principper

91.

For at kunne klarlægge, hvorvidt der foreligger tilstrækkelig dokumentation for at indlede en
antidumpingprocedure, skal Kommissionen råde over specifikke data vedrørende den påståede
skadelige virkning af dumpingimporten.

92. Disse data vedrører:
(1) mængden og værdien af dumpingvarer og deres prisniveau samt
(2) deres konsekvenser for EU-erhvervsgrenen.
93. Nedenfor findes en liste over de vigtigste faktorer til analyse af skaden ledsaget af en detaljeret
forklaring:
-

forbrug i EU

-

dumpingimportens størrelse og markedsandel

-

dumpingimportens enhedspris (f.eks. pris pr. ton)

-

prisunderbud, som klagerne er udsat for

-

EU-erhvervsgrenens og klagernes produktion 24, kapacitet og kapacitetsudnyttelse

-

EU-salgets størrelse og markedsandel for EU-erhvervsgrenen og klagerne

-

EU-salgets værdi på ab fabrik-niveau 25 og eksportmængde for klagerne

-

klagernes EU-enhedssalgspris på ab fabrik-niveau

-

klagernes omkostninger for solgte varer i EU

-

klagernes rentabilitet i EU

-

beskæftigelse for EU-erhvervsgrenen og klagerne

-

klagernes investering

-

klagernes primo- og slutlagre for hver periode.

94. Det er ikke et krav, at alle elementer vedrørende EU-erhvervsgrenen fremviser en negativ
udvikling. På trods af stigende salg målt i absolutte tal kan en erhvervsgren eksempelvis mene, at
dens omsætning er faldet betydeligt som følge af lavere priser på markedet grundet det
nedadgående pristryk forårsaget af dumpingimporten.
95. Klagen kan også indeholde oplysninger om andre indikatorer end de under punkt 83 anførte for
at påpege en skade.
96. Derudover kan der under beskrivelsen af EU-erhvervsgrenens situation (se nedenfor) tages højde
for en trussel om skade eller en hindring for at etablere en EU-erhvervsgren.
97. Bilag 5 indeholder et eksempel på en tabel, som du kan benytte dig af for at indsamle
individuelle virksomhedsdata, og en anden tabel til sammenfatning af data om skaden som
beskrevet i dette afsnit.
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Inklusive den produktion, der overføres eller sælges internt i en virksomhed eller til en forretningsmæssigt
forbundet virksomhed med henblik på videreforarbejdning (bunden anvendelse eller bundet salg).
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Eksklusive bunden anvendelse eller bundet salg (varer, der overføres eller sælges internt i en virksomhed
eller til en forretningsmæssigt forbundet virksomhed med henblik på videreforarbejdning). Varer til bunden
anvendelse eller bundet salg bør angives separat.
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98. Vær opmærksom på følgende ved fremlæggelsen af de relevante data og tal:
Geografisk område
99. Alle ovenstående indikatorer vedrører hele EU.
Vare
100. Skadesvurderingen skal kun tage udgangspunkt i den pågældende vare. De fremlagte data og tal
bør derfor udelukkende omhandle denne vare. Kun hvis det er umuligt at fremlægge data
udelukkende for den pågældende vare, kan du fremlægge data for en større varegruppe, som
omfatter den pågældende vare. Dette kunne f.eks. være tilfældet i forbindelse med
importstatistikker, hvor en toldposition omfatter flere varer end den pågældende vare (se næste
punkt). Er dette tilfældet, skal der foretages et skøn over importens størrelse for den pågældende
vare. Ekstrapoleringer eller justeringer i tallene for mængderne skal forklares og begrundes.
Toldpositioner
101. Nogle gange giver toldpositioner eller KN-koder ikke mulighed for at isolere den pågældende
vare, fordi den blandes med andre varer, som ikke vedrører klagen (de såkaldte "ex koder", se
fodnote 7). I den forbindelse skal der foretages et skøn over den pågældende vares
importmængder på baggrund af markedsdata eller andre kilder. Statistikker fra eksportlandet kan
også være nyttige 26.

Oplysninger om varetyper
102. Består den pågældende vare af mange forskellige typer eller varianter, kan oplysningerne om
visse skadesfaktorer være begrænset til visse repræsentative typer (se også punkt 57 ovenfor),
hvis:
•

nogle af skadesindikatorerne ikke gælder generelt for alle typer,

eller
•

det ikke synes hensigtsmæssigt at fastlægge
produktionsomkostninger, salgspris, rentabilitet).

overordnede

tal

(herunder

Du bedes dokumentere bevæggrunden for at vælge specifikke typer.
Den betragtede periode
103. I forbindelse med beregningen af prisunderbud og målprisunderbud bør perioden ideelt set
dække 12 måneder, som slutter senest seks måneder før den dato, hvor klagen indgives (den
samme periode som den, der anvendes til dumpingberegningen, jf. punkt 55 ovenfor).
104. For de skadesfaktorer, som tendenserne bygger på (såsom EU-producenternes EU-import og salg i mængde- og prismæssig udvikling), skal perioden dække fire år, idet det sidste år ideelt set
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De fleste lande i verden bruger Verdenstoldorganisationens nomenklatur under det harmoniserede system
(HS) i forbindelse med toldklassificering og til statistiske formål. HS omfatter koder med op til seks cifre,
og Verdenstoldorganisationens medlemmer kan efterfølgende fastlægge yderligere underinddelinger (såsom
EU's KN-koder på otte cifre). Op til seks cifre i Verdenstoldorganisationens medlemmers toldnomenklatur
(herunder EU) er således ens. Benytter du dig derimod af statistikker fra eksportlandet, skal du også bruge
deres toldnomenklatur, idet der her er taget højde for deres underinddelinger, som går ud over de seks cifre.
Du finder websteder for WTO-medlemmernes statistikkontorer på
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/natl_e.pdf.
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falder sammen med den periode, der blev anvendt for dumping- og underbudsberegningerne.

B.

Skadesfaktorer
Indledende bemærkninger

105. De såkaldte "makroindikatorer" skal angives for hele EU-erhvervsgrenen (dvs. for klagere og
andre kendte producenter). Makroindikatorerne er:
-

produktion

-

kapacitet

-

salgsmængde

-

markedsandel

-

beskæftigelse.

Findes der ingen kendte præcise tal vedrørende ikkeklagende EU-producenter, skal klagen
indeholde et skøn baseret på en rimelig og klar metode.
106. De såkaldte mikroindikatorer – såsom salgsværdi, salgspriser, produktionsomkostninger,
rentabilitet og underbudsberegninger – vedrører udelukkende klagerne.
107. Klagen skal indeholde tal for hver virksomhed samt de samlede tal.
108. Klagerne skal indeholde forklaringer for hver skadesindikator. Se nedenfor for detaljer.
Forbrug i EU (se også tabel A i bilag 6, afsnit I)
109. Den mængdemæssige udvikling i salget i EU skal sammenlignes med forbruget i EU.
Forbrugstallene kan baseres på markedsundersøgelser, statistiske data osv., men kan også
beregnes ved hjælp af en af de nedenstående to metoder:
Metode I
År
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1

2

3

4

Alle EU-producenters samlede EU-produktion (klagere og andre)
Samlet import fra lande uden for EU*
Samlet eksport (salg til lande uden for EU)*
Åbenbart EU-forbrug (a+b-c)
Samlet lagervariation i EU
Reelt forbrug i EU (d-e)

* Mulig kilde: EU (EUROSTAT)-statistikker over import/eksport – angiv måleenhed (ton, kg osv.).

-

Alle EU-producenters samlede EU-produktion er klagernes produktion plus andre
producenters produktion i EU (herunder EU-producenter, som er forretningsmæssigt
forbundne og/eller importerer selv). Dette tal er muligvis delvis et skøn. Hvis en del af
produktionen er beregnet til en bunden anvendelse eller bundet salg 27, skal andelen angives.

-

27
28

Samlet import fra lande uden for EU er summen af al import af varen til EU, herunder
påstået dumpingimport. Tallet kan hentes i EUROSTAT-statistikker 28. Vedrører KN-koden ikke
den pågældende vare særskilt, skal der foretages skøn af dette tal.

Se fodnote 20 for definitionen af bunden anvendelse og bundet salg.
EUROSTAT-importstatistikkerne er offentligt tilgængelige på internettet. Se afsnit 6 "NYTTIGE LINKS"
nedenfor.
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-

Samlet eksport (til lande uden for EU) er varens eksportbeløb til lande uden for EU, som
kan hentes i EUROSTAT under overskriften "extra-EU". Vedrører KN-koden ikke den
pågældende vare særskilt, skal der foretages skøn af dette tal.

-

Samlet lagervariation i EU er forskellen på primo- og slutlagrene som opbygget af alle EUproducenter (klagere og ikkeklagere). Afhængig af varen og antallet af ikkeklagere er der
muligvis brug for skøn.

