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I.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι:
•

η παροχή καθοδήγησης σχετικά με τον τρόπο σύνταξης καταγγελίας αντιντάμπινγκ

•

η περιγραφή των πληροφοριών που χρειάζεται συνήθως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(«Επιτροπή») προκειμένου να αποφασίσει αν μπορεί να κινήσει επίσημη έρευνα σχετικά
με εισαγωγές που εικάζεται ότι αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ οι οποίες προκαλούν
ζημία σε ενωσιακό κλάδο παραγωγής.

2.

Η νομοθεσία της ΕΕ για την εφαρμογή των διατάξεων που έχουν συμφωνηθεί διεθνώς σχετικά
με την αντιμετώπιση των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ περιέχεται στον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/1036 1 του Συμβουλίου («βασικός κανονισμός»).

3.

Ο παρών οδηγός:
•
•
•

παρουσιάζει βήμα προς βήμα το περιεχόμενο της καταγγελίας
αποσαφηνίζει ερωτήματα που ανακύπτουν συνήθως κατά τη σύνταξη της καταγγελίας
παρέχει διαρθρωμένο υπόδειγμα, το οποίο διευκολύνει τη σύνταξη της καταγγελίας.
Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Ο παρών οδηγός δεν αποτελεί νομικά δεσμευτικό έγγραφο. Το περιεχόμενό του δεν έχει
υποχρεωτικό χαρακτήρα.
Οι πληροφορίες τις οποίες παρέχουν οι καταγγέλλοντες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα
με τις ιδιαίτερες περιστάσεις κάθε υπόθεσης. Αποκλειστικός σκοπός του παρόντος οδηγού
είναι η παροχή γενικών συμβουλών. Είναι πιθανό να υπάρχουν περιστάσεις στις οποίες
μπορεί να ενδείκνυται άλλη προσέγγιση λόγω της ιδιαίτερης φύσης της υπόθεσης. Εξ
αυτού συνάγεται επίσης ότι από τον παρόντα οδηγό δεν μπορούν να εξαχθούν
συμπεράσματα σχετικά με τα κριτήρια του παραδεκτού καταγγελιών αντιντάμπινγκ.
Ομοίως, η χρήση του παρόντος οδηγού δεν συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή της
καταγγελίας: το βάσιμο κάθε υπόθεσης εξετάζεται επί της ουσίας.

Δεδομένου ότι σκοπός του παρόντος οδηγού είναι η παροχή βοήθειας στους καταγγέλλοντες, η
Επιτροπή θεωρεί ευπρόσδεκτη την υποβολή παρατηρήσεων για τη βελτίωσή του. Η Επιτροπή
είναι πρόθυμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτησή σας σχετικά με την υποβολή καταγγελίας
αντιντάμπινγκ.

4.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Directorate-General for Trade
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Rue de la Loi, 200
1049 Brussels, Belgium

Γραφεία:
Rue de la Loi, 170
1000 Brussels, Belgium

Τηλ: 32-2-298 78 73 Φαξ: 32-2-295 65 05
Ηλ. ταχυδρομειο: TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

Δημοσιεύθηκε στην ΕΕ L 176 της 30.6.2016, σ. 21.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1036&from=EL
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5.

Για την υποβολή καταγγελίας στο Γραφείο Καταγγελιών ακολουθήστε τις κατευθυντήριες
οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 του παρόντος οδηγού. Η Επιτροπή θα εξετάσει
την καταγγελία και θα αποφασίσει αν περιλαμβάνει επαρκή στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν
ότι η ζημία που υφίσταται ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής προκαλείται από τις εισαγωγές που
αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ. Εάν η καταγγελία κριθεί παραδεκτή, θα κινηθεί έρευνα
σχετικά με τις εισαγωγές που εικάζεται ότι αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, εντός 45 ημερών
από την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας. Η καταγγελία θεωρείται ότι υποβάλλεται την
πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία παραλαβής της από την Επιτροπή, υπό τον όρο ότι
περιέχει τόσο την εμπιστευτική έκδοση όσο και την έκδοση για εξέταση από τα ενδιαφερόμενα
μέρη (βλ. παράρτημα 4 του παρόντος οδηγού).

6.

Η καταγγελία πρέπει να υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των εταιρειών που την
υποβάλλουν, για παράδειγμα από τους διευθύνοντες συμβούλους των εν λόγω εταιρειών. Εάν οι
καταγγέλλοντες εκπροσωπούνται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο (π.χ. δικηγόρο ή ένωση),
απαιτείται σχετικό πληρεξούσιο (βλ. επίσης σημείο 24).
Καταγγέλλων/-οντες = Ενωσιακός/-οί παραγωγός/-οί
που υποβάλλει/-ουν καταγγελία αντιντάμπινγκ

7.

Για κάθε έρευνα που κινείται κατόπιν αξιολόγησης δεόντως τεκμηριωμένης καταγγελίας
απαιτείται η συνεργασία του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, η οποία περιλαμβάνει τη
συμπλήρωση ερωτηματολογίων, καθώς και επισκέψεις υπαλλήλων της Επιτροπής στις
εγκαταστάσεις των εταιρειών.
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II. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α.

Έγγραφα τεκμηρίωσης

8.

Η καταγγελία πρέπει να τεκμηριώνεται διεξοδικά βάσει εγγράφων και να είναι δεόντως
στοιχειοθετημένη. Οι καταγγέλλοντες πρέπει να παρέχουν τις βέλτιστες διαθέσιμες
πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να υποστηρίζονται από επαρκή αποδεικτικά έγγραφα.

9.

Οι ισχυρισμοί που περιέχονται στην καταγγελία πρέπει να υποστηρίζονται από επαρκή
αποδεικτικά στοιχεία ή βάσιμα επιχειρήματα τα οποία έχει ευλόγως στη διάθεσή του ο
καταγγέλλων. Κατά την εξέταση της αξιοπιστίας και της επάρκειας των πληροφοριών που
υπέβαλε ο καταγγέλλων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, όπως
οι ακόλουθες:
•
•
•
•

υπό εξέταση προϊόν
εμπλεκόμενες χώρες
διάρθρωση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής
διαθεσιμότητα πληροφοριών.

10. Αναφέρετε με σαφήνεια όλους τους υπολογισμούς και όλες τις πηγές για τα στοιχεία που
χρησιμοποιήθηκαν 2. Επισημάνετε την περίοδο στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία και
επεξηγήστε τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε.
11. Κατά γενικό κανόνα, κανένα από τα πληροφοριακά στοιχεία ή δεδομένα που περιλαμβάνονται
στην καταγγελία δεν πρέπει να υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν
επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε έκθεση, μελέτη, έρευνα αγοράς, άρθρο του Τύπου κ.λπ. που
διέπεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, θα πρέπει να ζητήσετε τη σύμφωνη γνώμη
του κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. παράρτημα 4 του παρόντος οδηγού).
12. Για λόγους διαφάνειας, η Επιτροπή δημοσιεύει σύνοψη της καταγγελίας σε περίπτωση έναρξης
διαδικασίας έρευνας. Επομένως, κατά την υποβολή της καταγγελίας πρέπει να συμπεριλάβετε
σύνοψή της με τα ακόλουθα στοιχεία:
•
•
•

λεπτομερείς
πληροφορίες
σχετικά
με
το
υπό
εξέταση
προϊόν,
συμπεριλαμβανομένων (κατά περίπτωση) των διαδικασιών παραγωγής και των
χρήσεων·
περίληψη της υπόθεσης·
κατάλογο γνωστών μερών τα οποία αφορά η έρευνα (χωρίς στοιχεία επικοινωνίας).

Όταν κινηθεί η διαδικασία έρευνας, η σύνοψη δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Γενικής
Διεύθυνσης Εμπορίου της Επιτροπής.
13. Το κύριο μέρος της καταγγελίας θα πρέπει να περιέχει μόνο τα απολύτως αναγκαία αριθμητικά
στοιχεία και τους αντίστοιχους πίνακες. Λεπτομερέστερα αριθμητικά στοιχεία και πίνακες
πρέπει να παρέχονται σε παραρτήματα, αλλά πρέπει να γίνεται παραπομπή σε αυτά στο κύριο
μέρος της καταγγελίας.
14. Όλα τα δεδομένα και τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν τον ισχυρισμό περί ντάμπινγκ (για
ορισμούς και περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. ενότητα «ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ») πρέπει να αφορούν
μόνο την εκάστοτε χώρα εξαγωγής. Τα δεδομένα και τα αποδεικτικά στοιχεία προς υποστήριξη
των ισχυρισμών περί ζημίας (βλ. ενότητα «ΖΗΜΙΑ») πρέπει να αφορούν μόνο την Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ)3.

2 Εάν η καταγγελία περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους, αναφέρετε τις αντίστοιχες ιστοσελίδες και την ημερομηνία
κατά την οποία είχατε πρόσβαση σε αυτές.
3 ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία,
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15. Κατά τη μετατροπή τιμών σε ευρώ 4, αναφέρετε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που
χρησιμοποιήσατε, καθώς και την περίοδο ισχύος τους.

Β.

Εμπιστευτική μεταχείριση

16. Εάν επιθυμείτε την εμπιστευτική μεταχείριση οποιουδήποτε μέρους της καταγγελίας σας, πρέπει
να το ζητήσετε ρητώς, αιτιολογώντας το σχετικό αίτημά σας 5. Εμπιστευτική μεταχείριση δεν
παρέχεται χωρίς την υποβολή σχετικού αιτήματος και τη δέουσα αιτιολόγηση.
17. Εάν είναι αναγκαία η εμπιστευτική μεταχείριση οποιουδήποτε μέρους της καταγγελίας,
υποβάλετε κατατοπιστική, μη περιορισμένης διανομής, έκδοση της καταγγελίας. Επισημαίνεται
ότι σε περίπτωση που δεν υποβληθεί κατατοπιστική, μη περιορισμένης διανομής, έκδοση της
καταγγελίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δύνανται να μη λάβουν
υπόψη τις πληροφορίες που παρέχονται εμπιστευτικά 6.
18. Η έκδοση της καταγγελίας «για εξέταση από τα ενδιαφερόμενα μέρη» («μη εμπιστευτική»
έκδοση) θα συμπεριληφθεί στον ανοικτό φάκελο, τον οποίο θα μπορούν να συμβουλεύονται τα
ενδιαφερόμενα μέρη μετά την έναρξη διαδικασίας έρευνας.
19. Η Επιτροπή τηρεί αυστηρά τις απαιτήσεις εμπιστευτικής μεταχείρισης. Η καταγγελία ή άλλα
έγγραφα τα οποία περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες πρέπει να φέρουν την ένδειξη ότι
προορίζονται για περιορισμένη διανομή «Limited». Αντίστοιχα, η μη εμπιστευτική έκδοση της
καταγγελίας ή άλλα έγγραφα τα οποία δεν περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες πρέπει να
φέρουν την ένδειξη ότι προορίζονται για εξέταση από τα ενδιαφερόμενα μέρη «Open for
inspection by interested parties».
20. Στη μη εμπιστευτική έκδοση μπορείτε να αποκρύψετε ή να συνοψίσετε στοιχεία τα οποία
καλύπτονται από επιχειρηματικό απόρρητο, αλλά οι τάσεις και τα επίπεδα πρέπει να
παρουσιάζονται με σαφήνεια. Δεδομένου ότι η απόκρυψη ή η συνοπτική παρουσίαση στοιχείων
πρέπει να αιτιολογείται, οφείλετε να διευκρινίσετε τους λόγους για τους οποίους τα εν λόγω
στοιχεία πρέπει να θεωρούνται εμπιστευτικού χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τη σύνταξη της μη εμπιστευτικής έκδοσης, βλ. παράρτημα 4.
21. Όπως διευκρινίζεται στο σημείο 5, η καταγγελία πρέπει να υποβληθεί σε δύο εκδόσεις: στην
εμπιστευτική («limited») και στη μη εμπιστευτική («open for inspection by interested parties»).
22. Οι καταγγέλλοντες μπορούν να αποστέλλουν απευθείας στην Επιτροπή τις πληροφορίες που δεν
μπορούν να ενσωματωθούν στην καταγγελία λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα τους.

Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρος, Τσεχική
Δημοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία.
4 Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες ορισμένων νομισμάτων ως προς το ευρώ είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη
διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ecb.int/stats/eurofxref/
5 Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εμπιστευτική μεταχείριση, βλ. άρθρο 19 του βασικού
κανονισμού.
6

Βλέπε άρθρο 19 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού.
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III. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ
23. Στην καταγγελία αντιντάμπινγκ πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία 7:
1) Γενικές πληροφορίες:
•
•
•
•

τα στοιχεία ταυτότητας του καταγγέλλοντος
το προϊόν που εικάζεται ότι αποτελεί αντικείμενο ντάμπινγκ
η χώρα ή οι χώρες καταγωγής
άλλα γνωστά ενδιαφερόμενα μέρη.

2) Αποδεικτικά στοιχεία που υποδηλώνουν την άσκηση πρακτικής ντάμπινγκ (βλ. ενότητα
«ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ»)
3) Αποδεικτικά στοιχεία που υποδηλώνουν την πρόκληση ζημίας στον ενωσιακό κλάδο
παραγωγής (βλ. ενότητα «ΖΗΜΙΑ»)
4) Αποδεικτικά στοιχεία που υποδηλώνουν την ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ του
εικαζόμενου ντάμπινγκ και της ζημίας (βλ. ενότητα «ΣΥΝΑΦΕΙΑ»)
Για παράδειγμα πίνακα περιεχομένων καταγγελίας, βλ. παράρτημα 2.

(1) Γενικές πληροφορίες
Α.

Παράγοντες στην ΕΕ
Οι καταγγέλλοντες

24. Ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής που υποβάλλει καταγγελία μπορεί να επιλέξει ως εκπρόσωπο:
•
•
•

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
ένωση η οποία δεν διαθέτει νομική προσωπικότητα
ένωση η οποία δημιουργήθηκε για την εκπροσώπηση μεμονωμένων εταιρειών για τον
σκοπό της υποβολής της καταγγελίας.

Ο εκπρόσωπος συγκεντρώνει τις απαραίτητες πληροφορίες και τις υποβάλλει στην Επιτροπή. Ο
εκπρόσωπος πρέπει να αποδείξει ότι είναι εξουσιοδοτημένος να ενεργεί εξ ονόματος του κλάδου
παραγωγής (βλ. επίσης σημείο 6). Παρότι μια ευρωπαϊκή ένωση βρίσκεται ενδεχομένως στην
πλέον κατάλληλη θέση για την υποβολή καταγγελίας, μεμονωμένες εταιρείες δύνανται επίσης να
υποβάλουν καταγγελία απευθείας στην Επιτροπή.
25. Κάθε ενωσιακός παραγωγός ο οποίος είναι καταγγέλλων ή για λογαριασμό του οποίου
υποβάλλεται η καταγγελία (ο «καταγγέλλων») πρέπει να παρέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
•
•
•
•
•

όνομα
διεύθυνση
αριθμό τηλεφώνου
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ονοματεπώνυμο υπεύθυνου επικοινωνίας.