Metode II

a)

b)
c)

År
Alle EU-producenters (klagere og
andre) samlede EU-salgsmængde af
EU-produktionen
Samlet import fra lande uden for EU*
Reelt forbrug i EU (a+b)

1

2

3

4

* Mulig kilde: EU (EUROSTAT)-statistikker over import/eksport

- Alle EU-producenters samlede EU-salgsmængde af EU-produktionen er klagernes salg
plus andre producenters salg i EU (herunder EU-producenter, som er forretningsmæssigt
forbundne og/eller importerer selv). Afhængig af EU-producenternes samarbejde er der
muligvis brug for skøn. Hvis en del af produktionen er beregnet til en bunden anvendelse
eller bundet salg, skal mængden angives.
- Samlet import fra lande uden for EU er summen af al import af varen til EU, herunder
dumpingimport. Tallet kan hentes i EUROSTAT-statistikker. Vedrører KN-koden ikke den
pågældende vare særskilt, skal der foretages skøn af dette tal.
Mængde og markedsandel af den påståede dumpingimport (se tabel B i bilag 6, afsnit I)
110. Denne mængde tæller udelukkende dumpingvaren med oprindelse i landet/landene som berørt af
klagen udtrykt i samme enhed som forbruget (ton, styk, kvadratmeter osv.).
111. Markedsandelen beregnes som en procentdel af forbruget i EU og for hvert berørt land for sig:
Dumpingimportmængde fra land "A"
----------------------------------------------------------------- x 100
forbrug i EU

Pris på påstået dumpingimport (se også tabel C i bilag 6, afsnit I)
112. Udviklingen i importpriserne kan være en indikator for pristryk som følge af dumpingimport.
113. Alt efter arten af de foreliggende oplysninger foreslår vi tre alternative metoder til præsentation
af prisudviklingen for dumpingimport. Forslagene udelukker ikke andre metoder til at påvise
prisudviklinger for de importerede varer. Uanset hvilken metode der anvendes, skal klagen
indeholde den relevante dokumentation.
1) Almindeligvis angiver EUROSTAT den gennemsnitlige cif-pris pr. enhed. Denne pris
indbefatter ikke told.
2) Det er også muligt at vurdere udviklingen i salgspriserne på EU-markedet ved at se på
specifikke repræsentative varetyper. Denne metode kan være mere hensigtsmæssig, når
varen sælges i forskellige typer eller varianter.
3) Andre kilder såsom offentlige eller private undersøgelser, markedsundersøgelser,
salgsrapporter eller eksportstatistikker fra de(t) berørte land(e) kan anvendes til at
dokumentere priserne på dumpingimporten. Udviklingen i videresalgspriserne i EU er kun
retningsgivende for importpriserne, hvis omkostningerne og fortjenesten forbundet med
videresalget ikke har ændret sig.
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Prisunderbud, som klagerne er udsat for (se også tabel A i bilag 6, afsnit II)
114. For at finde ud af, om der har været tale om prisunderbud, og/eller om priserne på
dumpingimporten presser eller har en negativ indvirkning på priserne i EU, er det væsentligt at
sammenligne salgspriserne for dumpingimporten med klagernes salgspriser for samme varetype
på EU-markedet, underbygget af tilstrækkelig dokumentation.
115. Denne sammenligning skal normalt kun ske for en nylig periode: 12 måneder, som slutter senest
seks måneder før den dato, hvor klagen indgives – den samme periode som den, der anvendes til
dumpingberegningen (se punkt 55 ovenfor).
116. Alle sammenligninger skal i så vid udstrækning som muligt vedrøre de samme eller lignende
varetyper og skal finde sted i samme handelsled (f.eks. detailsalgsleddet), på samme tidspunkt
(rimeligt spredt over 12 måneder) og på det samme marked for med rimelighed at kunne
konkludere, at en importeret vare er blevet solgt på EU-markedet til en lavere pris end den vare,
der sælges af EU-erhvervsgrenen. Dertil kommer, at klagen skal indeholde en sammenligning for
hver repræsentativ varetype (dvs. for de samme varetyper som dem, der anvendes til
dumpingberegningen, se punkt 57 ovenfor).
117. Hvis de varetyper, der sælges af klagerne, adskiller sig fra dem, der sælges i EU af
producenter/eksportører i det berørte land, men stadig konkurrerer med hinanden, bør det være
tydeligt forklaret, hvordan og hvorfor disse varetyper konkurrerer, og der skal om nødvendigt
foretages de relevante justeringer. Disse justeringer bør underbygges med tilstrækkelig
dokumentation.
118. Nedenfor er der foreslået to måder at fremlægge dokumentation (andre kan dog også anvendes):
-

Hvis der blev anvendt repræsentative typer af den pågældende vare til dumpingberegningen,
skal samme repræsentative typer anvendes til underbudsberegningen. Dokumentationen
vedrørende eksportpriserne er den samme som den, der understøtter dumpingberegningen. I
dette tilfælde justeres den dog for at tage hensyn til omkostninger påløbet efter importen.
Dokumentationen vedrørende EU-erhvervsgrenens priser ved salg på EU-markedet vil
normalt være i form af EU-producenternes fakturaer til kunder i EU (om nødvendigt justeret
for at opnå prisen ab fabrik).

Eller
-

En sammenligning kan også baseres på importstatistikker med brug af et vejet gennemsnit af
cif-pris, Unionens grænse, ved landing og klagernes pris ab fabrik. Omkostningerne påløbet
efter importen lægges oven i priserne ved landing, dvs. told (i givet fald),
toldbehandlingsgebyr og håndteringsomkostninger. Dette gennemsnit kan sammenlignes
med klagernes gennemsnitlige pris ab fabrik, jf. analysen af skadesindikatorerne (se punkt
123 til 126 nedenfor). Denne mulighed er muligvis ikke præcis, hvis den pågældende vare er
omfattet af en KN-kode, som også omfatter andre varer, eller hvis der findes mange
forskellige varetyper, der sælges til forskellige priser.
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119. Underbudsmargenen udtrykkes i procent af klagernes EU-salgspris på EU-markedet og beregnes
normalt som følger:
Klagerens salgspris ab fabrik - salgspris for dumpingimport ved landing
--------------------------------------------------------------------------------------------Klagerens salgspris ab fabrik

x 100

Klagernes og andre kendte EU-producenters produktion, kapacitet og kapacitetsudnyttelse
(se også tabel D i bilag 6, afsnit II)
120. Produktion svarer til den samlede mængde, der fremstilles i anlæg beliggende i EU, udtrykt i
enheder (ton, styk, kvadratmeter...) i en given periode (typisk 12 måneder). Den skal omfatte
produktion til bunden anvendelse eller bundet salg, idet de pågældende mængder klart fremgår.
Bunden anvendelse eller bundet salg vedrører tilfælde, hvor varer overføres eller sælges internt i
en virksomhed eller til en forretningsmæssigt forbundet virksomhed med henblik på
videreforarbejdning.
bunden anvendelse/bundet salg = forbrug til intern
fremstilling, ingen fri konkurrence med påstået
dumpingimport
121. Kapacitet er den mængde, der kan fremstilles inden for en bestemt periode (typisk 12 måneder) i
produktionsanlæg beliggende i EU ved hjælp af de nuværende ressourcer, udtrykt i enheder (ton,
styk, kvadratmeter ...). Der skal tages højde for eventuelle vedligeholdelsesperioder, hvor
produktionen er lukket ned.
122. Kapacitetsudnyttelsen beregnes ved at dividere produktionen med kapaciteten, udtrykt i %.
123. Klagen skal indeholde produktion, kapacitet og kapacitetsudnyttelse som forklaret ovenfor for
klagerne (hver for sig og i alt), med forbehold for kravene i punkt 96.
124. Af klagen skal det fremgå, hvorvidt klagerne er forretningsmæssigt forbundet med de
virksomheder, der fremstiller og/eller sælger den pågældende vare i det land/de lande, der
berøres af klagen. Klagen skal endvidere indeholde oplysninger om denne forbindelse og om de
pågældende virksomheder. På tilsvarende måde skal det anføres, om klagerne har købt varen (og
derfor delvis optræder som handlende) af andre EU-producenter, af lande, der er berørt af klagen,
eller af andre tredjelande. Er dette tilfældet, skal mængden og priserne samt begrundelsen
angives (se punkt 27 ovenfor).
125. Klagen skal endvidere indeholde:
•
•
•

et skøn over andre kendte EU-producenters produktion og kapacitet (som helhed
og om muligt hver for sig, jf. også punkt 109)
en redegørelse for den anvendte metode (jf. også punkt 28 til 30 ovenfor)
eventuelle foreliggende oplysninger om deres bundne salg, deres
forretningsmæssige forbindelse til producenter i de(t) land(e), der er berørt af
klagen, og om køb af mængder af den pågældende vare af andre EUproducenter, af de(t) land(e), der er berørt af klagen, eller af andre tredjelande.