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνονται σε παράρτημα και να παρέχονται σε
ηλεκτρονική μορφή, κατά προτίμηση υπό μορφή ηλεκτρονικού λογιστικού φύλλου τύπου
Microsoft Excel.
26. Ο καταγγέλλων πρέπει να αναφέρει τον όγκο παραγωγής του υπό εξέταση προϊόντος, ανά
επιμέρους καταγγέλλοντα εάν συντρέχει περίπτωση, για την τελευταία περίοδο ενός έτους πριν
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Βλέπε άρθρο 5 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού.
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από την υποβολή της καταγγελίας, δηλαδή:
- το τελευταίο ημερολογιακό έτος,
- το τελευταίο οικονομικό έτος ή
- οποιαδήποτε άλλη περίοδο 12 μηνών,
υπό τον όρο ότι η περίοδος αυτή λήγει το αργότερο 6 μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής
της καταγγελίας.
Τα στοιχεία δεν πρέπει να είναι παλαιότερα των
6 μηνών
27. Στην καταγγελία πρέπει να αναφέρεται αν οι καταγγέλλοντες συνδέονται με εταιρείες που
παράγουν και/ή πωλούν το υπό εξέταση προϊόν στη χώρα ή στις χώρες τις οποίες αφορά η
καταγγελία. Στην προκειμένη περίπτωση, η καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για
τη σχέση αυτή και τις αντίστοιχες εταιρείες.
28. Στην καταγγελία πρέπει να αναφέρεται επίσης αν οι καταγγέλλοντες προμηθεύτηκαν το υπό
εξέταση προϊόν από άλλους ενωσιακούς παραγωγούς, από τη χώρα ή τις χώρες τις οποίες αφορά
η καταγγελία ή από άλλες τρίτες χώρες. Στην καταγγελία πρέπει να διευκρινίζονται οι λόγοι για
την πραγματοποίηση των αγορών αυτών και να προσδιορίζονται οι σχετικοί όγκοι και οι
αντίστοιχες τιμές.
Άλλοι ενωσιακοί παραγωγοί
29. Η καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνει κατάλογο όλων των γνωστών άλλων παραγωγών στην ΕΕ
με τις ακόλουθες πληροφορίες:
•
•
•
•
•
•

στοιχεία επικοινωνίας
όνομα
διεύθυνση
τηλέφωνο
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
υπεύθυνος επικοινωνίας (εάν είναι δυνατό).

Οι ανωτέρω πληροφορίες πρέπει να παρατίθενται σε παράρτημα και να παρέχονται σε ηλεκτρονική
μορφή, κατά προτίμηση υπό μορφή ηλεκτρονικού λογιστικού φύλλου τύπου Microsoft Excel.
30. Στην καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνεται εκτίμηση του όγκου παραγωγής όλων των άλλων
γνωστών ενωσιακών παραγωγών για την τελευταία περίοδο ενός έτους πριν από την υποβολή
της καταγγελίας (ίδια περίοδος με εκείνη που ισχύει για τους καταγγέλλοντες, βλ. σημείο 26).
Επεξηγήστε επίσης τη βάση της εκτίμησης αυτής.
31. Στην καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνονται οι ανωτέρω πληροφορίες για όλους τους άλλους
γνωστούς ενωσιακούς παραγωγούς, ανεξάρτητα από το αν στηρίζουν ή όχι την καταγγελία.
Ενώσεις παραγωγών
32. Η καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, κατάλογο όλων των γνωστών ενώσεων
παραγωγών, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, με τις ακόλουθες πληροφορίες:
•
•
•
•
•
•

στοιχεία επικοινωνίας
ονομασία
διεύθυνση
αριθμός τηλεφώνου
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
υπεύθυνος επικοινωνίας (εάν είναι δυνατό).

Οι ανωτέρω πληροφορίες πρέπει να παρατίθενται σε παράρτημα και να παρέχονται σε ηλεκτρονική
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μορφή, κατά προτίμηση υπό μορφή ηλεκτρονικού λογιστικού φύλλου τύπου Microsoft Excel.
Αντιπροσωπευτικότητα των καταγγελλόντων
33. Οι καταγγέλλοντες πρέπει να ενεργούν εξ ονόματος μεγάλης μερίδας του ενωσιακού κλάδου
παραγωγής. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι οι καταγγέλλοντες πρέπει να αντιπροσωπεύουν
τουλάχιστον το 25 % της συνολικής ενωσιακής παραγωγής όσον αφορά το υπό εξέταση προϊόν
(δηλαδή της παραγωγής με φυσική παρουσία στην ΕΕ).
34. Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή μπορεί να εξαιρέσει την παραγωγή ενωσιακών παραγωγών που
συνδέονται με εξαγωγείς ή εισαγωγείς, καθώς και την παραγωγή ενωσιακών παραγωγών που
εισάγουν το υπό εξέταση προϊόν από τη χώρα ή τις χώρες οι οποίες εικάζεται ότι ασκούν
πρακτικές ντάμπινγκ.
35. Ωστόσο, ενωσιακοί παραγωγοί οι οποίοι δεν υποβάλλουν από κοινού καταγγελία με τους
καταγγέλλοντες ενδέχεται να επιθυμούν να δηλώσουν ότι υποστηρίζουν την καταγγελία.
36. Η καταγγελία μπορεί να περιλαμβάνει παρατηρήσεις γνωστών ενωσιακών παραγωγών οι οποίοι
δεν υποστηρίζουν την καταγγελία, με περιγραφή, όπου αυτό είναι εφικτό, των λόγων για τους
οποίους δεν υποστηρίζουν την καταγγελία.
37. Πριν από την έναρξη διαδικασίας έρευνας, η Επιτροπή εξετάζει αν οι υποστηρικτές της
καταγγελίας αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 25 % της συνολικής ενωσιακής παραγωγής, με
βάση την παραγωγή που βρίσκεται εντός ΕΕ, και αν το ποσοστό υπέρ της καταγγελίας είναι
υψηλότερο από το ποσοστό κατά της καταγγελίας.
38. Προκειμένου να εξεταστεί η αντιπροσωπευτικότητα της καταγγελίας, η Επιτροπή αποστέλλει
επιστολές σε όλους τους γνωστούς ενωσιακούς παραγωγούς πριν από την έναρξη διαδικασίας
έρευνας. Στο παράρτημα 7 παρατίθεται παράδειγμα σχετικής επιστολής.
Υποθέσεις περιφερειακού χαρακτήρα
39.

Ειδική περίπτωση συντρέχει όταν ο βαθμός απομόνωσης της αγοράς σε μια περιφέρεια της ΕΕ
είναι τόσο υψηλός ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ότι οι παραγωγοί της εν λόγω περιφέρειας
αντιπροσωπεύουν τον ζημιωθέντα κλάδο παραγωγής. «Περιφέρεια» μπορεί να είναι μια χώρα,
ή τμήμα χώρας, ή περισσότερες χώρες μαζί. Εάν οι εξαγωγές είναι συγκεντρωμένες στη
συγκεκριμένη περιφέρεια, είναι πιθανό να στοιχειοθετείται υπόθεση αντιντάμπινγκ
περιφερειακού χαρακτήρα.

40. Οι προϋποθέσεις για την υποβολή καταγγελίας αντιντάμπινγκ περιφερειακού χαρακτήρα είναι οι
ακόλουθες:
(1) οι παραγωγοί του υπό εξέταση προϊόντος πωλούν το σύνολο ή σχεδόν το σύνολο (κατά
γενικό κανόνα άνω του 80 %) της παραγωγής τους στη συγκεκριμένη περιφέρεια,
(2) η ζήτηση στη συγκεκριμένη περιφέρεια δεν καλύπτεται κατά κύριο λόγο από προμήθειες
παραγωγών εγκατεστημένων σε διαφορετικό σημείο της ΕΕ (κατά γενικό κανόνα κάτω του
20 %),
(3) διαπιστώνεται συγκέντρωση εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος που αποτελούν
αντικείμενο ντάμπινγκ στη συγκεκριμένη περιφέρεια (κατά γενικό κανόνα άνω του 80 %)
και
(4) οι εν λόγω εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ προκαλούν ζημία στο σύνολο ή
σχεδόν στο σύνολο των παραγωγών στη συγκεκριμένη περιφέρεια (κατά γενικό κανόνα άνω
του 80 %).
41. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις περιφερειακού χαρακτήρα, βλ. άρθρο 4
παράγραφος 1 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού.

Β.

Υπό εξέταση προϊόν στο πλαίσιο της καταγγελίας

42. Στην καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνεται περιγραφή του εισαγόμενου προϊόντος που θα
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αποτελέσει αντικείμενο της έρευνας αντιντάμπινγκ. Η περιγραφή πρέπει να είναι διεξοδική ώστε
να αποσαφηνίζονται τυχόν παρανοήσεις όσον αφορά τον ορισμό του προϊόντος.
Υπό εξέταση προϊόν = Προϊόν που εισάγεται στην ΕΕ
σε τιμές που εικάζεται ότι αποτελούν αντικείμενο
ντάμπινγκ
43. Το εν λόγω μέρος της καταγγελίας στο οποίο γίνεται αναφορά στο υπό εξέταση προϊόν είναι
κρίσιμης σημασίας από πολλές πλευρές:
- όσον αφορά την καταγγελία, διότι όλα τα στοιχεία που παρέχονται και αναλύονται στην
καταγγελία (όπως η πρακτική ντάμπινγκ και η ζημία) αφορούν μόνο το υπό εξέταση προϊόν·
- όσον αφορά την έρευνα, διότι η έρευνα καλύπτει μόνο το προϊόν που ορίζεται στην
καταγγελία και
- όσον αφορά τα μέτρα αντιντάμπινγκ, τα οποία θα εφαρμοστούν μόνο στο υπό εξέταση
προϊόν.
44.

Συνοπτική περιγραφή – Στην καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνεται περιεκτικός ορισμός του
υπό εξέταση προϊόντος, δηλαδή του προϊόντος το οποίο θα αφορά η έρευνα. Αυτός μπορεί να
είναι (ή να μην είναι) ο ορισμός που αναφέρεται στον κωδικό ή στους κωδικούς συνδυασμένης
ονοματολογίας (ΣΟ) 8.
Επισημαίνεται ότι οι εθνικές τελωνειακές αρχές πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσουν αν
ένα εισαγόμενο προϊόν εμπίπτει στην περιγραφή του προϊόντος, εάν και όταν η έρευνα
καταλήγει στην επιβολή μέτρων αντιντάμπινγκ, αλλά και από τη χρονική στιγμή της έναρξης
της έρευνας.
Αυτό σημαίνει ότι ο ορισμός του προϊόντος πρέπει να βασίζεται στα κύρια φυσικά, τεχνικά και
χημικά χαρακτηριστικά του ώστε να είναι εφικτή η αναγνώριση του προϊόντος κατά τον
εκτελωνισμό του.
Για τον ορισμό του προϊόντος δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλοι παράγοντες, όπως η
χρήση ή οι διαδικασίες παραγωγής, εκτός εάν οι παράγοντες αυτοί συνδέονται με τα φυσικά,
τεχνικά και χημικά χαρακτηριστικά του.

45. Πλήρης περιγραφή – Η καταγγελία θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης πλήρη περιγραφή του
προϊόντος, η οποία πρέπει να εμπερικλείει τα ακόλουθα στοιχεία:
- δασμολογική ταξινόμηση του υπό εξέταση προϊόντος (οι κωδικοί ΣΟ υπό τους οποίους το
συγκεκριμένο προϊόν εισάγεται στην ΕΕ) 9
- σύνοψη της διαδικασίας παραγωγής, στην οποία επισημαίνεται αν συνυπάρχουν διάφορες
διαδικασίες παραγωγής στην ΕΕ και/ή στις οικείες χώρες
- τα κύρια φυσικά, τεχνικά και χημικά χαρακτηριστικά και άλλες ιδιότητες του υπό εξέταση
προϊόντος
- τις χρήσεις του προϊόντος και την αγορά του. Περιγράψτε το τμήμα της αγοράς στο οποίο

8

Κατά κανόνα, η περιγραφή του προϊόντος πρέπει να συνιστά μια λογική ενότητα, η οποία βαίνει από το
γενικό στο ειδικό, με πιθανές εξαιρέσεις, και θα πρέπει να ολοκληρώνεται με τον κατάλογο των κωδικών
ΣΟ. Για παράδειγμα, i) το υπό εξέταση προϊόν είναι ορισμένα ….· ii) το υπό εξέταση προϊόν δεν
περιλαμβάνει …· iii) το υπό εξέταση προϊόν εμπίπτει επί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ.…

9

Εάν το υπό κρίση προϊόν δεν καλύπτει πλήρη κωδικό ΣΟ, επισημάνετε το στοιχείο αυτό χρησιμοποιώντας
το πρόθεμα «ex» πριν από τον κωδικό. Γενικές οδηγίες σχετικά με ζητήματα ταξινόμησης είναι διαθέσιμη
στον
ακόλουθο
ιστότοπο:
ή
μπορείτε
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/index_en.htm
επίσης να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές της χώρας σας.
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ανήκει το προϊόν και άλλα σχετικά ζητήματα. Για παράδειγμα:
•
•
•
•
•
•
•

Η ποιότητα ή η τιμή αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα εμπορικής διάθεσης;
Η αγορά έχει έντονο κυκλικό χαρακτήρα;
Ποια είναι η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή;
Ποια είναι η αντίληψη των καταναλωτών για το προϊόν;
Απαιτείται έγκριση του προϊόντος από πελάτες/οργανισμούς πριν από την πώλησή του;
Το προϊόν πωλείται επί τόπου ή οι πωλήσεις βασίζονται σε συμβάσεις;
Ποιοι είναι οι δίαυλοι πωλήσεων (με ποιον τρόπο πωλείται το προϊόν);

46. Εάν υπάρχουν διάφοροι τύποι ή ποικιλίες του υπό εξέταση προϊόντος, διευκρινίστε με σαφήνεια:
•
•
•

ποιοι κύριοι τύποι ή ποικιλίες πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο του ορισμού του
προϊόντος
για ποιον λόγο
αν οι διαφορετικοί τύποι ή ποικιλίες μπορούν να αντιμετωπιστούν ως ενιαίο προϊόν και
να εξεταστούν στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας.

Κατά την αξιολόγηση του πεδίου κάλυψης του προϊόντος, η Επιτροπή ενδέχεται να πρέπει να
εξετάσει τα κύρια φυσικά, τεχνικά και χημικά χαρακτηριστικά του υπό εξέταση προϊόντος και
την εναλλαξιμότητά τους για βιομηχανικές εφαρμογές/καταναλωτές.
47. Η καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τυχόν μέτρα
αντιντάμπινγκ/μέτρα κατά των επιδοτήσεων/μέτρα προστασίας ή υπό εξέλιξη έρευνες που
αφορούν το ίδιο ή παρόμοιο προϊόν σε άλλες τρίτες χώρες.
Τελωνειακοί δασμοί και άλλα μέτρα σχετικά με το εμπόριο
48. Στην καταγγελία πρέπει να αναφέρονται οι πληρωτέοι δασμοί για το προϊόν από την οικεία ή τις
οικείες χώρες κατά την εισαγωγή του στην ΕΕ, καθώς και τυχόν άλλα γνωστά δασμολογικά
καθεστώτα που εφαρμόζονται στις εισαγωγές του προϊόντος στην ΕΕ. Αυτά μπορεί να είναι
ποσοστώσεις, δασμολογικές ποσοστώσεις ή –εάν το προϊόν εξάγεται από αναπτυσσόμενη χώρα–
το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ. Εάν γνωρίζετε ότι έχουν επέλθει πρόσφατα
αλλαγές σε οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα στοιχεία, πρέπει να τις αναφέρετε 10.
49. Αναφέρετε επίσης τους πληρωτέους δασμούς για το προϊόν που προέρχεται από την ΕΕ όταν
εισάγεται στην τρίτη ή στις τρίτες χώρες τις οποίες αφορά η καταγγελία.
Συμπέρασμα σχετικά με το προϊόν
50. Η καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνει σαφή δήλωση ότι το υπό εξέταση προϊόν μπορεί να
συγκριθεί με το ανταγωνιστικό προϊόν που παράγεται και πωλείται στην ΕΕ από τον ενωσιακό
κλάδο παραγωγής («ομοειδές προϊόν). Από τεχνική άποψη, τα εισαγόμενα αγαθά και τα αγαθά
της ΕΕ πρέπει να είναι «ομοειδή» προϊόντα.
Ομοειδές προϊόν = Προϊόν που παράγεται στην ΕΕ και
συγκρίνεται με το υπό εξέταση προϊόν

Γ. Οικεία ή οικείες χώρες και εξαγωγείς
51. Η καταγγελία αντιντάμπινγκ αφορά εισαγωγές προϊόντων από μία ή περισσότερες χώρες 11 εκτός

Μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες από τον ακόλουθο ιστότοπο:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=el ή να επικοινωνήσετε με τις
τελωνειακές αρχές της χώρας σας.
11 Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με προϊόν και χώρα που αποτέλεσαν αντικείμενο
πρόσφατης έρευνας και αρνητικού πορίσματος, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες της Επιτροπής για
10
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ΕΕ. Για κάθε τρίτη χώρα, στην καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνεται κατάλογος όλων των
γνωστών παραγωγών/εξαγωγέων του υπό εξέταση προϊόντος, με τα ακόλουθα στοιχεία
επικοινωνίας:
•
•
•
•
•

όνομα
διεύθυνση
αριθμό τηλεφώνου
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
υπεύθυνος επικοινωνίας (εάν υπάρχει).

Οι ανωτέρω πληροφορίες πρέπει να παρατίθενται σε παράρτημα και να παρέχονται σε ηλεκτρονική
μορφή, κατά προτίμηση υπό μορφή ηλεκτρονικού λογιστικού φύλλου τύπου Microsoft Excel.
Υποβάλετε τις ίδιες πληροφορίες, εάν είναι διαθέσιμες, για γνωστές ενώσεις παραγωγών/εξαγωγέων
στην οικεία ή στις οικείες χώρες.

Δ.

Εισαγωγείς στην ΕΕ

52. Στην καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνεται κατάλογος όλων των γνωστών εισαγωγέων του
προϊόντος στην ΕΕ, με τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
•
•
•
•
•

όνομα
διεύθυνση
αριθμός τηλεφώνου
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
υπεύθυνος επικοινωνίας (εάν υπάρχει).

Οι ανωτέρω πληροφορίες πρέπει να παρατίθενται σε παράρτημα και να παρέχονται σε ηλεκτρονική
μορφή, κατά προτίμηση υπό μορφή ηλεκτρονικού λογιστικού φύλλου τύπου Microsoft Excel.
Υποβάλετε τις ίδιες πληροφορίες, εάν είναι διαθέσιμες, για γνωστές ενώσεις εισαγωγέων.

Ε.

Προμηθευτές, χρήστες και καταναλωτές στην Ένωση

53. Στην καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνεται κατάλογος των προμηθευτών ενωσιακών
παραγωγών, των ενωσιακών χρηστών του υπό εξέταση προϊόντος και των ενώσεων
καταναλωτών (εάν είναι γνωστές), με τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
•
•
•
•
•

όνομα
διεύθυνση
αριθμός τηλεφώνου
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
υπεύθυνος επικοινωνίας (εάν υπάρχει).

Οι ανωτέρω πληροφορίες πρέπει να παρατίθενται σε παράρτημα και να παρέχονται σε
ηλεκτρονική μορφή, κατά προτίμηση υπό μορφή ηλεκτρονικού λογιστικού φύλλου τύπου
Microsoft Excel.

(2) ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ
Α.

Αρχές

54. Η ύπαρξη χαμηλών τιμών δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι οι εισαγωγές αποτελούν αντικείμενο
ντάμπινγκ. Απεναντίας, ο βασικός ορισμός του ντάμπινγκ είναι η πώληση προϊόντος σε

περισσότερες πληροφορίες.
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εξαγωγική αγορά σε τιμή κατώτερη της κανονικής αξίας του.
Τιμή εξαγωγής = Εκ του εργοστασίου τιμή των αγαθών που
προορίζονται για εξαγωγή
Κανονική αξία = Αξία του προϊόντος που πωλείται στη
εγχώρια αγορά του εξαγωγέα για εγχώρια κατανάλωση
Ντάμπινγκ = Τιμή εξαγωγής κατώτερη της κανονικής αξίας
55. Η καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνει τα αποδεικτικά στοιχεία που είναι αναγκαία για τη
σύγκριση της τιμής εξαγωγής και της κανονικής αξίας του προϊόντος.
Τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζονται για την τεκμηρίωση του υπολογισμού του
ντάμπινγκ θα πρέπει να εκτείνονται σε περίοδο 12 μηνών η οποία λήγει το αργότερο 6 μήνες
πριν από την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας. Αυτό ισχύει για:
•
•
•
•

Β.

την κανονική αξία (βλ. ενότητα Γ)
την τιμή εξαγωγής (βλ. ενότητα Δ)
τυχόν αναπροσαρμογή
τη σύγκριση τιμών (βλ. ενότητα Ε).

Τύποι προϊόντος

56. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το υπό εξέταση προϊόν είναι ομοιογενές και δεν μπορούν να
προσδιοριστούν διαφορετικές μορφές ή τύποι που επηρεάζουν σημαντικά τις τιμές. Στις
περιπτώσεις αυτές αρκεί ένας υπολογισμός του ντάμπινγκ για την εξαγωγή συμπεράσματος
σχετικά με το ντάμπινγκ για το υπό εξέταση προϊόν συνολικά.
57. Σε άλλες περιπτώσεις, το υπό εξέταση προϊόν εισάγεται στην ΕΕ υπό διαφορετικές μορφές ή
τύπους σε τιμές που διαφέρουν σημαντικά. Οι μέσοι όροι μπορούν να στρεβλώσουν τη
συγκρισιμότητα των τιμών μεταξύ της κανονικής αξίας και της τιμής εξαγωγής και, για τον λόγο
αυτό, ενδέχεται να κρίνεται αναγκαία η υποβολή διαφορετικών υπολογισμών του ντάμπινγκ για
διαφορετικούς τύπους του προϊόντος που εισάγεται στην ΕΕ. Στη συνέχεια ενδέχεται να πρέπει
να επιλεγούν ένας ή περισσότεροι αντιπροσωπευτικοί τύποι του προϊόντος ώστε το συμπέρασμα
όσον αφορά το ντάμπινγκ να είναι εύλογο για το υπό εξέταση προϊόν. Αυτό μπορεί να γίνει, για
παράδειγμα, εάν καταδειχθεί ότι οι εισαγωγές στην ΕΕ των επιλεχθέντων αντιπροσωπευτικών
τύπων καλύπτουν σημαντικό όγκο των συνολικών εισαγωγών στην ΕΕ από την οικεία χώρα.
Εάν η καταγγελία αφορά περισσότερες χώρες, κάθε οικεία χώρα μπορεί να έχει έναν ή
περισσότερους διαφορετικούς αντιπροσωπευτικούς τύπους του προϊόντος.
58. Η κανονική αξία και η τιμή εξαγωγής συγκρίνονται για κάθε αντιπροσωπευτικό τύπο προϊόντος,
με αποτέλεσμα να εκτελούνται διαφορετικοί υπολογισμοί του ντάμπινγκ, από τους οποίους θα
προκύψει στη συνέχεια μέσος όρος.

Γ.

Κανονική αξία

59. Η κανονική αξία βασίζεται κατά προτίμηση στις τιμές πώλησης στην εγχώρια αγορά του
εξαγωγέα ή, εναλλακτικά, κατασκευάζεται (άθροισμα του κόστους παραγωγής και εύλογου
κέρδους). Ειδικές διατάξεις ισχύουν για προϊόντα που προέρχονται από χώρες οι οποίες
υπόκεινται σε σημαντικές στρεβλώσεις που επηρεάζουν τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς (βλ.
κατωτέρω σημείο 66 και επ.). .
60. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η κανονική αξία είναι η τιμή που χρεώνεται για το υπό εξέταση
προϊόν στην εγχώρια αγορά του εξαγωγέα. Η τιμή αυτή πρέπει να συνδέεται με εγχώρια
συναλλαγή που προορίζεται για εγχώρια κατανάλωση, με ανεξάρτητο αγοραστή.
61. Οι τιμές θα πρέπει να είναι καθαρές τιμές εκ του εργοστασίου (διεθνής εμπορικός όρος «EXW»
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12)

και να μην συμπεριλαμβάνουν κανέναν εσωτερικό φόρο, όπως ΦΠΑ. Εάν η εν λόγω τιμή δεν
είναι διαθέσιμη (για παράδειγμα, εάν εφαρμόζονται οι διεθνείς εμπορικοί όροι «CIF» και
«FOB»), οι διαθέσιμες τιμές θα πρέπει να αναχθούν σε επίπεδο καθαρών τιμών εκ του
εργοστασίου.
62. Οι τιμές και οι δυνητικές αναπροσαρμογές πρέπει να υποστηρίζονται από επαρκή αποδεικτικά
έγγραφα, όπως τιμολόγια, προσφορές, τιμοκαταλόγους κ.λπ.
Ακολουθεί σχετικό παράδειγμα 13:

Οι κανόνες Incoterms ή διεθνείς εμπορικοί όροι είναι μια σειρά προκαθορισμένων εμπορικών όρων που
δημοσιεύονται από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ΔΕΕ). Χρησιμοποιούνται ευρέως στις διεθνείς
εμπορικές συναλλαγές ή στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Οι διεθνείς εμπορικοί όροι είναι μια σειρά
εμπορικών όρων τριών γραμμάτων που σχετίζονται με συνήθεις συμβατικές πρακτικές στο πλαίσιο των
πωλήσεων και προορίζονται κατά κύριο λόγο για τον σαφή προσδιορισμό των καθηκόντων, του κόστους
και των κινδύνων που συνδέονται με τη μεταφορά και την παράδοση αγαθών. Περισσότερες πληροφορίες
είναι διαθέσιμες, μεταξύ άλλων, στον δικτυακό τόπο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου
(http://www.iccwbo.org) και στους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων εθνικών τελωνειακών αρχών.
13 Εάν, λόγω της ανομοιογένειας του προϊόντος, η ανάλυση βασίζεται σε περισσότερους αντιπροσωπευτικούς
τύπους του προϊόντος, προκύπτουν διαφορετικές κανονικές αξίες, καθεμία από τις οποίες αποτελεί
αντικείμενο επιμέρους σύγκρισης με τις αντίστοιχες τιμές εξαγωγής.
12
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Πλαίσιο 1. Κανονική αξία = Εγχώρια τιμή πώλησης
Παράδειγμα:
Οι καταγγέλλοντες εξασφάλισαν αποδεικτικά στοιχεία τιμής λιανικής πώλησης του προϊόντος
στην εγχώρια αγορά της χώρας εξαγωγής (139,15 μονάδες του νομίσματος της χώρας εξαγωγής).
Από αυτή την τιμή λιανικής πώλησης προκύπτει εκτίμηση της καθαρής τιμής εκ του
εργοστασίου με αφαίρεση των σχετικών στοιχείων, τα οποία μπορεί να είναι, για παράδειγμα, τα
εξής: ΦΠΑ (10 %), περιθώριο κέρδους εμπόρου λιανικής (10 %), περιθώριο κέρδους εμπόρου
χονδρικής και μεταφορά και ασφάλιση (15 %).
Υπό εξέταση προϊόν, τύπος
Τιμή λιανικής πώλησης
139,15

Νόμισμα χώρας εξαγωγής

μείον φόρος προστιθέμενης αξίας = 10 %. (Υπολογισμός: 139,15/1,10)
⇒Καθαρή τιμή πώλησης

126,5

μείον περιθώριο κέρδους εμπόρου λιανικής = 10 %. (Υπολογισμός: 126,5/1,10)
⇒Τιμή χονδρικής πώλησης

115

μείον περιθώριο κέρδους εμπόρου χονδρικής και μεταφορά και ασφάλιση = 15 % (Υπολογισμός:
115/1,15)
⇒Τιμή εκ του εργοστασίου
100
Συναλλαγματική ισοτιμία: 2 νομισματικές μονάδες της χώρας εξαγωγής = 1 EUR
Κανονική αξία

50 EUR

Η τιμή λιανικής πώλησης προέκυψε από ________ που παρατίθενται στο παράρτημα ___.
Τα περιθώρια κέρδους και τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης προέκυψαν από την έρευνα αγοράς
που διενεργήθηκε από ______ (ή είναι αποτέλεσμα εκτίμησης βάσει ...). Για αντίγραφο των σχετικών
σελίδων, βλ. παράρτημα ___.
Η συναλλαγματική ισοτιμία είναι ___. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. παράρτημα ___.