Klagernes og andre kendte EU-producenters salg i EU, markedsandel og eksport (se også
tabel E i bilag 6, afsnit II)
126. Salget i EU udtrykt i mængde er den mængde (udtrykt i samme enhed, som er anvendt til EU's
produktions- og kapacitetstal), som er faktureret af EU-producenter ved salg til kunder i EU i en
given periode (typisk 12 måneder).
127. Salget i EU udtrykt i værdi er beløbet i EUR (ab fabrik) for mængderne som faktureret af EU-
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producenter ved salg til kunder i EU. Angiv det handelsled (f.eks. detail), som varerne typisk
sælges i.
128. Bunden anvendelse og bundet salg (uanset om det er faktureret eller ej) bør indberettes hver for
sig.
129. Markedsandelen fremkommer ved at dividere salget udtrykt i mængde med forbruget og
udtrykkes i %. Ved beregningen af forbruget i EU skal klagen indeholde tal for hver virksomhed
og omfatte et samlet beløb for alle.
130. På dette grundlag skal klagen omfatte salget i EU udtrykt i mængde og klagernes og alle EUproducenters markedsandel (baseret på bedste skøn) og klagernes salg udtrykt i værdi.
131. Eksportsalget udtrykt i mængde og værdi (ab fabrik), dvs. salg uden for EU, er også relevant,
fordi det eventuelt viser, hvor konkurrencedygtig EU-erhvervsgrenen er på andre markeder, hvor
de normale konkurrencevilkår er fremherskende. Hvis der ikke forekommer nogen eller kun
ubetydelige køb og lagre, bør EU-produktionen almindeligvis svare til EU-salget plus eksport.
Eventuelle afvigelser skal forklares.
Klagernes EU-salgspris (se også tabel D i bilag 6, afsnit II)
132. Salgsprisen er den gennemsnitlige enhedspris, som den vare, der fremstilles af klagerne, sælges
til på EU-markedet. Prisen bør angives "ab fabrik", dvs. efter fradrag af eventuelle
transportomkostninger, afslag og provisioner.
133. Er der tale om en homogen vare, eller hvis de solgte mængder af forskellige typer ikke varierer,
kan der beregnes en gennemsnitspris på følgende måde:
EU's nettoomsætning af den pågældende vare (ab fabrik)
-------------------------------------------------------EU's salg af den pågældende vare (udtrykt i mængde)

134. I de tilfælde, hvor den pågældende vare foreligger i mange varianter eller typer med forskelligt
prisniveau og forskellige salgsmængder, kan det være at foretrække at vise prisudviklingen for
visse varetyper, der bedst repræsenterer den pågældende vare som helhed.
Om muligt bør der anvendes de samme varetyper som dem, der anvendes til dumping- og
prisunderbudsberegningerne.
135. Andre nyttige informationskilder er: markedsundersøgelsesstatistikker fra repræsentative
sammenslutninger eller andre rapporter.
Klagernes omkostninger for solgte varer i EU (se også tabel E i bilag 6, afsnit II)
136. Omkostningerne for solgte varer er summen af faste og variable fremstillingsomkostninger
(inklusive afskrivning) samt finansielle omkostninger og SA&G-omkostninger forbundet med
produktionen og salget af den pågældende vare i EU (alle omkostninger før indkomstskatter) ab
fabrik, dvs. uden nogen omkostninger i forbindelse med transport til kunderne.
137. Dertil kommer, at klagen skal indeholde omkostningerne for solgte varer for hver repræsentativ
varetype (dvs. for de samme varetyper som dem, der anvendes til dumping- og
underbudsberegningen, jf. punkt 57 ovenfor).
138. Omkostningerne skal fremlægges på en måde, der så meget som muligt minder om den måde,
der er anvendt i den enkelte klagers egne regnskaber, og med angivelse af oplysninger om
beregningerne.
Klagernes rentabilitet i forbindelse med den pågældende vare, der sælges i EU (se også
tabel F i bilag 6, afsnit II)
139. Rentabiliteten er typisk bestemt som klagernes nettooverskud før skat ved salg af den
pågældende vare til ikke forretningsmæssigt forbundne EU-kunder udtrykt i procent af
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omsætningen i forbindelse med dette salg.
140. Hvis fortjenesten i den betragtede periode påvirkes af ekstraordinære markedsomstændigheder
eller begivenheder, bør disse omstændigheder og deres respektive konsekvenser kvantificeres.
141. For at udtrykke klagernes gennemsnitlige rentabilitet i forbindelse med den pågældende vare
anvendes nedenstående metode typisk. Hvis det anses som relevant, kan der dog også benyttes en
anden metode.
Fortjeneste (eller tab) på EU-salg af den pågældende vare til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder
før indkomstskatter
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
Omsætning (ab fabrik) i EU af den pågældende vare til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder

142. Den nødvendige fortjenstmargen til sikring af EU-erhvervsgrenens langsigtede levedygtighed
skal også angives og begrundes. Dette kaldes også den almindelige fortjenstmargen eller
"målfortjeneste".
Dette er typisk den fortjenstmargen, der opnås under normale markedsomstændigheder, inden
dumpingen fandt sted, forudsat at:
o
o

der med rimelighed kan forventes en sådan fortjeneste inden for den omhandlede
sektor for den pågældende erhvervsgren
den ikke kan henføres til ekstraordinære markedsomstændigheder.

Denne fortjenstmargen – når den lægges sammen med omkostningerne for solgte varer pr. enhed
– fører til EU's målpris, som er den pris, EU-erhvervsgrenen med rimelighed kan forvente at
opkræve på EU-markedet uden dumpingimport.
Målprisunderbuddet eller skadesmargenen beregnes efterfølgende ved at sammenligne klagernes
målpris med prisen, Unionens grænse, ved landing på dumpingimporten (inklusive
omkostningerne påløbet efter importen, jf. også punkt 108) og udtrykkes i procent af cif-prisen på
dumpingimporten (for at muliggøre en ordentlig sammenligning med dumpingmargenen ved
anvendelse af reglen om den lavest mulige told):
Klagerens målpris – dumpingimportens pris, Unionens grænse, ved landing
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
Dumpingimportens cif-pris

Klagernes og andre kendte EU-producenters antal beskæftigede (se også tabel F i bilag 6,
afsnit I, og tabel G i bilag 6, afsnit II)
143. Antal beskæftigede er det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte (eller et skøn heraf), der arbejder
inden for produktion, salg, administration og distribution af den pågældende vare i en bestemt
periode (typisk 12 måneder). Vikaransatte bør også medtages.
144. På grundlag af dette skal klagen omfatte klagernes og alle andre EU-producenters antal
beskæftigede (baseret på bedste skøn).
Klagernes investering (se også tabel H i bilag 6, afsnit II)
145. Investering er den mængde af kapitaludgifter, der anvendes på de ejendomme, de anlæg og det
udstyr, der direkte eller indirekte har forbindelse til den pågældende vare, med en forventet
levetid på over et år.
Lagre (se også tabel I i bilag 6, afsnit II)
146. Lagre henviser til mængden af den pågældende vare beregnet til salg, bunden anvendelse eller
bundet salg.
147. Klagernes lagermængde af den pågældende vare i begyndelsen og slutningen af hver 12
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måneders periode skal angives. Det skal angives, hvorvidt varen følger sæsonbetingede mønstre.
Andre skadeselementer
148. Andre relevante skadesfaktorer såsom afkast af investeringer, likviditet, manglende mulighed for
at rejse kapital osv. kan også give et fingerpeg om den skade, som klagerne har lidt på grund af
dumpingimporten. Er dette tilfældet, bør disse faktorer nævnes og kommenteres.
Trussel om yderligere skade
149. Et andet element, der kan medtages i klagen, er den potentielle yderligere skade, som EUerhvervsgrenen kan blive påført i fremtiden som følge af den påståede dumpingimport.
150. Konstateringen af en trussel om yderligere væsentlig skade skal baseres på kendsgerninger og
ikke blot på påstande. Hvis det er muligt at kvantificere den yderligere skade, som klart kan
forudses og er umiddelbart forestående, skal dette gøres. Følgende er eksempler på
omstændigheder, hvor den fremtidige skade kan forudses:
- Stigende dumpingimport
En stigende tendens for importen af dumpingvarer kan være tegn på, at denne import
sandsynligvis vil stige i fremtiden.
- Eksportørers produktionskapacitet
Det er vigtigt at understrege potentialet i forhold til eksportlandets produktionskapacitet for at
præcisere, at der fortsat kan være tale om en aggressiv handelsadfærd. Oplysningerne kan
typisk hentes fra undersøgelser, specialiserede avisartikler og andre kilder.
- Ændringer i eksportmarkedets opbygning
Strukturelle ændringer på eksportørernes hjemmemarkeder (nedgang i efterspørgsel,
investeringer, teknisk udvikling, bankreformer, åbning af markedet for udenlandske varer
osv.) kan bidrage til en øget eksport til EU til dumpingpriser.
- Hindringer for eksport til andre tredjelande
Eksportører kan sigte mod EU-markedet. Denne forventning kan være baseret på de enkelte
virksomheders eksportstrategi, men også på det forhold, at der findes høje importafgifter eller
andre importhindringer (såsom antidumpingforanstaltninger, tekniske standarder osv.) i
tredjelande.
- Lagre i de(t) pågældende land(e)
En akkumulering i eksportørernes fortegnelser kan indikere en sandsynlighed for, at eksporten
af varen vil stige betydeligt i fremtiden.
151. Normalt supplerer sådanne påstande påstandene om den lidte skade. Det er dog muligt
udelukkende at basere en klage på truslen om skade, forudsat at den understøttes af tilstrækkelig
dokumentation for, at en indledende undersøgelse ville tale for en sag.
Hindringer for produktion og udvikling
152. Dumpingimport kan indebære, at potentielt interesserede EU-virksomheder afholder sig fra at
fremstille den pågældende vare, hvilket forhindrer dem i at etablere sig som producenter. Hvis
dette er tilfældet, skal baggrunden herfor forklares, og der skal fremlægges behørig
dokumentation for påstandene.
153. Normalt supplerer sådanne påstande påstandene om skaden. Det er dog muligt udelukkende at
basere en klage på den tilbagegang, skaden er årsag til i forbindelse med oprettelsen af en EUerhvervsgren, forudsat at den underbygges med tilstrækkelig dokumentation.