63. Εάν οι τιμές στην εγχώρια αγορά του εξαγωγέα δεν είναι διαθέσιμες ή δεν είναι αξιόπιστες
(ιδίως εάν οι πωλήσεις βασίζονται σε συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών ή
πραγματοποιούνται επί ζημία ή είναι αμελητέες) 14, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την
κατασκευασμένη κανονική αξία του προϊόντος βάσει του κόστους παραγωγής στη χώρα
καταγωγής, προσαυξημένου κατά τα έξοδα πώλησης, τα γενικά και διοικητικά έξοδα και το
κέρδος.
Στην καταγγελία πρέπει να αναφέρεται η διάρθρωση του κόστους και να επεξηγείται ο τρόπος
υπολογισμού του κόστους: υλικά (αναφέρετε τις σημαντικότερες πρώτες ύλες που
χρησιμοποιούνται), άμεσα εργατικά· έξοδα λειτουργίας, έξοδα πώλησης, γενικά και διοικητικά
έξοδα, μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους μεταφοράς· και εύλογο περιθώριο κέρδους στη
χώρα καταγωγής, όπως φαίνεται στο πλαίσιο 2 κατωτέρω.
64. Αναφέρετε επίσης με σαφήνεια τις πηγές για κάθε στοιχείο και συμπεριλάβετε όλα τα σχετικά
αποδεικτικά στοιχεία στα παραρτήματα (βλ. παράρτημα 2), με σαφή μνεία της ημερομηνίας
τους. Σχετικό παράδειγμα παρουσιάζεται στο πλαίσιο 2 15 κατωτέρω:

Οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά θεωρούνται αμελητέες εάν είναι κατώτερες του 5 % των εξαγωγών της
χώρας στην ΕΕ.
15 Όπως υποσημείωση 11.
14
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Πλαίσιο 2. Κατασκευασμένη κανονική αξία
Κατασκευασμένη κανονική αξία στη χώρα εξαγωγής
Υπό εξέταση προϊόν, τύπος
Κόστος παραγωγής
Πρώτες ύλες
EUR/τόνο
- πρώτη ύλη A (300 EUR/τόνο)
- πρώτη ύλη B (25 EUR/τόνο)
- πρώτη ύλη Γ (70 EUR/τόνο)
Εργασία
- Ειδικευμένη εργασία (30 EUR/τόνο)
- Ανειδίκευτη εργασία (20 EUR/τόνο)

395

EUR/τόνο

50

Ενέργεια 200 kWh, 0,05 EUR/kWh

EUR/τόνο
Λοιπά έξοδα παραγωγής
EUR/τόνο
(Εάν είναι εφικτό, αναφέρετε: μίσθωμα, μίσθωση, απόσβεση, συντήρηση και επισκευή κ.λπ.)
Υποσύνολο εξόδων παραγωγής
EUR/τόνο
Έξοδα πώλησης, γενικά και διοικητικά έξοδα
EUR/τόνο
(Εάν είναι εφικτό, αναφέρετε: χρηματοδότηση, ασφάλιση, συσκευασία,
διοίκηση, πώληση, διαφήμιση, έρευνα και ανάπτυξη, διπλώματα ευρεσιτεχνίας/δικαιώματα,
τεχνική βοήθεια, εγγυήσεις κ.λπ.)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Κανονικό κέρδος
30

EUR/τόνο
5%

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ εκ του εργοστασίου

EUR/τόνο

EUR/τόνο

10
45
_____
500
100

_____
600

_____
630

Οι ποσότητες εισαγωγής και το κόστος πρώτων υλών και ενέργειας αντλήθηκαν από τη διεθνή έκθεση
για τον κλάδο παραγωγής που εκπονήθηκε από __ και παρατίθεται στο παράρτημα ___.
Το κόστος εργατικού δυναμικού βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
(βλ. παράρτημα ___).
Τα λοιπά έξοδα παραγωγής και τα έξοδα πώλησης, γενικά και διοικητικά έξοδα αντλήθηκαν από την
έρευνα αγοράς που εκπονήθηκε από ___ ή είναι αποτέλεσμα εκτίμησης βάσει ______. Για αντίγραφο
των σχετικών σελίδων, βλ. παράρτημα ___.
Κανονικό κέρδος είναι το ελάχιστο ποσό το οποίο είναι αναγκαίο για την εκ νέου επένδυση στον
κλάδο παραγωγής. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. παράρτημα ___.
Συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε: ____ (μέσος όρος για το έτος ___). Για
περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. παράρτημα ___.

65. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες αξιόπιστες τιμές στην εγχώρια αγορά του εξαγωγέα και δεν είναι
δυνατόν να κατασκευαστεί το κόστος παραγωγής του παραγωγού-εξαγωγέα, επικοινωνήστε με
τις υπηρεσίες της Επιτροπής.
Χώρες που υπόκεινται σε σημαντικές στρεβλώσεις
Εάν οι τιμές και το κόστος του υπό εξέταση προϊόντος στη χώρα εξαγωγής στερούνται
αξιοπιστίας λόγω της ύπαρξης σημαντικών στρεβλώσεων, η καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνει
αποδεικτικά στοιχεία των στρεβλώσεων αυτών όσον αφορά το υπό εξέταση προϊόν.
66. Σημαντικές στρεβλώσεις προκαλούνται όταν οι τιμές ή το κόστος που αναφέρονται,
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συμπεριλαμβανομένου του κόστους των πρώτων υλών και της ενέργειας, δεν οφείλονται στις
δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς επειδή επηρεάζονται από σημαντική κρατική παρέμβαση. Για τη
διαπίστωση της ύπαρξης σημαντικών στρεβλώσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες
πηγές:
1) Έκθεση ή εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με σημαντικές στρεβλώσεις. Η Επιτροπή μπορεί
να εκπονήσει και/ή να επικαιροποιήσει μία ή περισσότερες εκθέσεις σχετικά με την ύπαρξη
σημαντικών στρεβλώσεων σε συγκεκριμένη χώρα ή σε συγκεκριμένο τομέα. Εάν υπάρχει σχετική
έκθεση και θεωρείται κατάλληλη για την υπόθεση, στην καταγγελία μπορεί να γίνει μνεία στην εν
λόγω έκθεση, η οποία θα αποτελεί μέρος των αποδεικτικών στοιχείων της καταγγελίας (να
προστεθεί σύνδεσμος προς τον δικτυακό τόπο δημοσίευσης).
2) Ελλείψει έκθεσης ή επιπλέον αυτής, στην καταγγελία μπορούν επίσης να προβληθούν
ισχυρισμοί σχετικά με άλλες στρεβλώσεις. Τα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να βασίζονται σε
γνώση της αγοράς και/ή δημόσια διαθέσιμες εκθέσεις. Τυχόν ισχυρισμοί περί στρεβλωμένων
συντελεστών παραγωγής πρέπει να είναι διαρθρωτικού χαρακτήρα και να υποστηρίζονται από
αποδεικτικά στοιχεία.
Αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων όσον αφορά το υπό εξέταση προϊόν, η
κανονική αξία πρέπει να κατασκευαστεί βάσει του κόστους παραγωγής και πώλησης το οποίο
αντικατοπτρίζει μη στρεβλωμένες τιμές ή δείκτες αναφοράς, συμπεριλαμβανομένου ενός
εύλογου ύψους εξόδων πώλησης και γενικών και διοικητικών εξόδων και κέρδους.
67. Για την κατασκευή της κανονικής αξίας, πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα τέσσερα βήματα:
I. Χρήση στοιχείων που αφορούν αντιπροσωπευτικό προϊόν, κλάδο παραγωγής και
διαδικασία παραγωγής
Όταν το προϊόν παράγεται από μεγάλο αριθμό ενωσιακών παραγωγών, πρέπει να
χρησιμοποιούνται στοιχεία από αντιπροσωπευτικό ενωσιακό παραγωγό ή μερικούς
αντιπροσωπευτικούς παραγωγούς. Όταν το προϊόν είναι ανομοιογενές, ενδέχεται να είναι
αναγκαία η επιλογή ενός ή περισσότερων αντιπροσωπευτικών τύπων του προϊόντος. Αυτό μπορεί
να γίνει, για παράδειγμα, εάν καταδειχθεί ότι οι εισαγωγές στην ΕΕ των επιλεχθέντων
αντιπροσωπευτικών τύπων καλύπτουν σημαντικό όγκο των συνολικών εισαγωγών στην ΕΕ από
τη χώρα εξαγωγής. Υπό ιδανικές συνθήκες, η διαδικασία παραγωγής είναι παρεμφερής ή
παρόμοια με τη διαδικασία παραγωγής στη χώρα εξαγωγής. Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να
χρησιμοποιηθεί αντιπροσωπευτική διαδικασία παραγωγής στην Ένωση.
II. Βάσει των στοιχείων των ενωσιακών παραγωγών, στην καταγγελία πρέπει να
περιλαμβάνονται τα εξής:
•

Ανάλυση των συντελεστών παραγωγής [ή καταλόγου υλικών (για περισσότερες
λεπτομέρειες, βλ. παράρτημα 8)] που απαιτούνται για την παραγωγή του υπό εξέταση
προϊόντος.

•

Αναγκαία ποσότητα ή χρήση κάθε συντελεστή παραγωγής και μονάδα μέτρησης (kg, m2
κ.λπ.), που απαιτείται για την παραγωγή του υπό εξέταση προϊόντος.

•

Για κάθε συντελεστή παραγωγής, μοναδιαίο κόστος παραγωγής.
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•

Περιγραφή όλων των συντελεστών παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
επεξηγήσεων σχετικά με την ποιότητα, την κλάση, τις συγκεντρώσεις κ.λπ., και, όπου είναι
εφικτό, του αντίστοιχου κωδικού του εναρμονισμένου συστήματος16.

III. Μη στρεβλωμένοι δείκτες αναφοράς
Για την αντικατάσταση του στρεβλωμένου κόστους (βλ. σημείο IV κατωτέρω), οι μη
στρεβλωμένοι δείκτες αναφοράς πρέπει να προέρχονται από κατάλληλη αντιπροσωπευτική
χώρα ή, εάν ενδείκνυται, από μη στρεβλωμένες διεθνείς τιμές, κόστος ή δείκτες αναφοράς.
Επιλογή κατάλληλης αντιπροσωπευτικής χώρας
Συνιστάται να ξεκινήσετε τη διαδικασία επιλογής καταρτίζοντας κατάλογο όλων των πιθανών
αντιπροσωπευτικών χωρών. Επιλέξτε τη χώρα η οποία ανταποκρίνεται καλύτερα σε όλα τα
κριτήρια που παρατίθενται κατωτέρω:
•

Η χώρα πρέπει να έχει σημαντική παραγωγή του υπό εξέταση προϊόντος. Το προϊόν πρέπει
να παράγεται και να πωλείται στην εγχώρια αγορά σε αντιπροσωπευτικές ποσότητες σε
σύγκριση με τον όγκο των εξαγωγών από τη χώρα που εικάζεται ότι ασκεί πρακτική
ντάμπινγκ στην αγορά της ΕΕ (ως δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται κατά κανόνα ποσοστό
5 %). Μεγάλος αριθμός παραγωγών και/ή η παρουσία σημαντικών εισαγωγών από τρίτες
χώρες αποτελεί ένδειξη της ύπαρξης ανταγωνισμού. Η παραγωγή θα πρέπει να συγκρίνεται με
την παραγωγή της χώρας εξαγωγής. Αυτό σημαίνει ότι στην καταγγελία θα πρέπει να
εξετάζονται η πρόσβαση στις πρώτες ύλες και στα συστατικά στοιχεία και η φύση αυτών, η
τεχνολογία παραγωγής, ο τύπος της διαδικασίας, τα πρότυπα εξειδίκευσης κ.λπ. Προβείτε στις
κατάλληλες αναπροσαρμογές, όπου αυτό δικαιολογείται, ώστε να ληφθούν υπόψη τυχόν
σημαντικές διαφορές στους εν λόγω συντελεστές. Ομοίως, τα προϊόντα που προέρχονται από
τη χώρα εξαγωγής και τα προϊόντα που παράγονται στην αντιπροσωπευτική χώρα θα πρέπει
να είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια ως προς τα φυσικά, τεχνικά και χημικά χαρακτηριστικά
και τις εφαρμογές τους. Μπορούν να πραγματοποιηθούν κατάλληλες αναπροσαρμογές ώστε
να ληφθούν υπόψη τυχόν διαφορές.

•

Η αντιπροσωπευτική χώρα πρέπει να παρουσιάζει παρόμοιο επίπεδο οικονομικής
ανάπτυξης με το αντίστοιχο επίπεδο της χώρας εξαγωγής. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να
εμπίπτει στην ίδια κατηγορία εισοδήματος και να έχει σημαντικό πληθυσμό 17.

•

Τα στοιχεία του κόστους πρέπει να είναι «άμεσα διαθέσιμα» 18 (βλ. επίσης παράρτημα 8).
Χώρες οι οποίες δεν παρουσιάζουν το ίδιο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης με το αντίστοιχο
επίπεδο της χώρας εξαγωγής, αλλά εξακολουθούν να έχουν επίπεδο ανάπτυξης συγκρίσιμο με
εκείνο της χώρας εξαγωγής, θα πρέπει να επιλέγονται μόνο στον βαθμό που λόγοι σχετικοί με
τη διαθεσιμότητα των στοιχείων υπερισχύουν της διαφοράς ως προς το επίπεδο οικονομικής
ανάπτυξης.

Το εναρμονισμένο σύστημα είναι ένα διεθνώς τυποποιημένο σύστημα ονομάτων και αριθμών για την
ταξινόμηση προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας. Χρησιμοποιείται από περισσότερες από
200 χώρες μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων και αποτελείται από 6 ψηφία. Οι χώρες
χρησιμοποιούν συχνά αναλυτικότερους κωδικούς, αλλά αυτοί δεν είναι εναρμονισμένοι σε διεθνές επίπεδο.
17 Βλέπε
για
παράδειγμα
την
ταξινόμηση
εισοδήματος
της
Παγκόσμιας
Τράπεζας:
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lendinggroups.
16

18

«Άμεσα διαθέσιμα» δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη «δωρεάν», αλλά ότι τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να είναι
προσιτά στο κοινό. Ωστόσο, οι δωρεάν διαθέσιμες πληροφορίες, εάν υπάρχουν, είναι προτιμητέες.
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•

Η αντιπροσωπευτική χώρα θα πρέπει να μην υπόκειται σε στρεβλώσεις (βλ. επίσης
παράρτημα 8).

•

Όταν υπάρχουν περισσότερες χώρες που πληρούν το συγκεκριμένο κριτήριο, η βέλτιστη
κατάλληλη αντιπροσωπευτική χώρα θα είναι μια χώρα με ισοδύναμο επίπεδο κοινωνικής
και περιβαλλοντικής προστασίας. Το «ισοδύναμο επίπεδο προστασίας» θεμελιώνεται στα
βασικά εργασιακά δικαιώματα που κατοχυρώνονται με τις συμβάσεις των Ηνωμένων
Εθνών/της ΔΟΕ και με τις συμβάσεις που αφορούν το περιβάλλον. Ενδεικτικός κατάλογος
παρατίθεται στο παράρτημα VIII του κανονισμού για το ΣΓΠ (σύστημα γενικευμένων
προτιμήσεων) 19.
Διεθνείς τιμές, δείκτες αναφοράς ή κόστος
Εναλλακτικά, για την αντικατάσταση στρεβλωμένου κόστους μπορούν να χρησιμοποιηθούν
διεθνείς τιμές, δείκτες αναφοράς ή κόστος. Αυτό μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, όταν το
επίπεδο μη στρεβλωμένου κόστους δεν είναι άμεσα διαθέσιμο στην αντιπροσωπευτική χώρα ή
όταν θεωρείται ότι μια διεθνής τιμή παρέχει καλύτερη ένδειξη του επιπέδου μη στρεβλωμένου
κόστους. Σε σχέση με τη δεύτερη περίπτωση, μπορεί να θεωρηθεί, για παράδειγμα, ότι η τιμή
στο χρηματιστήριο βασικών μετάλλων του Λονδίνου για μη σιδηρούχα, σιδηρούχα και
πολύτιμα μέταλλα αποτελεί καλύτερο δείκτη αναφοράς από ό,τι τα στατιστικά στοιχεία
εισαγωγών σε συγκεκριμένη χώρα.
IV. Αντικατάσταση κόστους:

19

Κανονισμός (EE) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων, ΕΕ L 303
της 31.10.2012, σ. 1.
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1) Όπου είναι εφικτό, το κόστος του ενωσιακού παραγωγού, το οποίο αποτέλεσε το σημείο
αφετηρίας για την κατασκευή της κανονικής τιμής (βλ. σημείο II ανωτέρω), θα πρέπει να
αναπροσαρμόζεται ώστε να αντικατοπτρίζει το κόστος στη χώρα εξαγωγής που υπόκειται σε
στρεβλώσεις.
2) Στη συνέχεια, το στρεβλωμένο κόστος θα πρέπει να αντικαθίσταται με τους μη
στρεβλωμένους δείκτες αναφοράς (βλ. σημείο III ανωτέρω) προκειμένου να κατασκευαστεί η
κανονική αξία.
Ακολουθεί σχετικό παράδειγμα:
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Πλαίσιο 3. Κατασκευασμένη κανονική αξία σε περίπτωση σημαντικών στρεβλώσεων
Υπό εξέταση προϊόν, τύπος
Κόστος παραγωγής
Πρώτες ύλες
EUR/τόνο
- πρώτη ύλη A (300 EUR/τόνο)
- πρώτη ύλη B (25 EUR/τόνο)
- πρώτη ύλη Γ (70 EUR/τόνο)
Εργασία
- Ειδικευμένη εργασία (30 EUR/τόνο)
- Ανειδίκευτη εργασία (20 EUR/τόνο)

395

EUR/τόνο

50

Ενέργεια 200 kWh, 0,05 EUR/kWh

EUR/τόνο
Λοιπά έξοδα παραγωγής
EUR/τόνο
(Εάν είναι εφικτό, αναφέρετε: μίσθωμα, μίσθωση, απόσβεση, συντήρηση και επισκευή κ.λπ.)