Sådan udarbejder du en antidumpingklage – Vejledning – 34
Error! Reference source not found.

4)

ÅRSAGSSAMMENHÆNG

A.

Dumpingimportens virkninger

154. Ud over at fremlægge data vedrørende skaden skal det dokumenteres, at dumpingimporten har
medført en væsentlig skade, dvs. at der foreligger en årsagssammenhæng. Dette betyder dog
ikke, at dumpingimporten skal udgøre den eneste årsag til skaden. Årsagssammenhængen kan
påvises ved en stigende import til faldende priser, som falder tidsmæssigt sammen med klagernes
forværrede situation som dokumenteret ved udviklingen i skadesindikatorerne.

B.

Virkninger af andre faktorer (se også bilag 6 under "Årsagssammenhæng")

155. Det er også nødvendigt at undersøge, hvorvidt andre faktorer end dumpingimporten kan have
haft indflydelse på forværringen af EU-erhvervsgrenens situation. Disse faktorer kan omfatte:
-

varemængder og -priser fra andre tredjelande

-

faldende efterspørgsel og ændringer i forbrugsmønstre

-

EU-producenters restriktive handelspraksis

-

stærk konkurrence fra producenter i EU

-

EU-erhvervsgrenens dårlige eksportresultater

-

EU-erhvervsgrenens lave produktivitet

-

fejlagtig vurdering af markedsudviklingen, f.eks. dårlig investeringspolitik

-

dårlige markedsføringsresultater

-

lav varekvalitet eller begrænset varesortiment

-

udsving i valutakurserne

-

EU-erhvervsgrenens egen import med oprindelse i det pågældende land.

I givet fald skal klagen indeholde en vurdering af disse faktorer eller andre relevante faktorer for
at vise, i hvilket omfang disse faktorer har påvirket skadessituationen for EU-erhvervsgrenen i
den periode, der er omfattet af klagen (se punkt 92).

5)

KONKLUSION

156. I klagens konklusion fastslås det – i form af et resumé – hvorfor den forelagte dokumentation i
tilstrækkelig grad påviser, at der foreligger dumping, en skade og en årsagssammenhæng, således
at der kan indledes en antidumpingundersøgelse.
157. I konklusionen skal Kommissionen anmodes om at indlede en antidumpingprocedure for at
undersøge klagens påstande.
158. Send klagen til Kommissionen (se bilag 1 og punkt 4 for yderligere oplysninger) sammen med et
dateret følgebrev underskrevet af en person, der af klagerne er bemyndiget til at handle på deres
vegne.
159. Følgende ordlyd kan benyttes i den forbindelse:
"Vedlagt er en antidumpingklage vedrørende import af (vare) med oprindelse i (land/lande).
Undertegnede erklærer, at de fremlagte oplysninger efter vedkommendes bedste overbevisning
er fuldstændige og nøjagtige, og at han er bemyndiget til at repræsentere klageren/klagerne
(klagerens/klagernes navn).
Navn, underskrift, adresse, e-mailadresse og telefonnummer."
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NYTTIGE LINKS

6)

160. Se nedenstående links for officielle statistikker. Angiv også de udtrukne rådata og tabeller med
aggregerede data, der blev brugt til beregningerne, i et særskilt bilag.
Hvis den officielle statistiknomenklatur ikke falder sammen med den pågældende vare (f.eks. "ex
KN-koder", dvs. koder, der vedrører en bredere vifte af varer), kan det fortsat være nyttigt med
tilgængelige officielle statistikker, såfremt klagerne er i stand til at tilpasse dataene ved hjælp af
en rimelig metode underbygget af tilstrækkelig dokumentation. Der kan også anvendes andre
pålidelige kilder, som er underbygget af tilstrækkelig dokumentation.
Told- og statistiknomenklaturen:
-

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1821 af 6. oktober 2016 om ændring af
bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den
fælles toldtarif (vær opmærksom på, at der hvert år offentliggøres en ny version):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:294:FULL&from=DA
- Kombinerede nomenklatur-koder (søgeværktøj):
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=da
EUROSTAT-import-/eksportstatistikker (COMEXT):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
EUROSTAT-produktionsstatistikker (PRODCOM):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/prodcom/data

7)

DE NÆSTE SKRIDT

161. Efter klagens modtagelse sender Kommissionen en modtagelsesbekræftelse.
162. På grundlag af oplysningerne i klagen beslutter Kommissionen inden for 45 dage efter
indgivelsen af klagen, om der skal indledes en undersøgelse, eller klagen skal afvises.
163. Hvis klagen indeholder tilstrækkelig dokumentation, foretager Kommissionen en undersøgelse af
repræsentativiteten, inden der træffes en endelig afgørelse om at indlede en formel undersøgelse
eller ej (se også punkt 29 til 34).
Kommissionen kontakter alle kendte EU-producenter af den pågældende vare for at anmode om
deres holdning til den eventuelle indledning af en undersøgelse. Kommissionen kontakter
endvidere kendte europæiske og nationale sammenslutninger.
På grundlag af svarene afgør Kommissionen, om de EU-producenter, der indgiver klagen, er
tilstrækkeligt repræsentative (se bilag 7 for et eksempel på et brev omhandlende
repræsentativiteten).
På grundlag af svarene vælger Kommissionen – hvis det er berettiget – også en foreløbig
stikprøve af EU-producenter, der skal undersøges i forbindelse med undersøgelsen.
I meddelelsen om indledning opfordres parterne til at fremsætte bemærkninger inden en eventuel
beslutning om den endelige stikprøve.
164. Klagen skal støttes af mindst halvdelen af de producenter, der har udtrykt en holdning til klagen,
og som repræsenterer mindst en fjerdedel af den samlede EU-produktion. Foreligger denne støtte
eller repræsentation ikke, indleder Kommissionen ikke en undersøgelse.
165. Når Kommissionen beslutter at indlede en antidumpingundersøgelse, offentliggøres der en
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indledningsmeddelelse i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen sender spørgeskemaer
ud til:
-

EU-producenter
eksportører
forretningsmæssigt og ikke forretningsmæssigt forbundne importører
leverandører og brugere.
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166. Parterne får almindeligvis 30-37 dage til at besvare spørgeskemaet. Spørgeskemaerne til EUproducenter indeholder detaljerede spørgsmål om alle ovennævnte skadesfaktorer, navnlig om
salgsprisen og produktionsomkostningerne for den pågældende vare.
167. Kommissionen foretager efterfølgende et kontrolbesøg med henblik på at efterprøve rigtigheden
af svarene. Kommissionen vurderer desuden, om den potentielle indførelse af foranstaltninger er
i EU's overordnede interesse. Kommissionen kan indføre midlertidige foranstaltninger senest otte
måneder efter indledningen af undersøgelsen og skal træffe en endelig afgørelse senest 14
måneder efter indledningen.
168. Indeholder klagen ikke tilstrækkelig dokumentation, som efter den oprindelige undersøgelse
påviser dumping, skader og årsagssammenhæng, skal årsagen til afvisning begrundes
omhyggeligt og fremlægges for klagerne med henblik på bemærkninger, inden der træffes en
endelig afgørelse. En klage afvises formelt ved en kommissionsafgørelse.
169. Klagen kan trækkes tilbage på ethvert tidspunkt, inden der er blevet truffet en endelig afgørelse
om, hvorvidt der skal indledes en sag eller ej. Trækkes en klage tilbage, skal den anses for ikke
være blevet indgivet.
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IV. BILAG

Bilag 1
Bilag 2

Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Bilag 8

Retningslinjer for en klages indgivelse
Del A:
Eksempel på en standardindholdsfortegnelse i en klage
Del B:
generisk antidumpingklage (beskrivelsesdel)
Eksempler på standardbilag til klagen
Retningslinjer for den ikkefortrolige udgave af klagen
Dataindsamlingsformular
Eksempel på tabeller, der sammenfatter oplysningerne
om skaden
Formular vedrørende repræsentativitet
Lande, der har oplevet betydelige fordrejninger

Bilag 1
Retningslinjer for en klages indgivelse
I alle tilfælde skal klagen indeholde både en fortrolig (limited) udgave og en udgave, der stilles til
rådighed for interesserede parter (open). Den såkaldte "open version" er en udgave af klagen uden
fortrolige oplysninger.
Indeholder klagen ingen fortrolige oplysninger, er én udgave tilstrækkelig.
Kommissionen foretrækker at modtage klagen i en elektronisk udgave i henhold til følgende
retningslinjer:
•