Υποσύνολο εξόδων παραγωγής
EUR/τόνο
Έξοδα πώλησης, γενικά και διοικητικά έξοδα
EUR/τόνο
(Εάν είναι εφικτό, αναφέρετε: χρηματοδότηση, ασφάλιση, συσκευασία,
διοίκηση, πώληση, διαφήμιση, έρευνα και ανάπτυξη, διπλώματα ευρεσιτεχνίας/δικαιώματα,
τεχνική βοήθεια, εγγυήσεις κ.λπ.)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Κανονικό κέρδος
30
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ εκ του εργοστασίου
630

EUR/τόνο
5%

EUR/τόνο

EUR/τόνο

10
45
_____
500
100

_____
600
_____

Η πρώτη ύλη A βασίζεται στη μέση τιμή εισαγωγής στην κατάλληλη αντιπροσωπευτική χώρα
εισαγωγών από όλες τις χώρες καταγωγής πλην των εισαγωγών από τη χώρα εξαγωγής, δεδομένου ότι
οι συγκεκριμένες εισαγωγές είναι στρεβλωμένες (οι εισαγωγές από τη χώρα εξαγωγής
αντιπροσωπεύουν το XX % των συνολικών εισαγωγών στην κατάλληλη αντιπροσωπευτική χώρα).
Στατιστικά στοιχεία προερχόμενα από __ όπως εμφανίζονται στο παράρτημα ___.
Κόστος ενέργειας από την εθνική στατιστική υπηρεσία, όπως εμφανίζεται στο παράρτημα ___. Είναι
περίπου το ίδιο με εκείνο που προκύπτει από τους τρεις συνεργαζόμενους παραγωγούς στην
αντιπροσωπευτική χώρα (βλ. παράρτημα ___ με πληροφορίες σχετικά με το κόστος και τα κέρδη
τους).
Κάθε άλλο κόστος βασίζεται στο μέσο κόστος και στα μέσα κέρδη τριών συνεργαζόμενων
παραγωγών στην αντιπροσωπευτική χώρα (βλ. παράρτημα ___ με πληροφορίες σχετικά με το
κόστους τους).
Τα έξοδα πώλησης, γενικά και διοικητικά έξοδα και το κέρδος προέρχονται από δημόσια διαθέσιμους
λογαριασμούς εταιρειών στην αντιπροσωπευτική χώρα, οι οποίες παράγουν το υπό εξέταση προϊόν
και/ή παράγουν στο ίδιο τμήμα της αγοράς/στον ίδιο τομέα. Βλ. παράρτημα ___ για τη σχετική
έκθεση.
Συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε: ____ (μέσος όρος για το έτος ___). Για
περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. παράρτημα ___.
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Δ.

Τιμή εξαγωγής
Τιμή εξαγωγής που χρεώνει ο εξαγωγέας στον πρώτο ανεξάρτητο πελάτη στην ΕΕ

68. Η τιμή εξαγωγής είναι η εκ του εργοστασίου τιμή των αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή, η
οποία πληρώθηκε ή είναι πληρωτέα από τον πρώτο ανεξάρτητο πελάτη στην ΕΕ. Στην
πλειονότητα των περιπτώσεων, η τιμή εξαγωγής βασίζεται στην τιμή που χρεώνει ο εξαγωγέας
στον μη συνδεδεμένο εισαγωγέα στην ΕΕ.
69. Τα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά την τιμή εξαγωγής μπορούν να έχουν τη μορφή
τιμολογίων, προσφορών τιμής, τιμοκαταλόγων, εκθέσεων προσωπικού για τις πωλήσεις ή να
προέρχονται από επίσημα στατιστικά στοιχεία εισαγωγών από την οικεία χώρα. Η τιμή πρέπει
να αναχθεί σε επίπεδο τιμής εκ του εργοστασίου. Η καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνει
αποδεικτικά στοιχεία για την ίδια περίοδο με εκείνη που χρησιμοποιήθηκε για την κανονική αξία
(βλ. σημείο 55 ανωτέρω).
Κατασκευασμένη τιμή εξαγωγής
70. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η τιμή εξαγωγής πρέπει να κατασκευαστεί με βάση την τιμή στην
οποία τα εισαγόμενα προϊόντα μεταπωλούνται για πρώτη φορά σε ανεξάρτητο αγοραστή. Αυτό
συμβαίνει, ειδικότερα, όταν:
-

οι καταγγέλλοντες δεν μπορούν να προσδιορίσουν τις τιμές εξαγωγής ή

-

οι καταγγέλλοντες έχουν λόγους να πιστεύουν είτε ότι ο εξαγωγέας και ο εισαγωγέας
συνδέονται μεταξύ τους (για παράδειγμα, μέσω σχέσης μητρικής/θυγατρικής εταιρείας) ή
έχουν συνάψει μεταξύ τους συμψηφιστικό διακανονισμό είτε ότι η τιμή εξαγωγής δεν είναι
αξιόπιστη για άλλους λόγους. Διευκρινίστε τους λόγους.

71. Για την ανακατασκευή της τιμής εξαγωγής εκ του εργοστασίου, οι καταγγέλλοντες πρέπει να
παράσχουν την τιμή μεταπώλησης που χρεώθηκε για το εισαγόμενο προϊόν στο πρώτο σημείο
μεταπώλησης σε ανεξάρτητο αγοραστή στην ΕΕ. Για παράδειγμα, σε περίπτωση τιμής
εισαγωγέα ο οποίος συνδέεται με τον εξαγωγέα, για
- τα έξοδα πώλησης, γενικά και διοικητικά έξοδα του εισαγωγέα,
- το σύνηθες κέρδος μη συνδεδεμένου εισαγωγέα,
- τα έξοδα μεταφοράς, ασφάλισης, διεκπεραίωσης, φόρτωσης και παρεπόμενα έξοδα και
- τους δασμούς.
72. Όλες οι αναπροσαρμογές πρέπει να υποστηρίζονται από επαρκή αποδεικτικά έγγραφα. Σχετικό
παράδειγμα παρουσιάζεται στο πλαίσιο 4 20 κατωτέρω:
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Εάν, λόγω της ανομοιογένειας του υπό εξέταση προϊόντος, η καταγγελία περιλαμβάνει περισσότερους
αντιπροσωπευτικούς τύπους του προϊόντος, προκύπτουν διαφορετικές κανονικές αξίες, καθεμία από τις
οποίες αποτελεί αντικείμενο επιμέρους σύγκρισης με τις τιμές εξαγωγής.
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Πλαίσιο 4. Κατασκευασμένη τιμή εξαγωγής
Ο καταγγέλλων εξασφάλισε στοιχεία που αποδεικνύουν την πληρωμή τιμής από έμπορο λιανικής
σε έμπορο χονδρικής/εισαγωγέα, ο οποίος συνδέεται με εξαγωγέα (134,5 EUR). Από αυτή την
τιμή πρέπει να προκύψει εκτίμηση της καθαρής τιμής εξαγωγής εκ του εργοστασίου με
αφαίρεση των σχετικών στοιχείων, τα οποία μπορεί να είναι, για παράδειγμα, τα εξής: ΦΠΑ
(10 %), έξοδα πώλησης, γενικά και διοικητικά έξοδα και περιθώριο κέρδους εμπόρου χονδρικής
(10 %), μεταφορά και ασφάλιση στην ΕΕ (2 %), τελωνειακός δασμός (5 %), μεταφορά και
ασφάλιση από τα σύνορα της ΕΕ στο εργοστάσιο του εξαγωγέα (4 %)
Υπό εξέταση προϊόν, σήμα, τύπος

EUR

Ακαθάριστη τιμή χονδρικής πώλησης

134,5

μείον φόρος προστιθέμενης αξίας = 10 %. (Υπολογισμός: 134,5/1,10)
⇒ Καθαρή τιμή χονδρικής πώλησης

122,3

μείον έξοδα πώλησης, γενικά και διοικητικά έξοδα εμπόρου χονδρικής (5 %) και κέρδος από μη
συνδεδεμένο εισαγωγέα (5 %) = 10 %· και
μεταφορά και ασφάλιση στην ΕΕ = 2 %. (Υπολογισμός: 122,3/1,12)
⇒ Τιμή στον έμπορο χονδρικής, κατόπιν εκτελωνισμού
109,2
μείον δασμοί = 5 %. (Υπολογισμός: 109,2/1,05)
⇒Τιμή εξαγωγής CIF 21

104

μείον ασφάλιση, ναύλος εκ του εργοστασίου = 4 %. (Υπολογισμός: /1,04)
⇒Τιμή εξαγωγής εκ του εργοστασίου

100

Η τιμή λιανικής πώλησης προκύπτει από τον μέσο όρο τιμολογίων (ή από κατάλογο, τιμοκατάλογο,
έρευνα αγοράς κ.λπ.),
όπως φαίνεται στο παράρτημα ___ ή τιμή εισαγωγής από τα αριθμητικά στοιχεία της Eurostat 22 (βλ.
παράρτημα ___).
Όλα τα περιθώρια κέρδους, καθώς και τα ασφάλιστρα και ο ναύλος, προέκυψαν από την έρευνα αγοράς π
διενεργήθηκε από ______ ή είναι αποτέλεσμα εκτίμησης βάσει ____. Για αντίγραφο των σχετικών σελίδ
βλ. παράρτημα ___.

Ε.

Σύγκριση τιμών

73. Για τη διασφάλιση κατάλληλης σύγκρισης τιμών, η τιμή εξαγωγής και η κανονική αξία θα πρέπει
να είναι συγκρίσιμες όσον αφορά τα βασικά φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του προϊόντος,
καθώς και τους όρους πώλησης. Η σύγκριση θα πρέπει να διενεργείται στο ίδιο στάδιο εμπορίας
(π.χ. εμπόριο χονδρικής ή λιανικής), σε επίπεδο εκ του εργοστασίου και, στον βαθμό που αυτό
είναι εφικτό, κατά τον ίδιο χρόνο.
74. Όταν η τιμή εξαγωγής και η κανονική αξία δεν είναι συγκρίσιμες, θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη τυχόν διαφορές, στον βαθμό που είναι γνωστές στους καταγγέλλοντες.
Για κάθε αναπροσαρμογή που πραγματοποιείτε, πρέπει να παρέχετε:
(1) λεπτομερή στοιχεία των διαφορών που συνεπάγονται αναπροσαρμογή,
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CIF (κόστος, ασφάλιστρα και ναύλος) είναι εμπορικός όρος βάσει του οποίου ο πωλητής συμβάλλεται και
πληρώνει το κόστος και τον ναύλο που απαιτούνται για τη μεταφορά των αγαθών στον οριζόμενο λιμένα
προορισμού. Βλέπε επίσης υποσημείωση 10.
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Τα στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με τις εισαγωγές είναι δημόσια διαθέσιμα στο διαδίκτυο.
Βλ. παρακάτω ενότητα 6 «ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ».
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(2) εκτίμηση των διαφορών που πρέπει να ληφθούν υπόψη και
(3) υποστηρικτικά αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις διαφορές αυτές.
75. Κατά συνέπεια, είναι πιθανό να κριθεί αναγκαία η αναπροσαρμογή της κανονικής αξίας (και όχι
των τιμών εξαγωγής), εάν το προϊόν που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της κανονικής
αξίας δεν είναι πανομοιότυπο με το εισαγόμενο προϊόν λόγω διαφορετικών βασικών φυσικών
και/ή χημικών χαρακτηριστικών. Σε αυτή την περίπτωση, διευκρινίστε πώς διαφοροποιούνται
μεταξύ τους τα δύο προϊόντα, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω διαφορές
επηρεάζουν την αγοραία αξία ή το κόστος παραγωγής συν κέρδος.
76. Ενδέχεται επίσης να είναι αναγκαία η αναπροσαρμογή της κανονικής αξίας (όχι των τιμών
εξαγωγής), εάν η συγκρισιμότητα των τιμών του προϊόντος που πωλείται στην εγχώρια αγορά
του εξαγωγέα και εκείνου που εξάγεται στην ΕΕ επηρεάζεται από διαφορετικά στάδια
εμπορίας 23 και/ή επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή και έμμεσους φόρους.
77. Επιπλέον, τόσο η κανονική αξία όσο και οι τιμές εξαγωγής πρέπει να αναπροσαρμόζονται ώστε
να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές ως προς τα ακόλουθα:
-

εκπτώσεις επί της τιμής

-

επιστροφές και ποσότητες

-

μεταφορά, ασφάλιση, διεκπεραίωση κ.λπ.,

-

συσκευασία,

-

πίστωση,

-

έξοδα μετά την πώληση,

-

προμήθειες,

-

μετατροπές νομισμάτων· και

-

άλλους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την τιμή και τη συγκρισιμότητα των τιμών.

ΣΤ. Περιθώριο ντάμπινγκ
78. Το περιθώριο ντάμπινγκ υπολογίζεται συνήθως ως εξής:
(1) Σύγκριση τιμών: Υπολογίστε τη διαφορά μεταξύ της κανονικής αξίας (καθαρή αξίας εκ του
εργοστασίου) και των τιμών εξαγωγής (καθαρές τιμές εκ του εργοστασίου), αφού ληφθούν
υπόψη τυχόν διαφορές που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα των τιμών.
(2) Αναφέρετε τη διαφορά αυτή ως ποσοστό της τιμής εξαγωγής CIF.
Σχετικό παράδειγμα παρουσιάζεται στο πλαίσιο 5 κατωτέρω:
Πλαίσιο 5. Υπολογισμός περιθωρίου ντάμπινγκ (όλα τα αριθμητικά στοιχεία σε ευρώ)
α. Κανονική αξία εκ του εργοστασίου
β. Τιμή εξαγωγής εκ του εργοστασίου
γ. Περιθώριο ντάμπινγκ
α-β
δ. Αξία CIF
ε. Περιθώριο ντάμπινγκ ως % της αξίας CIF
γ *100
δ

100
(80)
20
90
20 = 22 %
90

79. Σε περίπτωση επιλογής διαφορετικών τύπων του προϊόντος, προκύπτουν διαφορετικά περιθώρια
ντάμπινγκ. Τα περιθώρια αυτά μπορούν να αναφερθούν ως μέσος όρος ώστε να είναι εφικτή η
εξασφάλιση ενός περιθωρίου ντάμπινγκ για το υπό εξέταση προϊόν συνολικά, αλλά στην
καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνονται όλοι οι υπολογισμοί.
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Πρόκειται για τη διαφορά μεταξύ της λιανικής πώλησης και της πώλησης μέσω διανομέων.
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80. Εάν η καταγγελία αφορά περισσότερες χώρες, το περιθώριο ντάμπινγκ πρέπει να υπολογιστεί
χωριστά για καθεμία από τις οικείες χώρες.

Ζ.

Επίπεδο μέτρων σε περιπτώσεις στρεβλώσεων όσον αφορά τις πρώτες ύλες στη
χώρα εξαγωγής

81. Οι κανόνες του ΠΟΕ και της ΕΕ προβλέπουν ότι το ύψος του δασμού αντιντάμπινγκ δεν μπορεί
σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το περιθώριο ντάμπινγκ, αλλά μπορεί να είναι χαμηλότερο,
εάν η επιβολή χαμηλότερου δασμού κρίνεται επαρκής για τη θεραπεία της ζημίας που
προκάλεσαν οι εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ. Πρόκειται για τον λεγόμενο
«κανόνα του χαμηλότερου δασμού». Επομένως, ο κανόνας του χαμηλότερου δασμού
εφαρμόζεται σε περίπτωση που το περιθώριο ζημίας (βλ. σημείο 142) είναι χαμηλότερο από το
περιθώριο ντάμπινγκ (βλ. σημείο 78).
82. Κατά την αξιολόγηση της επάρκειας της επιβολής δασμού χαμηλότερου από το περιθώριο
ντάμπινγκ για την εξάλειψη της ζημίας, η Επιτροπή εξετάζει αν υπάρχουν στρεβλώσεις όσον
αφορά τις πρώτες ύλες σχετικά με το υπό εξέταση προϊόν.
83. Σε περίπτωση που οι καταγγέλλοντες εκτιμούν ότι υπάρχουν στρεβλώσεις αυτού του είδους
όσον αφορά τις πρώτες ύλες και επιθυμούν τη διερεύνηση των εν λόγω στρεβλώσεων από την
Επιτροπή, συνιστάται να περιλαμβάνονται στην καταγγελία επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν,
αφενός, ότι υπάρχουν όντως οι εν λόγω στρεβλώσεις (βλ. κατωτέρω τον κατάλογο των
στρεβλώσεων που μπορεί να διερευνήσει η Επιτροπή) και, αφετέρου, ότι η τιμή της
συγκεκριμένης πρώτης ύλης στη χώρα εξαγωγής είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σύγκριση με
τις τιμές σε αντιπροσωπευτικές διεθνείς αγορές. Τα στοιχεία αυτά παρέχουν στην Επιτροπή τη
δυνατότητα να διερευνήσει τις εν λόγω στρεβλώσεις και, εάν αυτές επαληθευτούν, να επιβάλει
δασμό στο επίπεδο του περιθωρίου ντάμπινγκ. Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης με ίδια
πρωτοβουλία και στον βαθμό που υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία το κατά πόσον υφίστανται
στρεβλώσεις αυτού του είδους.
Εάν η Επιτροπή δεν έχει στη διάθεσή της επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που πηγάζουν είτε από
την καταγγελία είτε που έχει συλλέξει η Επιτροπή με ίδια πρωτοβουλία για την ύπαρξη
στρεβλώσεων αυτού του είδους προτού κινήσει την έρευνα, η ανακοίνωση για την έναρξη
έρευνας και, επομένως, το πεδίο της έρευνας δεν θα περιλαμβάνουν την εξέταση στρεβλώσεων
αυτού του είδους. Εάν οι στρεβλώσεις δεν διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της έρευνας, το
περιθώριο ζημίας δεν μπορεί να οριστεί στο επίπεδο του περιθωρίου ντάμπινγκ ως αποτέλεσμα
στρεβλώσεων όσον αφορά τις πρώτες ύλες. Το στοιχείο αυτό μπορεί να έχει σημαντικό
αντίκτυπο στο ύψος του δασμού.
Παράδειγμα
Στο πλαίσιο έρευνας αντιντάμπινγκ διαπιστώνεται, για συγκεκριμένο παραγωγό στη χώρα
εξαγωγής, περιθώριο ντάμπινγκ 50 % και περιθώριο ζημίας 15 %. Κανονικά, το ποσοστό του
δασμού αντιντάμπινγκ θα καθοριστεί στο 15 %, αλλά εάν στο πλαίσιο της έρευνας
διαπιστωθεί η ύπαρξη στρεβλώσεων όσον αφορά τις πρώτες ύλες, η Επιτροπή δύναται να
καθορίσει το ποσοστό του δασμού αντιντάμπινγκ για τον συγκεκριμένο παραγωγό στο 50 %
(το επίπεδο του περιθωρίου ντάμπινγκ), υπό τον όρο ότι αυτό είναι προς το συμφέρον της
Ένωσης.

84. Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι πρώτες ύλες που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 17 % του
κόστους παραγωγής του υπό εξέταση προϊόντος. Επομένως, η ανάλυση κόστους στην
καταγγελία πρέπει να καταδεικνύει ότι η πρώτη ύλη την οποία αφορά η στρέβλωση είναι πιθανό
να πληροί το κατώτατο όριο του 17 %.
85. Τα στοιχεία παραγωγής των καταγγελλόντων είναι, κατά κανόνα, ευλόγως παρόμοια με εκείνα
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των παραγωγών στη χώρα εξαγωγής, αλλά ενδέχεται να μην τα αντικατοπτρίζουν επακριβώς.
Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι εάν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη
συστήματος διπλής τιμολόγησης όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα εξαγωγής, αλλά
η ηλεκτρική ενέργεια αντιπροσωπεύει μόνο το 15 % του κόστους παραγωγής, η Επιτροπή
δύναται εντούτοις να ερευνήσει τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν την εν λόγω στρέβλωση.
Από την άλλη πλευρά, εάν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη εξαγωγικής
δασμολογικής ποσόστωσης όσον αφορά μια πρώτη ύλη, αλλά η συγκεκριμένη πρώτη ύλη
αντιπροσωπεύει μόνο το 3 % του κόστους παραγωγής, τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία
μπορούν να προστεθούν, αλλά δεν αναμένεται να πληρούν το κατώτατο όριο του 17 % στη χώρα
εξαγωγής. Σε περίπτωση που οι καταγγέλλοντες γνωρίζουν την ύπαρξη διαφορών ως προς τις
μεθόδους παραγωγής μεταξύ παραγωγών στη χώρα εξαγωγής (π.χ. λόγω κάθετης ενοποίησης),
το στοιχείο αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στην καταγγελία.
86. Οι στρεβλώσεις τις οποίες μπορεί να διερευνήσει η Επιτροπή είναι οι εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

συστήματα διπλής τιμολόγησης,
φόροι εξαγωγής,
πρόσθετοι φόροι εξαγωγής,
εξαγωγικές ποσοστώσεις,
απαγορεύσεις εξαγωγής,
τέλη επί των εξαγωγών,
απαιτήσεις αδειοδότησης,
ελάχιστες τιμές εξαγωγής,
μείωση ή κατάργηση της επιστροφής του ΦΠΑ,
περιορισμοί στα σημεία εκτελωνισμού για τους εξαγωγείς,
κατάλογοι εγκεκριμένων εξαγωγέων,
υποχρεώσεις όσον αφορά την εγχώρια αγορά,
εξόρυξη για δεσμευμένη χρήση

87. Τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζονται πρέπει να είναι επαρκή. Ισχυρισμοί οι οποίοι δεν
υποστηρίζονται από αποδεικτικά στοιχεία δεν λαμβάνονται υπόψη. Για παράδειγμα, εάν οι
καταγγέλλοντες προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι υπάρχουν στρεβλώσεις όσον αφορά μια πρώτη
ύλη στη χώρα εξαγωγής λόγω εξαγωγικής ποσόστωσης, στην καταγγελία πρέπει να
περιλαμβάνεται η νομοθεσία για τη θέσπιση της εν λόγω ποσόστωσης και να προκύπτει με
σαφήνεια ότι βρίσκεται σε ισχύ.
88. Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένες πηγές από τις οποίες μπορούν να αντληθούν χρήσιμες
πληροφορίες σχετικά με πιθανές στρεβλώσεις όσον αφορά τις πρώτες ύλες. Στην πλειονότητα
των πηγών αυτών χρησιμοποιείται η ταξινόμηση του εναρμονισμένου συστήματος για τον
ορισμό των πρώτων υλών και, ως εκ τούτου, συνιστάται να παρέχονται οι κωδικοί του
εναρμονισμένου συστήματος για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται:
•

•
•
•
•
•
•

Ο κατάλογος των στρεβλώσεων τις οποίες μπορεί να διερευνήσει η Επιτροπή είναι
παρόμοιος με τον κατάλογο που έχει δημοσιεύσει ο ΟΟΣΑ και χρησιμοποιείται στον
κατάλογό του σχετικά με τους εξαγωγικούς περιορισμούς επί των βιομηχανικών
πρώτων υλών:
http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials.
Έλεγχος εμπορικών πολιτικών του ΠΟΕ που δημοσιεύτηκε από τον ΠΟΕ:
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tpr_e.htm
Εκθέσεις ανά χώρα
Επαγγελματίες αναλυτές κλάδων παραγωγής, όπως οι IHS Market, Metal Bulletin και
Bloomberg.
Δικτυακός τόπος «Doing Business» του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας:
http://www.doingbusiness.org/data. Επιλέξτε χώρα από τον τίτλο «Economy
Snapshots» και στη συνέχεια «Trading across Borders».
Βάση δεδομένων του ΔΝΤ: http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx
Άλλες πηγές σχετικά με τις τιμές των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όπως ο Διεθνής
Οργανισμός Ενέργειας και εθνικές αρχές ύδρευσης.
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Πρόσθετο κριτήριο συμφέροντος της Ένωσης σε περίπτωση στρεβλώσεων όσον αφορά τις
πρώτες ύλες
89. Σκοπός του κριτηρίου αυτού είναι να καθοριστεί αν η εφαρμογή μέτρου στο επίπεδο του
περιθωρίου ντάμπινγκ είναι προς το συμφέρον της Ένωσης. Για την εφαρμογή του εν λόγω
κριτηρίου, η Επιτροπή πρέπει να αναζητήσει ενεργά πληροφορίες από τα ενδιαφερόμενα μέρη,
συμπεριλαμβανομένων των καταγγελλόντων. Η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει στοιχεία όπως
την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στη χώρα εξαγωγής, τον ανταγωνισμό στην αγορά
πρώτων υλών και την επίπτωση στις αλυσίδες εφοδιασμού για τις εταιρείες της Ένωσης, καθώς
και τυχόν άλλα συναφή στοιχεία.
90. Προκειμένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να συγκεντρώσει επαρκείς πληροφορίες για να
καθορίσει αν η εφαρμογή μέτρου στο επίπεδο του περιθωρίου ντάμπινγκ είναι προς το συμφέρον
της Ένωσης σε περίπτωση στρεβλώσεων όσον αφορά τις πρώτες ύλες, οι καταγγέλλοντες
καλούνται να συμπεριλάβουν στην καταγγελία όλες τις συναφείς πληροφορίες (υποστηριζόμενες
από αποδεικτικά στοιχεία) απαντώντας σε ερωτήσεις όπως οι ακόλουθες:
a) Υπάρχει σημαντική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα για το υπό εξέταση προϊόν/τις υπό
εξέταση πρώτες ύλες στη χώρα εξαγωγής; Εάν είναι δυνατόν, να υποβληθεί εκτίμηση της
παραγωγικής ικανότητας, της ετήσιας παραγωγής και της εγχώριας κατανάλωσης του υπό
εξέταση προϊόντος στη χώρα εξαγωγής. Να υποδειχθεί η πηγή των πληροφοριών.
b) Ποιες είναι οι παγκόσμιες συνθήκες ανταγωνισμού για τις κύριες πρώτες ύλες του υπό
εξέταση προϊόντος; Ο κλάδος παραγωγής μας αντιμετωπίζει πρόβλημα πρόσβασης και/ή
κόστους όσον αφορά τις συγκεκριμένες πρώτες ύλες; Οι ενωσιακοί παραγωγοί εξαρτώνται σε
μεγάλο βαθμό από εισαγωγές πρώτων υλών στρατηγικής σημασίας; Μπορεί η εξάρτηση αυτή
να είναι κρίσιμη λόγω της οικονομικής αξίας τους και των υψηλών κινδύνων εφοδιασμού; Τι
ισχύει όσον αφορά τη δυνατότητα υποκατάστασης σημαντικών πρώτων υλών με άλλα υλικά;
c) Ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις της εφαρμογής του μέτρου στο επίπεδο του περιθωρίου
ντάμπινγκ στην αγορά επόμενου σταδίου και στην αλυσίδα εφοδιασμού συνολικά;
Ο ανωτέρω κατάλογος ερωτήσεων δεν είναι εξαντλητικός. Ανάλογα με το προϊόν και την αγορά,
μπορεί να είναι χρήσιμο να συμπεριληφθούν πρόσθετες πληροφορίες.
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(3) ΖΗΜΙΑ
Α.

Αρχές
Προκειμένου να είναι σε θέση να διαπιστώσει την επάρκεια των αποδεικτικών στοιχείων για
την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ, η Επιτροπή πρέπει να έχει στη διάθεσή της ορισμένα
στοιχεία σχετικά με τις εικαζόμενες επιζήμιες επιπτώσεις των εισαγωγών που αποτελούν
αντικείμενο ντάμπινγκ.

91.

92. Τα στοιχεία αυτά αφορούν
(1) τον όγκο και την αξία των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και το επίπεδο
των τιμών τους, καθώς και
(2) τον αντίκτυπό τους στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής.
93. Οι κύριοι παράγοντες για την ανάλυση της ζημίας, οι οποίοι επεξηγούνται καταλεπτώς στη
συνέχεια, είναι οι ακόλουθοι:
-

Κατανάλωση στην ΕΕ

-

όγκος και μερίδιο αγοράς των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ

-

τιμή μονάδας των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ (για παράδειγμα, τιμή
ανά τόνο)

-

υποτιμολόγηση εις βάρος των καταγγελλόντων

-

παραγωγή 24, παραγωγική ικανότητα και χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας του ενωσιακού
κλάδου παραγωγής και των καταγγελλόντων

-

πωλήσεις της ΕΕ σε όγκο και μερίδιο αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής και των
καταγγελλόντων

-

πωλήσεις της ΕΕ σε αξία, σε επίπεδο τιμής εκ του εργοστασίου 25, και σε όγκο εξαγωγών των
καταγγελλόντων

-

μοναδιαία τιμή πώλησης στην ΕΕ των καταγγελλόντων σε επίπεδο τιμής εκ του εργοστασίου

-

κόστος των αγαθών που πωλήθηκαν στην ΕΕ από τους καταγγέλλοντες

-

κερδοφορία των καταγγελλόντων στην ΕΕ

-

απασχόληση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής και των καταγγελλόντων

-

επενδύσεις των καταγγελλόντων

-

αρχικά και τελικά αποθέματα των καταγγελλόντων για κάθε περίοδο.

94. Δεν είναι απαραίτητο να παρουσιάζουν πραγματική αρνητική τάση όλα τα στοιχεία που
αφορούν τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Για παράδειγμα, παρά την αύξηση των πωλήσεων σε
απόλυτους αριθμούς, ένας κλάδος παραγωγής μπορεί να θεωρεί ότι υπέστη σημαντική απώλεια
του κύκλου εργασιών του λόγω χαμηλότερων τιμών στην αγορά συνεπεία των πιέσεων για
μείωση των τιμών λόγω των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ.
95. Η καταγγελία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με άλλους δείκτες εκτός των

24

Συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής η οποία μεταβιβάζεται ή πωλείται εσωτερικά εντός της εταιρείας ή
σε συνδεδεμένη εταιρεία για περαιτέρω επεξεργασία (δέσμια χρήση ή δέσμιες πωλήσεις).