Navnet på den enkelte fil, der er en del af klagen, skal omfatte følgende elementer: "Complaint
body" (klagens hovedtekst) eller "Annex" (bilag), et løbenummer, en angivelse af indholdet og
mærket "LIMITED" eller "OPEN" som vist i eksemplerne nedenfor:
Afsnittet med den fortrolige (LIMITED) udgave
af klagen

Elektronisk fil

Hovedtekst/beskrivelse

Complaint_body_LIMITED.pdf

Bilag 1 (klagere)

Bilag 1_complainants_LIMITED.xlsx

Bilag 2 (andre EU-producenter)

Annex 2_other EU
producers_LIMITED.xlsx

…

…

Afsnittet med den ikkefortrolige (OPEN) udgave
af klagen

Elektronisk fil

Hovedtekst/beskrivelse

Complaint_body_OPEN.pdf

Bilag 1 (klagere)

Bilag 1_complainants_OPEN.pdf

Bilag 2 (andre EU-producenter)

Annex 2_other EU
producers_OPEN.pdf

…

…

Tilføj ovenstående indholdsfortegnelser som særskilt indeksfil til klagen.
•

•
•
•
•

Som hovedregel sender Kommissionen ikkefortrolige udgaver af klager i portable document
format ("PDF") til de interesserede parter – producenter, eksportører, importører, leverandører og
brugere. Da Kommissionen ikke kan påtage sig ansvaret for integriteten af data ved konvertering
af forskellige kildeformater, skal alle elektroniske filer, der er indeholdt i den ikkefortrolige
udgave, indgives i pdf-format.
Maksimalt tilladt filstørrelse: 10 MB.
Af tekniske årsager må filstien højst tælle 256 tegn ved registreringen på Kommissionens drev.
Du bedes derfor undgå at bruge komplekse undermappestrukturer, som forårsager overdrevent
lange mappe-/dokumentnavne.
Listen over og kontaktoplysningerne (inklusive e-mailadresse) på alle kendte EU-producenter,
importører, eksportører fra de(t) pågældende land(e), brugere/forbrugere og beregninger skal
forelægges i form af et elektronisk regneark, f.eks. Microsoft Excel.
Det anbefales at vedlægge minispørgeskemaer, som er udfyldt af de enkelte virksomheder i
bilagene i form af et elektronisk regneark såsom Microsoft Excel.
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Klagen kan sendes:
-

via e-mail som beskrevet ovenfor eller alternativt

-

på et bærbart datalagringsmedium (f.eks. på en cd eller dvd eller en USB-nøgle) eller

-

i papirformat

til adressen, som er angivet i punkt 4.
Kontakt Kommissionen før indgivelse af klagen, hvis du har tekniske spørgsmål.
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Bilag 2
Del A
Eksempel på en standardindholdsfortegnelse i en klage
1.

Introduktion

2.

Generelle oplysninger
A. Klagere

B.

1. Klagerne
2. Repræsentativitet
3. Andre kendte producenter i EU
Den pågældende vare

C.

1. Varedefinition
2. Varebeskrivelse
3. Told og andre handelsforanstaltninger
Land/-e berørt af klagen

D. Kendte eksportører/producenter i de(t) pågældende land(e)

3.

E.

Kendte importører i EU

F.

Leverandører, brugere og forbrugere i EU

Dumping
A. Varetyper
B.

Normal værdi
1. Valg af referenceland (hvis der er tale om et land uden markedsøkonomi eller på vej
mod markedsøkonomi)
2. Beregning af normal værdi

C.

Eksportpris
Beregning af eksportpris

D. Prissammenligning
E.
4.

Skade
A.
B.
C.
D.
E.

5.

Dumpingmargen

forbrug i EU
dumpingimportens størrelse og markedsandel
Priserne på dumpingvarerne
Prisunderbud
Tendenser i skadesfaktorer

Årsagssammenhæng
A. Dumpingimportens virkninger
B. Virkninger af andre faktorer

6.

Konklusion
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Del B
EKSEMPEL:
generisk antidumpingklage (beskrivelsesdel)
Den elektroniske udgave af denne skabelon kan downloades her: http://trade.ec.europa.eu/doclib/XXXXX.docx
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Bilag 3
Eksempel på standardbilag til klagen
Eksempel Bilag 1.A.

EU-erhvervsgren og klagerens repræsentativitet 29

- EU-produktion udtrykt i mængde for det seneste kalenderår og/eller (helst) for en 12-måneders
periode, der slutter senest seks måneder før datoen for indgivelse. Beregningerne skal underbygges
med en kildeangivelse til oplysningerne, og der skal i givet fald vedlægges de relevante kopier af
kilden, og den anvendte metode skal angives.
- Liste over klagerne med kontaktoplysninger (navn, adresse, telefon- og faxnumre, e-mailadresse,
kontaktperson) og produktionsmængde for hver klager og for alle klagerne som helhed for det
seneste kalenderår og for en 12-måneders periode, der slutter senest seks måneder før datoen for
indgivelse.
- Liste over andre kendte producenter i EU med kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer,
e-mailadresse og, hvis muligt, kontaktperson) med et skøn over deres produktionsmængde for den
periode på et år, der er nævnt ovenfor. Angiv, om disse andre kendte producenter støtter, ikke
støtter eller er neutrale i forhold til klagen – såfremt du kender deres holdning.
NB: Fremlæg en elektronisk udgave af alle kontaktoplysninger, helst en Excel-tabel.
Eksempel Bilag 1.B.

Den pågældende vare

- Dokumenter (f.eks. europæiske standarder), brochurer, produktionsmetoder, forskellige typer og
fotografier af den pågældende vare, der produceres i EU.
- Tilsvarende for den påståede udenlandske dumpingvare, der importeres til EU.
- Tilsvarende for den udenlandske vare, der sælges på det udenlandske hjemmemarked.
Eksempel Bilag 1.C.

Eksportvirksomheder

- Liste (efter land) over kendte producenter/eksportører af den pågældende vare med
kontaktoplysninger: navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse og kontaktperson (i givet fald).
- Liste over kendte sammenslutninger af producenter/eksportører efter land/lande, som er berørt af
klagen, med kontaktoplysninger.
NB: Fremlæg en elektronisk udgave, helst en Excel-tabel.
Eksempel Bilag 1.D.

Importører

- Liste (efter land) over kendte importører med navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse og
kontaktperson (i givet fald).
- Liste over kendte sammenslutninger af importører med kontaktoplysninger.
NB: Fremlæg en elektronisk udgave, helst en Excel-tabel.
Eksempel Bilag 1.E.

Leverandører, brugere og forbrugere

- Liste over kendte hovedleverandører, brugere og forbrugere samt deres sammenslutninger med
navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse og kontaktperson (i givet fald).
NB: Fremlæg en elektronisk udgave, helst en Excel-tabel.

29

Kontakt Kommissionen for hjælp, hvis erhvervsgrenen består af et stort antal små og mellemstore
virksomheder.
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Eksempel Bilag 2.A.

Repræsentative varetyper

- Tekniske og statistiske oplysninger om disse varetyper.
Eksempel Bilag 2.B.

Normal værdi

Valg af referenceland (hvis der er tale om et land uden markedsøkonomi)
- Oplysninger, som underbygger valget af referenceland. F.eks.:
• vedrørende konkurrencen på markedet (f.eks. aktører på markedet, officielle statistikker over
importen af den pågældende vare i det foreslåede referenceland osv.)
• størrelsen på markedet udtrykt i mængde (f.eks. tal fra en markedsundersøgelse)
• produktionsmetoden (oplysninger fra undersøgelser, artikler osv.).
Såfremt hjemmemarkedsprisen kan benyttes:
- fakturaer, tilbud, undersøgelser, annoncer, statistikker osv. med angivelse af prisen på
hjemmemarkedet
- dokumentation for eventuelle justeringer (fra markedsundersøgelser eller andre pålidelige kilder).
Der kan hentes nyttige oplysninger via EU's delegationer og/eller EU-medlemsstaternes ambassader i
lande uden for EU.
I andre tilfælde:
- kilde til data for den beregnede værdi (f.eks. markedsundersøgelser, statistikker) eller
- dokumentation for den pris, leverandøren opkræver i et tredjeland (f.eks. fakturaer, tilbud,
statistikker osv.).
Eksempel Bilag 2.C.

Eksportpris

- Fakturaer/skriftlige tilbud og/eller Eurostat-data og/eller andet (rapporter fra salgsmedarbejdere,
prislister).
- Kilde til tal for justeringer eller grundlaget for skønnet heraf for at opnå prisen ab fabrik, navnlig
transportomkostninger.
Eksempel Bilag 2.D.

Prissammenligning

- Dokumentation eller grundlag for skøn, der underbygger de justeringer, der skal foretages.
Eksempel Bilag 3.A.

Skade

- Dokumentation vedrørende skadesfaktorer, navnlig EU-producenters priser og rentabilitet.
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Bilag 4
Retningslinjer for den udgave, der stilles til rådighed for interesserede
parter
Ved udarbejdelsen af den udgave, der stilles til rådighed for interesserede parter, bør du være
opmærksom på, at alle interesserede parter, dvs. producenter, eksportører, importører, leverandører og
brugere, får adgang til den i modsætning til den fortrolige udgave. Den udgave, der stilles til rådighed
for interesserede parter, bør dog være af en tilstrækkelig detaljeringsgrad til at sikre en rimelig
forståelse af indholdet af de oplysninger, der indgives i den fortrolige udgave – uden at afsløre
fortrolige data.
I forbindelse med udarbejdelsen af en udgave, der stilles til rådighed for interesserede parter i klagen,
anbefaler vi dig at følge nedenstående:
1. Tag udgangspunkt i den fortrolige udgave af klagen og bilagene.
2. Find frem til alle de oplysninger i "Limited"-klagen, som du anser for ikke at være fortrolige, og
overtag disse i den udgave, der stilles til rådighed for interesserede parter.
3. For hvert element, du ikke har fremlagt (i klagens "hovedtekst" samt i bilagene), bør du
-

-

forklare, hvorfor elementet er fortroligt (primært på grund af forretningshemmeligheder,
eller fordi der er tale om dokumenter, hvis offentliggørelse ville skade de personer, der
fremlægger dem eller er involveret heri) 30
sammenfatte
de
fortrolige
oplysninger
i
en
ikkefortrolig
udgave.
Resuméet skal være informativt, dvs. at det skal være tilstrækkelig præcist til at sikre en
rimelig forståelse af indholdet (antal dokumenter, titel, dato/omhandlet periode,
beskrivelse af indholdet osv.). Kilderne til oplysningerne skal fremgå af den
ikkefortrolige udgave på samme måde som i den fortrolige udgave. I modsat fald skal
det angives, hvorfor kilden ikke kan oplyses.

4. Hvis det, i særlige tilfælde, ikke er muligt at sammenfatte de fortrolige oplysninger, skal du
angive, hvorfor det ikke er muligt. Angiv altid udtrykkeligt, hvor der er fjernet fortrolige data.
Er der redigeret i ordlyden, skal dette mærkes med [ redacted ].
Eksempler på resuméet af fortrolige oplysninger:
*

Hvis oplysningerne vedrører tal for flere år, kan du anvende indekser:
Eksempel på fortrolige oplysninger:
200x (år-2)
20 000 euro

200x (år-1)
30 000 euro

200x
40 000 euro

Det ikkefortrolige resumé ville kunne se ud som følger:
200x (år-2)
100

30

200x (år-1)
150

200x
200

Oplysninger eller dokumenter kan anses for at have en fortrolig "karakter" (forretningshemmeligheder,
dokumenter, hvis offentliggørelse ville skade de personer, der fremlægger dem eller er involveret heri). I
forbindelse med forretningshemmeligheder kunne begrundelsen eksempelvis være: "Disse oplysninger har
en fortrolig karakter, da offentliggørelsen heraf ville udgøre en væsentlig konkurrencefordel for en
konkurrent". I forbindelse med fremlæggelsen af oplysninger, der ville kunne skade en person, kunne
begrundelsen eksempelvis være: "Disse oplysninger har en fortrolig karakter, fordi offentliggørelsen heraf
ville have en betydelig skadelig virkning på en person, der fremlægger oplysningerne, eller på en person,
som den pågældende fik oplysningerne fra". Konkurrencefordelene og/eller de skadelige aspekter bør om
muligt beskrives. I særlige tilfælde kan oplysninger eller et dokument, som ikke har en fortrolig karakter,
behandles som fortrolige, når disse fremlægges for Kommissionen på fortrolig basis sammen med en
behørigt begrundet anmodning om fortrolig behandling.
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*

Hvis oplysningerne vedrører et enkelt tal, kan du anvende intervaller:
Eksempel på begrænsede beløb:
"Salgsprisen er 215 euro pr. ton."
Det resumé, der stilles til rådighed for interesserede parter, kunne se ud som følger:
"Salgsprisen er [200-240] euro pr. ton."

Generelt er det mere hensigtsmæssigt med intervaller frem for indekser. Dette gælder også
beskrivelsen af tendenser. Benytter du dig af indekser, bedes du være opmærksom på, at dette skal
begrundes.
*

Hvis de fortrolige oplysninger vedrører tekst, kan du enten sammenfatte dem eller udelade
navnene på parter ved at angive deres funktion:
Eksempel på fortrolig tekst:
"TRADING COMPANY Ltd. har fortalt mig, at importpriserne var 20 % lavere."
Det resumé, der stilles til rådighed for interesserede parter, kunne se ud som følger:
"[en af mine kunder] har fortalt mig, at importpriserne var 20 % lavere."

*

For så vidt angår dumping- og skadesberegningerne, skal den ikkefortrolige udgave indeholde
den anvendte metode, og de fortrolige oplysninger skal sammenfattes på en hensigtsmæssig måde
(f.eks. ved at anvende intervaller og indekser for fortrolige/følsomme data og faktiske tal).

Oplysninger, der er underlagt tredjeparts ophavsret
Generelt bør ingen oplysninger eller data i klagen være underlagt ophavsrettigheder (både den
fortrolige udgave og den udgave, der stilles til rådighed for interesserede parter).
Hvis du stadig finder det nødvendigt at påberåbe dig en rapport, undersøgelse, markedsundersøgelse,
presseartikel, europæisk standard osv., som er omfattet af en ophavsret, bør du forsøge at indhente
samtykke fra indehaveren af ophavsretten for at tillade interesserede parter at læse dokumentet eller de
relevante oplysninger fra dokumentet i den udgave, der stilles til rådighed for interesserede parter. Du
skal skriftligt meddele, hvorvidt du råder over en sådan aftale, og beskrive aftalens anvendelsesområde
og betingelser (i givet fald).
Råder du ikke over en sådan aftale, skal du indsende et informativt ikkefortroligt resumé, således at
andre interesserede parter kan udøve deres ret til forsvar, når de læser den udgave af klagen, der stilles
til rådighed for parterne. Resuméet skal indeholde basisoplysninger såsom navnet på ophavsmanden,
dokumentets fulde titel og de specifikke sider, hvis relevant, samt en beskrivelse af indholdet, idet der
fremlægges indekser eller intervaller i stedet for faktiske data.
Hvis du foretrækker at kontakte indehaveren af ophavsretten, efter at undersøgelsen er blevet indledt,
skal klagen indeholde følgende underskrevne forpligtelse:
"Jeg, (navn) ..., erklærer hermed, at jeg forelægger Kommissionen oplysninger og/eller data, der
er omfattet af tredjeparts ophavsret, for hvilke jeg anmoder om en særlig tilladelse fra
indehaveren af ophavsretten (virksomhedens navn), som udtrykkeligt tillader
i) Kommissionen at anvende
handelsbeskyttelsesprocedure og

oplysningerne

og

dataene

i

forbindelse

med

denne

ii) at forelægge interesserede parter, der er berørt af denne undersøgelse, oplysningerne og/eller
dataene.
I mellemtiden fremlægger jeg et informativt resumé af de oplysninger, der er omfattet af
ophavsret. Jeg erklærer ligeledes, at alle andre oplysninger og data, som er fremlagt i forbindelse
med denne undersøgelse, ikke er omfattet af ophavsret."
Som nævnt i denne erklæring skal du fremlægge et informativt ikkefortroligt resumé (med indekser
eller intervaller afhængigt af emnet), hvoraf kilden til oplysningerne fremgår.
Kontakt Kommissionen, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal håndtere de oplysninger, der er
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omfattet af ophavsret.
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Bilag 5
DATAINDSAMLINGSFORMULAR
Rubrikker, der skal udfyldes af den enhed, der udarbejder klagen
Rubrikker, der skal udfyldes af de enkelte virksomheder
ANTIDUMPINGKLAGE VEDRØRENDE IMPORTEN AF
(vare)………………………… MED OPRINDELSE I (land/lande)………………………

Limited
(fortrolig)1
Udfyld tabellen, og besvar spørgsmålene nedenfor i henhold til instrukserne:
1. Svarene skal udelukkende vedrøre "…….………" (her noteres navnet på den pågældende vare),
dvs. ………………..……………………….(giv en kort beskrivelse af den pågældende vare), som
almindeligvis angives under KN-kode(r) ……………………………….(angiv koden/-erne).
2. Alle oplysninger skal udelukkende henvise til din egen produktion i EU1 (dvs., at de ikke bør
omfatte salg af varer, der er fremstillet af andre EU-virksomheder, eller salg af importerede varer).
1 Tabel
200x (år3)*

200x (år2)*

200x
(år-1)*

Din virksomheds produktion i EU1 (i
1 enheder2)3
Din virksomheds kapacitet i EU1 (i
2 enheder2)3
Din virksomheds salg i EU1 (i
3 enheder2)3
4 Din virksomheds salg i EU1 (i EUR)3
Din virksomheds beskæftigelse i EU1
5 (antal ansatte)3
Din virksomheds salg uden for EU1 (i
6 enheder2)3
Din virksomheds salgspris ab fabrik i
7 EU1 (i EUR/enhed2)3
Din virksomheds samlede
salgsomkostninger4 i EU1 (i
8 EUR/enhed2)3
Din virksomheds fortjeneste for salg i
9 EU1 (i EUR)3
1 Din virksomheds lagerbeholdning ved
0 årets udgang i EU1 (i enheder2)3
1 Investeringsprodukt for din
1 virksomhed i EU1 (i EUR)3
1 Din virksomheds kapacitetsudnyttelse
2 i EU1 (i %)3
Er din virksomhed enten direkte eller indirekte forretningsmæssigt forbundet5 med en
2 producent eller eksportør af den pågældende vare fra de(t) påståede dumpingland(e)?
ja:
nej:
…………………………………
Hvis ja, skal landet/landene angives ………………………….
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200x
(år 0)*