25

Μη συμπεριλαμβανομένης της δέσμιας χρήσης ή των δέσμιων πωλήσεων (προϊόντων που μεταβιβάζονται ή
πωλούνται εσωτερικά εντός της εταιρείας ή σε συνδεδεμένη εταιρεία για περαιτέρω επεξεργασία). Τα
προϊόντα τα οποία προορίζονται για δέσμια χρήση ή δέσμιες πωλήσεις θα πρέπει να προσδιορίζονται
χωριστά.
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δεικτών που απαριθμούνται στο σημείο 83, οι οποίοι είναι πιθανό να υποδηλώνουν πρόκληση
ζημίας.
96. Επιπλέον, κατά την περιγραφή της κατάστασης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής μπορεί να
ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος πρόκλησης ζημίας ή η παρεμπόδιση εγκαθίδρυσης ενός ενωσιακού
κλάδου παραγωγής (βλ. κατωτέρω).
97. Στο παράρτημα 5 παρατίθεται παράδειγμα πίνακα τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη
συλλογή στοιχείων σχετικά με μεμονωμένη εταιρεία, καθώς και παράδειγμα πίνακα στον οποίο
μπορείτε να συνοψίσετε τα στοιχεία σχετικά με τη ζημία που περιγράφονται στην παρούσα
ενότητα.
98. Κατά την υποβολή των σχετικών πληροφοριακών και αριθμητικών στοιχείων, πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
Γεωγραφική περιοχή
99. Όλοι οι προαναφερόμενοι δείκτες αφορούν ολόκληρη την ΕΕ.
Προϊόν
100. Η αξιολόγηση της ζημίας πρέπει να βασίζεται μόνο στο υπό κρίση προϊόν και, ως εκ τούτου, όλα
τα δεδομένα και τα αριθμητικά στοιχεία που παρέχετε θα πρέπει να αφορούν μόνο το
συγκεκριμένο προϊόν. Η υποβολή δεδομένων για ευρύτερη ομάδα προϊόντων, η οποία
περιλαμβάνει το υπό κρίση προϊόν, επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι
δυνατόν να υποβληθούν στοιχεία τα οποία περιορίζονται στο υπό κρίση προϊόν. Αυτό μπορεί να
ισχύει, για παράδειγμα, για τα στατιστικά στοιχεία εισαγωγών όταν μια δασμολογική κλάση
περιλαμβάνει περισσότερα προϊόντα, και όχι μόνο το υπό κρίση προϊόν (βλ. επόμενο σημείο).
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εκτιμηθεί ο όγκος των εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος.
Διευκρινίστε και αιτιολογήσετε τις παρεκτάσεις ή τις αναπροσαρμογές των αριθμητικών
στοιχείων που αφορούν τον όγκο.
Δασμολογικές κλάσεις
101. Ορισμένες φορές, οι δασμολογικές κλάσεις ή οι κωδικοί ΣΟ δεν επιτρέπουν την απομόνωση του
υπό κρίση προϊόντος λόγω ανάμειξής του με άλλα προϊόντα τα οποία δεν αφορά η καταγγελία
(πρόκειται για τους λεγόμενους κωδικούς με την ένδειξη «ΣΟ ex», βλ. υποσημείωση 7). Στις
περιπτώσεις αυτές πρέπει να εκτιμηθούν οι όγκοι εισαγωγής για το υπό εξέταση προϊόν βάσει
των στοιχείων της αγοράς ή άλλων πηγών. Χρήσιμα μπορεί να είναι επίσης τα στατιστικά στοιχεία
από τη χώρα εξαγωγής 26.

Πληροφορίες σχετικά με τους τύπους του προϊόντος
102. Εάν το υπό κρίση προϊόν περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς τύπους ή ποικιλίες, οι

26

Οι περισσότερες χώρες στον κόσμο χρησιμοποιούν την ονοματολογία του εναρμονισμένου συστήματος
(ΕΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (ΠΟΤ) για σκοπούς δασμολογικής ταξινόμησης και
στατιστικών. Οι κωδικοί του ΕΣ έχουν έως και έξι ψηφία και τα μέλη του ΠΟΤ μπορούν, στη συνέχεια, να
προβλέπουν περαιτέρω υποδιαιρέσεις (όπως οι οκταψήφιοι κωδικοί ΣΟ της ΕΕ). Αυτό σημαίνει ότι η
δασμολογική ονοματολογία των μελών του ΠΟΤ (συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ) για τα έξι πρώτα ψηφία
είναι η ίδια. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιήσετε στατιστικά στοιχεία της χώρας εξαγωγής, πρέπει να
χρησιμοποιήσετε τη δική της δασμολογική ονοματολογία, λαμβάνοντας υπόψη τις υποδιαιρέσεις της μετά
τα έξι πρώτα ψηφία του κωδικού.
Οι δικτυακοί τόποι των στατιστικών υπηρεσιών των μελών του ΠΟΤ είναι διαθέσιμοι στην ακόλουθη
διεύθυνση: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/natl_e.pdf.
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πληροφορίες για ορισμένους παράγοντες ζημίας μπορούν να περιορίζονται σε ορισμένους
αντιπροσωπευτικούς τύπους (βλ. επίσης σημείο 57 ανωτέρω), εάν:
•

δεν είναι δυνατή η παροχή ορισμένων δεικτών ζημίας σε παγκόσμια κλίμακα για όλους
τους τύπους του προϊόντος

ή
•

δεν θεωρείται κατατοπιστική η εξέλιξη των παγκόσμιων αριθμητικών στοιχείων (όπως
κόστος παραγωγής, τιμή πώλησης, κερδοφορία).

Τεκμηριώστε με σχετικά έγγραφα τη βάση για την επιλογή συγκεκριμένων τύπων.
Εξεταζόμενη περίοδος
103. Για τους υπολογισμούς της υποτιμολόγησης και της πώλησης σε χαμηλότερες τιμές, υπό
ιδανικές συνθήκες, η εξεταζόμενη περίοδος θα πρέπει να εκτείνεται σε 12 μήνες και να λήγει το
αργότερο 6 μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας (η ίδια περίοδος με την
περίοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ντάμπινγκ, βλ. σημείο 55 ανωτέρω).
104. Για τους παράγοντες ζημίας από τους οποίους προκύπτουν τάσεις (όπως οι ενωσιακές εισαγωγές
και οι πωλήσεις στην ΕΕ ενωσιακών παραγωγών, με εξέλιξη ως προς τον όγκο και την τιμή), η
περίοδος πρέπει να εκτείνεται σε 4 έτη, εκ των οποίων το τελευταίο έτος συμπίπτει, υπό ιδανικές
συνθήκες, με την περίοδο που χρησιμοποιείται για τους υπολογισμούς του ντάμπινγκ και της
υποτιμολόγησης.

Β.

Παράγοντες ζημίας
Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

105. Οι λεγόμενοι «μακροοικονομικοί δείκτες» πρέπει να παρέχονται για ολόκληρο τον ενωσιακό
κλάδο παραγωγής (δηλαδή τόσο για τους καταγγέλλοντες όσο και για άλλους γνωστούς
παραγωγούς). Οι μακροοικονομικοί δείκτες είναι οι εξής:
-

παραγωγή,

-

παραγωγική ικανότητα,

-

όγκος πωλήσεων,

-

μερίδιο αγοράς και

-

απασχόληση.

Όταν δεν είναι γνωστά ακριβή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με μη καταγγέλλοντες ενωσιακούς
παραγωγού, στην καταγγελία πρέπει να παρέχεται εκτίμηση βασιζόμενη σε εύλογη και σαφή
μεθοδολογία.
106. Οι λεγόμενοι μικροοικονομικοί δείκτες, όπως αξία πωλήσεων, τιμές πώλησης, κόστος
παραγωγής, κερδοφορία, καθώς και οι υπολογισμοί της υποτιμολόγησης, αφορούν μόνο τους
καταγγέλλοντες.
107. Στην καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνονται αριθμητικά στοιχεία για κάθε εταιρεία χωριστά,
καθώς και οι αθροιστικές τιμές.
108. Στις καταγγελίες πρέπει να παρέχονται επεξηγήσεις για καθέναν από τους δείκτες ζημίας (για
περισσότερες πληροφορίες, βλ. κατωτέρω).
Κατανάλωση στην ΕΕ (βλ. επίσης τμήμα I πίνακας A του παραρτήματος 6)
109. Η εξέλιξη του όγκου πωλήσεων στην ΕΕ πρέπει να συγκρίνεται με την κατανάλωση στην ΕΕ.
Τα αριθμητικά στοιχεία για την κατανάλωση μπορούν να βασίζονται σε έρευνες αγοράς,
στατιστικά στοιχεία κ.λπ., αλλά μπορούν επίσης να υπολογιστούν με τη χρήση μίας από τις
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ακόλουθες δύο μεθόδους:
Μέθοδος I
Έτος
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)

1

2

3

4

Συνολική ενωσιακή παραγωγή από όλους τους παραγωγούς στην ΕΕ
(καταγγέλλοντες και άλλους)
Συνολικές εισαγωγές από τρίτες χώρες*
Συνολικές εξαγωγές (πωλήσεις σε τρίτες χώρες)*
Φαινομενική ενωσιακή κατανάλωση (α+β-γ)
Συνολική διακύμανση αποθεμάτων στην ΕΕ
Πραγματική κατανάλωση της ΕΕ (δ-ε)

* Πιθανή πηγή: στατιστικά στοιχεία εισαγωγών-εξαγωγών της ΕΕ (EUROSTAT) – να προσδιοριστεί η μονάδα
μέτρησης (τόνοι, kg κ.λπ.)

Η συνολική ενωσιακή παραγωγής από όλους τους παραγωγούς στην ΕΕ είναι το
άθροισμα της παραγωγής των καταγγελλόντων και της παραγωγής άλλων παραγωγών στην
ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των ενωσιακών παραγωγών που είναι συνδεδεμένοι και/ή
εισάγουν οι ίδιοι το προϊόν). Ενδέχεται να πρέπει να εκτιμηθεί εν μέρει. Εάν ένα μέρος της

-

παραγωγής προορίζεται για δέσμια χρήση ή δέσμιες πωλήσεις 27, αναφέρετε τις αντίστοιχες
ποσότητες.

-

Οι συνολικές εισαγωγές από τρίτες χώρες είναι το άθροισμα όλων τω εισαγωγών του
προϊόντος στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών που εικάζεται ότι αποτελούν
αντικείμενο ντάμπινγκ. Τα αριθμητικά στοιχεία είναι διαθέσιμα μέσω των στατιστικών στοιχείων
της EUROSTAT 28. Εάν ο κωδικός ΣΟ δεν απομονώνει το υπό εξέταση προϊόν, τα εν λόγω
αριθμητικά στοιχεία πρέπει να εκτιμηθούν.

-

Οι συνολικές εξαγωγές (πωλήσεις σε τρίτες χώρες) είναι η ποσότητα των εξαγωγών του
προϊόντος σε τρίτες χώρες, η οποία είναι διαθέσιμη στα στατιστικά στοιχεία της
EUROSTAT υπό τον τίτλο «εκτός ΕΕ». Εάν ο κωδικός ΣΟ δεν απομονώνει το υπό εξέταση
προϊόν, τα εν λόγω αριθμητικά στοιχεία πρέπει να εκτιμηθούν.

-

Η συνολική διακύμανση αποθεμάτων στην ΕΕ είναι η διαφορά μεταξύ των αρχικών και
των τελικών αποθεμάτων που συσσωρεύουν όλοι οι ενωσιακοί παραγωγοί (καταγγέλλοντες
και μη καταγγέλλοντες). Ανάλογα με το προϊόν και τον αριθμό των μη καταγγελλόντων,
είναι πιθανό να απαιτούνται εκτιμήσεις.

Μέθοδος II
α)

β)
γ)

Έτος
Συνολικός όγκος πωλήσεων στην ΕΕ
της ενωσιακής παραγωγής από όλους
τους ενωσιακούς παραγωγούς
(καταγγέλλοντες και άλλοι)
Συνολικές εισαγωγές από τρίτες
χώρες*
Πραγματική κατανάλωση της ΕΕ
(α+β)

1

2

3

4

* Πιθανή πηγή: στατιστικά στοιχεία εισαγωγών-εξαγωγών της ΕΕ (EUROSTAT)

- Ο συνολικός όγκος πωλήσεων στην ΕΕ όσον αφορά την ενωσιακή παραγωγή από όλους
τους ενωσιακούς παραγωγούς είναι το άθροισμα των πωλήσεων των καταγγελλόντων και

27
28

Για τους ορισμούς της δέσμιας χρήσης και των δέσμιων πωλήσεων, βλ. υποσημείωση 20.
Τα στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με τις εισαγωγές είναι δημόσια διαθέσιμα στο διαδίκτυο.
Βλ. παρακάτω ενότητα 6 «ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ».
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των πωλήσεων των άλλων παραγωγών στην ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των ενωσιακών
παραγωγών που είναι συνδεδεμένοι και/ή εισάγουν οι ίδιοι το προϊόν). Ανάλογα με τον
βαθμό συνεργασίας των ενωσιακών παραγωγών, είναι πιθανό να απαιτούνται εκτιμήσεις.
Εάν ένα μέρος της παραγωγής προορίζεται για δέσμια χρήση ή δέσμιες πωλήσεις, αναφέρετε
τον αντίστοιχο όγκο.
- Οι συνολικές εισαγωγές από τρίτες χώρες είναι το άθροισμα όλων των εισαγωγών του
προϊόντος στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο
ντάμπινγκ. Τα εν λόγω αριθμητικά στοιχεία είναι διαθέσιμα μέσω των στατιστικών
στοιχείων της EUROSTAT. Εάν ο κωδικός ΣΟ δεν απομονώνει το υπό εξέταση προϊόν, τα
εν λόγω αριθμητικά στοιχεία πρέπει να εκτιμηθούν.
Όγκος και μερίδιο αγοράς των εισαγωγών που εικάζεται ότι αποτελούν αντικείμενο
ντάμπινγκ (βλ. τμήμα I πίνακας B του παραρτήματος 6)
110. Ο όγκος αυτός αφορά μόνο το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο ντάμπινγκ και προέρχεται από
τη χώρα ή τις χώρες τις οποίες αφορά η καταγγελία, εκφρασμένος στην ίδια μονάδα με την
κατανάλωση (τόνοι, τεμάχια, τετραγωνικά μέτρα κ.λπ.).
111. Το μερίδιο αγοράς υπολογίζεται ως ποσοστό της κατανάλωσης στην ΕΕ και για κάθε χώρα την
οποία αφορά η καταγγελία χωριστά:

«Α»

Όγκος εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από τη χώρα
----------------------------------------------------------------- x 100
Κατανάλωση στην ΕΕ