Er din virksomhed enten direkte eller indirekte forretningsmæssigt forbundet5 med en anden
3 producent eller eksportør af den pågældende vare uden for EU?
ja:
nej:
…………………………………
Hvis ja, skal landet/landene angives ………………………….
4 Importerer din virksomhed den pågældende vare til EU1 fra de(t) påståede dumpingland(e)?
ja:
I enheder2
Importeret fra ………………. (påstået
dumpingland)

nej:
200x (år-1)

200x (år 0)

5 Importerer din virksomhed den pågældende vare til EU1 fra et andet land uden for EU?
ja:
nej:
…………………………………
Hvis ja, skal landet/landene angives ………………………….
6 Kilderne til oplysningerne i dette dokument er (f.eks. reviderede regnskaber):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Du bedes underskrive din besvarelse og forsyne dokumentet med virksomhedens officielle
stempel/segl.
7 Virksomhedens navn:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Virksomhedens adresse:
……………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………
Telefon- og faxnummer:
………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………
E-mail:
……………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………..
Virksomheden, som er anført i punkt 7 ovenfor, støtter hermed ovenstående klage som klager og
bemyndiger ……………………………………………………..………
til at handle på virksomhedens vegne i
alle anliggender, der vedrører
antidumpingproceduren.

Dato

Befuldmægtigedes underskrift

Befuldmægtigedes navn og titel
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1

Dette dokument er kun til intern brug. Det er beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1049/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43). Det er et fortroligt dokument i henhold til artikel 19 i Rådets forordning
(EF) nr. 1225/2009 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51) og artikel 6 i WTO-aftalen om gennemførelse af artikel VI i GATT
1994 (antidumpingaftalen) /i henhold til artikel 29 i Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 (EUT L 188 af 18.7.2009, s. 93)
samt artikel 12 i WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger.
2 EU-medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig,
Kroatien, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien,
Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige.
3

Enhedstypen varierer alt efter varen. Ved sko er enheden eksempelvis par, ved stål er enheden ton, ved cykler er enheden
styk, ved drikke er enheden liter. Anfør den enhedstype, der gælder for din vare. Angiv den anvendte enhed.
4 Tallene bør henvise til alle 28 medlemsstater (se fodnote 2). Dette gælder også for perioder før den 1. juli 2013.
5 "Samlede omkostninger" omfatter alle fremstillingsomkostninger (herunder afskrivning) samt salgs-, general-, finansielle
og administrationsomkostninger forbundet med produktionen og salget af varerne. De "samlede omkostninger" dækker over
omkostningerne før indkomstskatter.
6 Producenterne anses for at være forretningsmæssigt forbundet med eksportører, hvis a) en af dem direkte eller indirekte
kontrollerer den anden, eller b) de begge direkte eller indirekte kontrolleres af en tredjepart, eller c) de tilsammen direkte eller
indirekte kontrollerer en tredjepart. En part anses for at kontrollere en anden, når vedkommende, retligt eller faktisk, er i
stand til over for sidstnævnte at pålægge forpligtelser eller udstede retningslinjer.
* De seneste oplysninger bør almindeligvis ikke være mere end seks måneder gamle regnet fra datoen for klagens indgivelse.
Hvis du eksempelvis udarbejder en klage, som skal indgives i december 200x, bør den sidste kolonne som minimum
omhandle første halvdel af 200x.
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Bilag 6
EKSEMPEL PÅ TABELLER, DER SAMMENFATTER
OPLYSNINGERNE OM SKADEN
I. Makroindikatorer: De henviser til EU-erhvervsgrenen som helhed
Udfyld tabellerne vedrørende følgende indikatorer for alle EU-producenter, hvor året 0 er en periode
på 12 måneder før indgivelsen af klagen, hvis slutdato ikke bør ligge mere end seks måneder før
datoen for klagens indgivelse:
A
FORBRUG
År

forbrug i EU
Indeks

200x (år-3)*

200x (år-2)*

200x (år-1)*

200x (år
0)*

100

....

....

....

Ba
DUMPINGIMPORTENS STØRRELSE
År
Det pågældende land
Indeks
Det pågældende land
Indeks
(efter behov)
Dumpingimportens samlede
størrelse
Indeks
Bb

200x (år-3)*

200x (år-2)*

200x (år-1)*

200x (år
0)*

100

....

....

....

100

....

....

....

100

....

....

....

200x (år-2)*

200x (år-1)*

200x (år
0)*

%
%
%

%
%
%

%
%
%

%

%

%

DUMPINGIMPORTENS MARKEDSANDEL
År

200x (år-3)*
Det pågældende land
Det pågældende land
(efter behov)
Dumpingimportens samlede
markedsandel

%
%
%
0
%

C
PRIS PÅ DUMPINGIMPORTEN (pr. enhed)
År

200x (år-3)*
Det pågældende land
Indekser
Det pågældende land
Indekser
(efter behov)

200x (år-2)*

200x (år-1)*

100
100
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200x (år
0)*

D
EU-ERHVERVSGRENENS PRODUKTION, KAPACITET OG UDNYTTELSE
År
200x (år
Samlet produktion
Indeks
Produktionskapacitet
Indeks
Kapacitetsudnyttelse (samlet
produktion/produktionskapacit
et)

200x (år-3)*

200x (år-2)*

200x (år-1)*

0)*

100

....

....

....

100

....
%

....
%

....
%

%

Ea
EU-ERHVERVSGRENENS SALGSMÆNGDE I EU
År

200x (år-3)*
Samlet EU-salg (mængde)
Indeks
Eb

200x (år-2)*

200x (år-1)*

200x (år
0)*

100
EU-EKSPORTENS STØRRELSE OG PRISER
ERHVERVSGREN

200x (år-3)*

200x (år-2)*

200x (år-1)*

200x (år
0)*

Størrelse
Indeks

100

Værdi (EUR)
Indeks

100

F
BESKÆFTIGELSE INDEN FOR EU-ERHVERVSGRENEN
År
Beskæftigelse
Indeks

200x (år-3)*

200x (år-2)*

200x (år-1)*

200x (år
0)*

100

....

....

....
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II. Mikroindikatorer: De henviser udelukkende til klagerne
Udfyld tabellerne vedrørende følgende indikatorer for hver klager for sig samt samlet (for alle klagere)
A
PRISUNDERBUD, SOM KLAGERNE ER UDSAT FOR
År

200x (år-3)*
Det pågældende land
Det pågældende land

200x (år-2)*

200x (år-1)*

200x (år
0)*
%
%

DATA IKKE
OBLIGATORISK
E, MEN
UDELUKKES
IKKE, HVIS DE
ER RELEVANTE

(hvis relevant)

%

B
PRODUKTION, KAPACITET OG UDNYTTELSE
År
Samlet produktion
Indeks
Produktionskapacitet
Indeks
Kapacitetsudnyttelse (samlet
produktion/produktionskapacit
et)

200x (år-3)*

200x (år-2)*

200x (år-1)*

200x (år
0)*

100

....

....

....

100

....
%

....
%

....
%

%

Ca
EU-SALGSMÆNGDE OG -VÆRDI
År

200x (år-3)*

200x (år-2)*

200x (år-1)*

200x (år
0)*

Samlet EU-salg (mængde)
Indeks
Samlet EU-salg (ab fabrik) i
EUR
Indeks
100
....
....
....
Cb
KLAGERNES OG ANDRE EU-PRODUCENTERS EU-MARKEDSANDEL
År
200x (år
Markedsandel i EU
Indeks

200x (år-3)*

200x (år-2)*

200x (år-1)*

0)*

%
100

%
....

%
....

%
....

Cc
EKSPORTENS STØRRELSE OG PRISER
År
Samlet salg
(mængde)
Indeks

uden

for

200x (år-3)*

200x (år-2)*

200x (år-1)*

200x (år
0)*

100

....

....

....

100

....

....

....

EU

Samlet salg uden for EU (ab
fabrik) i EUR
Indeks
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D
EU-SALGSPRIS TIL IKKE FORRETNINGSMÆSSIGT FORBUNDNE KUNDER
År
200x (år
Salgspris i EU
Indeks

200x (år-3)*

200x (år-2)*

200x (år-1)*

0)*

100

....

....

....

E
OMKOSTNINGER FOR SOLGTE VARER TIL IKKE FORRETNINGSMÆSSIGT FORBUNDN
KUNDER I EU
År
200x (år
Gennemsnitlige
enhedsomkostninger for solgte
varer
Indeks

200x (år-3)*

200x (år-2)*

200x (år-1)*

0)*

100

....

....

....

F
KLAGERNES RENTABILITET (% af fortjeneste før skat)
År
Rentabilitet
Indeks

200x (år-3)*

200x (år-2)*

200x (år-1)*

200x (år
0)*

100

....

....

....

G
BESKÆFTIGELSE
År
Beskæftigelse
Indeks

200x (år-3)*

200x (år-2)*

200x (år-1)*

200x (år
0)*

100

....

....

....

H
INVESTERINGER
År
Investering
Indeks

200x (år-3)*

200x (år-2)*

200x (år-1)*

200x (år
0)*

100

....

....

....

I
LAGERVARIATIONER
Lager af egen produktion af den
pågældende vare

Lager af køb af den
pågældende vare (hvis
relevant)

Primo år 1
Ultimo år 1
Primo år 2
Ultimo år 2
Primo år 3
Ultimo år 3
Primo år 4
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Ultimo år
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ÅRSAGSSAMMENHÆNG

IMPORTMÆNGDER OG -PRISER FRA ANDRE TREDJELANDE
Mængder
/
År
1
2
3
Eksportland "X"
Indeks
100
....
....
Eksportland "Y"
Indeks
100
....
....
Osv.
Andre lande
Indeks
100
....
....
Samlet mængde fra andre lande
Indeks
100
....
....
Priser
/
År
1
2
3
Eksportland "X"
Indeks
100
....
....
Osv.
Andre lande
Indeks
100
....
....
Gennemsnitspriser på anden
import
Indeks
100
....
....
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4
....
....

....
....
4
....

....

....

Bilag 7
FORMULAR VEDRØRENDE REPRÆSENTATIVITET
Limited (fortrolig)

AFSNIT A
1.

Producerer din virksomhed p.t. den pågældende vare i EU?
ja □ nej □

2.

Hvilken holdning har din virksomhed til den eventuelle indledning af en
antidumpingundersøgelse vedrørende importen af den pågældende vare med
oprindelse i …?

□

støtter
støtter ikke
Forklar, hvorfor du indtager denne holdning:

□

neutral

□

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

3.

Udfyld venligst nedenstående tabel. Tallene bør henvise til alle medlemsstater.
Nedenstående oplysninger henviser kun til den pågældende vare og din
virksomhed.

(Periode på 12
måneder)

Samlet produktionsmængde i EU (ton)
Heraf til bunden anvendelse 31
Salgsmængde i EU (ton) fremstillet af din virksomhed i EU
Salgsværdi i EU (i EUR) fremstillet af din virksomhed i EU
Produktionskapacitet i EU (ton)
Beskæftigelse i EU (antal personer)

31

Produktionen til bunden anvendelse enten overføres eller sælges inden for koncernen, dvs. uden at komme
ind på det frie marked. Bundne overførsler er interne overførsler af varen, som dermed ikke kommer ud på
det frie marked, eftersom den indgår i en integreret produktion til videre forarbejdning, modifikation eller
samling i forskellige enheder af samme retlige enhed. Disse interne overførsler er karakteriseret ved, at der
ikke udstedes handelsfakturaer. Bundne salg er salg, som ikke finder sted på det frie marked, eftersom
produktet anvendes til videreforarbejdning, modifikation eller samling i en særskilt juridisk enhed, som er
en forretningsmæssigt forbundet virksomhed, idet mindst en af følgende betingelser er opfyldt: i) Salget
foregår ikke til markedspris, eller ii) køberen kan ikke frit vælge leverandør.
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Limited (fortrolig)

4.

Er din virksomhed enten direkte eller indirekte forretningsmæssigt forbundet32
med en producent eller eksportør af den pågældende vare fra …?
ja

5.

□

nej

□

Angiv navnene på og en nøjagtig beskrivelse af aktiviteterne udført af alle
forretningsmæssigt forbundne virksomheder, som er involveret i produktionen
og/eller salget af samme vare (produceret i EU).
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

6.

Har din virksomhed solgt den pågældende vare i EU, som er importeret fra …?
ja

7.

nej

□

Er din virksomhed en lille eller mellemstor virksomhed (SMV) 33?
ja

8.

□

□

nej

□

Hvem er ifølge din viden producenter og sammenslutninger af producenter af den
pågældende vare i EU ud over dem, der er nævnt i tillæg III?
Oplys producenternes adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

32

Se tillæg II for en definition af "forretningsmæssigt forbundet" part i henhold til artikel 4, stk. 2, i
antidumpinggrundforordningen.
33 I henhold til Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og
mellemstore virksomheder (EFT L 124 af 20.5.2003, s. 36) kan en virksomhed betragtes som en SMV, hvis
1) den beskæftiger mindre end 250 personer (herunder ledere osv.), og 2) den har en årlig omsætning, der
ikke overstiger 50 mio. EUR, og/eller en årlig balance, der ikke overstiger 43 mio. EUR. Bemærk, at
ovennævnte tal (medarbejdere, omsætning og balance) henviser til de konsoliderede data for den
pågældende virksomhed og dennes partnere og/eller hermed forretningsmæssigt forbundne virksomheder,
proportionelt aggregeret med den procentvise andel af kapitalen eller stemmerettighederne, og ikke er
begrænset til den pågældende vare. For yderligere forklaringer se den nye SMV-vejledning på:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf
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Bilag 8
LANDE, DER HAR OPLEVET BETYDELIGE FORDREJNINGER
I henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6a), beregnes den normale værdi udelukkende på
grundlag af produktions- og salgsomkostninger, der afspejler ikkefordrejede priser eller
benchmarks, når produktet er fremstillet i et land, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at anvende
priserne og omkostningerne, da der forekommer væsentlige fordrejninger.
For at kunne beregne den normale værdi skal klagen indeholde en liste over de nødvendige
produktionsfaktorer (eller materialelister) til fremstilling af den pågældende vare. Listen over
produktionsfaktorer inddeles i direkte omkostninger, indirekte omkostninger, SA&G og fortjeneste:
•

•

Direkte omkostninger
o Direkte råmaterialer
o Energi og råstoffer (kan medtages i de indirekte produktionsomkostninger ("FOH",
hvis de er ubetydelige)
o Direkte og indirekte lønomkostninger (de indirekte lønomkostninger kan dog indgå i
FOH)
o Biprodukter/sideprodukter (herunder produktionsaffald) – "produktoffset"
 Solgt
 Genindført i produktionen
o Emballering:
 emballeringsmateriale
 Lønomkostninger forbundet med emballering
Indirekte omkostninger (indirekte produktionsomkostninger "FOH")
o Afskrivning
o Vedligeholdelse
o Indirekte lønomkostninger, ikke medtaget i de direkte omkostninger
o Kan omfatte energi og råstoffer (hvis de er ubetydelige)

Omkostningsdataene fra et passende repræsentativt tredjeland bør være "let tilgængelige".
Oplysningerne kan indhentes fra:
•

•

•
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Der er brug for tilgængelige regnskaber (SA&G, fortjeneste og indirekte
produktionsomkostninger) fra (en) større producent(er) i det repræsentative tredjeland for den
undersøgte vare. De(n) udvalgte producent(er) skal være rentabel(-le), bør ikke have stærke
forretningsmæssige forbindelser til producenter af den undersøgte vare i eksportlandet og bør
ikke modtage subsidier. Foreligger der data, foretrækkes data fra flere forskellige producenter
fra samme repræsentative land.
Statistiske data vedrørende importpriser på inputmateriale og energi. De databaser, der kan
benyttes, er nationale statistikdatabaser for det specifikke repræsentative land, Global Trade Atlas
(GTA) 34, med import-/eksportstatistikker fra mange lande på verdensplan osv.
Oplysninger vedrørende forbrugsomkostningerne (herunder vand og elektricitet, som typisk ikke
importeres i store mængder) som indeholdt i det specifikke lands nationale statistiske data, Det
Internationale Energiagentur 35 eller andre steder (f.eks. Bloomberg-databasen).

https://www.gtis.com/gta/.

http://www.iea.org/.
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•

Tilgængelige
statistikker
vedrørende
lønomkostninger
(Den
Internationale
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Arbejdsorganisation (ILO) og det specifikke lands nationale statistiske data eller andre
steder (f.eks. Bloomberg-databasen).

Lande, der er genstand for fordrejninger, kan ikke anvendes som repræsentative tredjelande. Dette
betyder:
•

Landet bør ikke være opført på OECD's liste over eksportrestriktioner på industrielle råstoffer
("OECD-listen") 37 i forbindelse med det input, der skal foretages en benchmarking af.

•

Landet bør ikke være forbundet med fordrejede værdier såsom importen af råmateriale til
den pågældende vare fra lande, hvor Kommissionen i den tidligere antidumping- eller
antisubsidiegrundforordning har konstateret forekomsten af dumping eller subsidier for
de pågældende inputmaterialer. I disse tilfælde skal de fordrejede værdier fjernes.

De ikkefordrejede omkostninger bør opfylde nedenstående kriterier:

36
37

•

Der bør være tale om samtidige omkostninger, som ideelt set fuldt svarer til
undersøgelsesperioden, der bør dække en periode på 12 måneder, der udløber senest seks
måneder før datoen for klageindgivelsen.

•

Omkostningerne skal være behørigt justeret, således at de kan anvendes i samme handelsled
som de reelle påløbne omkostninger.

http://www.ilo.org/inform/online-information-resources/databases/stats/lang--en/index.htm
http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials.
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