Τιμή των εισαγωγών που εικάζεται ότι αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ (βλ. επίσης
τμήμα I πίνακας Γ του παραρτήματος 6)
112. Η εξέλιξη των τιμών εισαγωγής μπορεί να συνιστά ένδειξη των πιέσεων που ασκούνται στις
τιμές από τις εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ.
113. Ανάλογα με τη φύση των διαθέσιμων πληροφοριών, προτείνονται τρεις εναλλακτικές μέθοδοι
για την παρουσίαση της εξέλιξης των τιμών των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο
ντάμπινγκ. Οι προτάσεις αυτές δεν αποκλείουν τη χρήση άλλων μεθόδων για την απόδειξη των
τάσεων των τιμών των εισαγόμενων προϊόντων. Ανεξάρτητα από τη μέθοδο που
χρησιμοποιείται, η καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνει τα συναφή υποστηρικτικά αποδεικτικά
στοιχεία.
1) Συνήθως, στα στοιχεία της EUROSTAT αναφέρεται η μέση τιμή ανά μονάδα CIF. Στην τιμή
αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται τελωνειακοί δασμοί.
2) Η αξιολόγηση της τιμής πώλησης στην αγορά της ΕΕ είναι επίσης δυνατή με την εξέταση
συγκεκριμένων αντιπροσωπευτικών τύπων του προϊόντος. Η μέθοδος αυτή μπορεί να είναι
πιο χρήσιμη όταν το προϊόν πωλείται υπό διαφορετικούς τύπους ή ποικιλίες.
3) Άλλες πηγές, όπως δημόσιες ή ιδιωτικές μελέτες, έρευνες αγοράς, εκθέσεις πωλήσεων ή
στατιστικά στοιχεία εξαγωγών από την οικεία ή τις οικείες χώρες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να καταδειχθούν οι τιμές των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο
ντάμπινγκ. Η εξέλιξη των τιμών μεταπώλησης στην ΕΕ αποτελεί ένδειξη των τιμών
εισαγωγής μόνο εάν το κόστος και τα κέρδη της μεταπώλησης δεν μεταβλήθηκαν.
Υποτιμολόγηση εις βάρος των καταγγελλόντων (βλ. επίσης τμήμα II πίνακας Α του
παραρτήματος 6)
114. Προκειμένου να καθοριστεί αν έλαβε χώρα υποτιμολόγηση και/ή αν οι τιμές των εισαγωγών που
αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ μειώνουν ή επηρεάζουν αρνητικά τις τιμές στην ΕΕ, είναι
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αναγκαία η σύγκριση των τιμών πώλησης των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ
με τις τιμές πώλησης των καταγγελλόντων για παρόμοιο τύπο προϊόντος στην αγορά της ΕΕ, με
την υποστήριξη επαρκών αποδεικτικών στοιχείων.
115. Κατά κανόνα, η σύγκριση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο για πρόσφατη χρονική
περίοδο, και συγκεκριμένα για περίοδο 12 μηνών η οποία λήγει το αργότερο 6 μήνες πριν από
την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας· πρόκειται για την ίδια περίοδο με εκείνη που
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ντάμπινγκ (βλ. σημείο 55 ανωτέρω).
116. Κάθε σύγκριση πρέπει να αφορά, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, τους ίδιους ή παρόμοιους
τύπους του προϊόντος και πρέπει να πραγματοποιείται στο ίδιο στάδιο εμπορίας (π.χ. λιανική
πώληση), κατά τον ίδιο χρόνο (εύλογα κατανεμημένο στην περίοδο των 12 μηνών) και στην ίδια
αγορά, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά τρόπο αμερόληπτο ότι ένα εισαγόμενο προϊόν
πωλήθηκε στην αγορά της ΕΕ σε χαμηλότερη τιμή από εκείνη του προϊόντος που πωλείται από
τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Επιπλέον, στην καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνεται η
σύγκριση κάθε αντιπροσωπευτικού τύπου του προϊόντος (δηλαδή για τους ίδιους τύπους
προϊόντος με εκείνους που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ντάμπινγκ, βλ. σημείο 57
ανωτέρω).
117. Εάν οι τύποι του προϊόντος που πωλούν οι καταγγέλλοντες διαφέρουν από εκείνους που πωλούν
στην ΕΕ οι παραγωγοί/εξαγωγείς της οικείας χώρας, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται ο μεταξύ
τους ανταγωνισμός, πρέπει να διευκρινιστεί με σαφήνεια με ποιον τρόπο και για ποιο λόγο οι
συγκεκριμένοι τύποι του προϊόντος βρίσκονται σε ανταγωνισμό και να πραγματοποιηθούν οι
σχετικές αναπροσαρμογές, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Οι αναπροσαρμογές αυτές θα πρέπει να
υποστηρίζονται από επαρκή αποδεικτικά έγγραφα.
118. Στη συνέχεια προτείνονται δύο τρόποι παρουσίασης των αποδεικτικών στοιχείων, αλλά μπορούν
να χρησιμοποιηθούν και άλλοι:
-

Εάν χρησιμοποιήθηκαν αντιπροσωπευτικοί τύποι του υπό εξέταση προϊόντος για τον
υπολογισμό του ντάμπινγκ, οι ίδιοι αντιπροσωπευτικοί τύποι πρέπει να χρησιμοποιηθούν και
για τον υπολογισμό της υποτιμολόγησης. Τα αποδεικτικά στοιχεία για τις τιμές εξαγωγής
είναι τα ίδια με εκείνα που στηρίζουν τον υπολογισμό του ντάμπινγκ, αλλά είναι
αναπροσαρμοσμένα ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα μετά την εισαγωγή. Τα
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής για πωλήσεις
στην αγορά της ΕΕ προσκομίζονται κατά κανόνα υπό τη μορφή τιμολογίων ενωσιακών
παραγωγών για πελάτες στην ΕΕ (αναπροσαρμοσμένα, εάν απαιτείται, για την αναγωγή της
τιμής σε τιμή εκ του εργοστασίου).

ή
-

Η σύγκριση μπορεί επίσης να βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία εισαγωγών, με τη χρήση
σταθμισμένης μέσης τιμής CIF εκφορτωθέντος εμπορεύματος στα σύνορα της ΕΕ και την εκ
του εργοστασίου τιμή των καταγγελλόντων. Στις τιμές εκφορτωθέντος εμπορεύματος πρέπει
να προστίθενται τα έξοδα μετά την εισαγωγή, δηλαδή οι δασμοί (εάν υπάρχουν), τα τέλη
εκτελωνισμού και τα έξοδα διεκπεραίωσης. Αυτός ο μέσος όρος μπορεί να συγκριθεί με τη
μέση εκ του εργοστασίου τιμή των καταγγελλόντων που παρέχεται για την ανάλυση των
δεικτών ζημίας (βλ. σημεία 123 έως 126 κατωτέρω). Η επιλογή αυτή μπορεί να μην είναι
ακριβής εάν το υπό εξέταση προϊόν καλύπτεται από κωδικό ΣΟ ο οποίος καλύπτει και άλλα
προϊόντα ή εάν υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι του προϊόντος που πωλούνται σε
διαφορετικές τιμές.
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119. Το περιθώριο υποτιμολόγησης εκφράζεται ως ποσοστό της τιμής πώλησης στην ΕΕ των
καταγγελλόντων στην αγορά της ΕΕ και υπολογίζεται κατά κανόνα ως εξής:
Εκ του εργοστασίου τιμή πώλησης του καταγγέλλοντος – τιμή πώλησης εκφορτωθεισών
εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ
--------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
Εκ του εργοστασίου τιμή πώλησης του καταγγέλλοντος

Παραγωγή, παραγωγική ικανότητα και χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας των
καταγγελλόντων και άλλων γνωστών ενωσιακών παραγωγών (βλ. επίσης τμήμα II
πίνακας Δ του παραρτήματος 6)
120. Παραγωγή είναι ο συνολικός όγκος που παράγεται σε εγκαταστάσεις με φυσική παρουσία στην
ΕΕ, εκφρασμένος σε μονάδες (τόνοι, τεμάχια, τετραγωνικά μέτρα κ.λπ.) σε συγκεκριμένη
χρονική περίοδο (συνήθως 12 μήνες). Πρέπει να περιλαμβάνει την παραγωγή για δέσμια χρήση
ή δέσμιες πωλήσεις, με σαφή αναφορά των αντίστοιχων όγκων. Η δέσμια χρήση και οι δέσμιες
πωλήσεις αφορούν περιπτώσεις στις οποίες προϊόντα μεταβιβάζονται ή πωλούνται εσωτερικά
εντός της εταιρείας ή σε συνδεδεμένη εταιρεία για περαιτέρω επεξεργασία.
Δέσμια χρήση/δέσμιες πωλήσεις = Κατανάλωση για
εσωτερική παραγωγή, απουσία ελεύθερου ανταγωνισμού με
εισαγωγές που εικάζεται ότι αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ
121. Παραγωγική ικανότητα είναι ο όγκος ο οποίος μπορεί να παραχθεί σε συγκεκριμένη χρονική
περίοδο (συνήθως 12 μήνες) σε εγκαταστάσεις παραγωγής ευρισκόμενες στην ΕΕ με χρήση των
υφιστάμενων πόρων, εκφρασμένος σε μονάδες (τόνοι, τεμάχια, τετραγωνικά μέτρα κ.λπ.).
Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν περίοδοι συντήρησης κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η
παραγωγή.
122. Η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας υπολογίζεται διαιρώντας την παραγωγή με την
παραγωγική ικανότητα και εκφράζεται σε %.
123. Στην καταγγελία πρέπει να αναφέρονται η παραγωγή, η παραγωγική ικανότητα και η
χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας, όπως επεξηγείται ανωτέρω, όσον αφορά τους
καταγγέλλοντες (σε μεμονωμένη βάση και ως γενικό σύνολο), με την επιφύλαξη των
απαιτήσεων που αναφέρονται στο σημείο 96.
124. Στην καταγγελία πρέπει να αναφέρεται αν οποιοσδήποτε από τους καταγγέλλοντες συνδέεται με
εταιρείες οι οποίες παράγουν και/ή πωλούν το υπό εξέταση προϊόν στη χώρα ή στις χώρες τις
οποίες αφορά η καταγγελία, και να παρέχονται πληροφορίες τόσο για τη σχέση αυτή όσο και για
τις εν λόγω εταιρείες. Ομοίως, πρέπει να αναφέρεται αν οποιοσδήποτε από τους καταγγέλλοντες
αγόρασε το προϊόν (και ενεργεί, επομένως, εν μέρει ως έμπορος) από άλλους ενωσιακούς
παραγωγούς, από χώρα ή χώρες τις οποίες που αφορά η καταγγελία ή από άλλες τρίτες χώρες.
Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσδιορίζονται οι αντίστοιχοι όγκοι και οι σχετικές τιμές και
να παρέχεται αιτιολογία (βλ. σημείο 27 ανωτέρω).
125. Στην καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:
•
•
•

εκτίμηση της παραγωγής και της παραγωγικής ικανότητας άλλων γνωστών
ενωσιακών παραγωγών (συνολικά και, εάν είναι εφικτό, σε μεμονωμένη βάση,
βλ. επίσης σημείο 109)·
επεξήγηση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε (βλ. επίσης σημεία 28 έως
30 ανωτέρω)·
διαθέσιμες πληροφορίες, εάν υπάρχουν, για τις δέσμιες πωλήσεις, τη σχέση τους
με παραγωγούς στη χώρα ή στις χώρες τις οποίες αφορά η καταγγελία, καθώς
και για τις αγορές ποσοτήτων του υπό εξέταση προϊόντος από άλλους
ενωσιακούς παραγωγούς, από χώρα ή χώρες τις οποίες αφορά η καταγγελία ή
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από άλλες τρίτες χώρες.
Πωλήσεις στην ΕΕ, μερίδιο αγοράς και εξαγωγές των καταγγελλόντων και άλλων γνωστών
ενωσιακών παραγωγών (βλ. επίσης τμήμα II πίνακας E του παραρτήματος 6)
126. Ο όγκος των πωλήσεων στην ΕΕ είναι η ποσότητα (εκφρασμένη στην ίδια μονάδα με εκείνη που
χρησιμοποιείται για τα αριθμητικά στοιχεία της ενωσιακής παραγωγής και της παραγωγικής
ικανότητας) που τιμολογούν οι ενωσιακοί παραγωγοί όταν πωλούν σε πελάτες στην ΕΕ σε
συγκεκριμένη χρονική περίοδο (συνήθως 12 μήνες).
127. Η αξία των πωλήσεων στην ΕΕ είναι το ποσό σε ευρώ (εκ του εργοστασίου) των όγκων που
τιμολογούν οι ενωσιακοί παραγωγοί όταν πωλούν σε ενωσιακούς πελάτες. Αναφέρετε το στάδιο
εμπορίας (π.χ. λιανική πώληση) στο οποίο πωλούνται συνήθως τα προϊόντα.
128. Η δέσμια χρήση ή οι δέσμιες πωλήσεις (ανεξάρτητα από το αν τιμολογούνται ή όχι) θα πρέπει να
αναφέρονται χωριστά.
129. Το μερίδιο αγοράς προκύπτει από τη διαίρεση του όγκου των πωλήσεων με την κατανάλωση και
εκφράζεται σε %. Όταν υπολογίζεται η κατανάλωση στην ΕΕ, στην καταγγελία πρέπει να
περιλαμβάνονται τόσο αριθμητικά στοιχεία για κάθε εταιρεία χωριστά όσο και το γενικό σύνολο
για όλες τις εταιρείες.
130. Βάσει των προαναφερομένων, η καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνει τον όγκο πωλήσεων στην
ΕΕ και το μερίδιο αγοράς των καταγγελλόντων και όλων των ενωσιακών παραγωγών (βάσει
βέλτιστης εκτίμησης), καθώς και την αξία των πωλήσεων των καταγγελλόντων.
131. Ο όγκος και η αξία (τιμή εκ του εργοστασίου) των εξαγωγικών πωλήσεων, δηλαδή οι πωλήσεις
εκτός ΕΕ, αποτελούν επίσης σημαντικά στοιχεία διότι ενδέχεται να συνιστούν ένδειξη του
βαθμού ανταγωνιστικότητας του ενωσιακού κλάδου παραγωγής σε άλλες αγορές στις οποίες
επικρατούν κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού. Εάν δεν υπάρχουν αγορές και αποθέματα, ή οι
ποσότητές τους είναι αμελητέες, η ενωσιακή παραγωγή πρέπει να είναι, κατά κανόνα, παρόμοια
με το άθροισμα των πωλήσεων της ΕΕ και των εξαγωγών. Επεξηγήστε τυχόν αποκλίσεις.
Τιμή πώλησης στην ΕΕ των καταγγελλόντων (βλ. επίσης τμήμα II πίνακας Δ του
παραρτήματος 6)
132. Η τιμή πώλησης είναι η μέση τιμή μονάδας στην οποία το προϊόν που παράγουν οι
καταγγέλλοντες πωλείται στην αγορά της ΕΕ. Η τιμή αυτή πρέπει να αναφέρεται ως τιμή «εκ
του εργοστασίου», δηλαδή μετά την αφαίρεση πιθανών εξόδων μεταφοράς, επιστροφών και
προμηθειών.
133. Στην περίπτωση ομοιογενούς προϊόντος ή εάν οι όγκοι πωλήσεων για διαφορετικούς τύπους
προϊόντος δεν διαφέρουν, η μέση τιμή μπορεί να υπολογιστεί ως εξής:
Καθαρός κύκλος εργασιών του υπό εξέταση προϊόντος στην ΕΕ (τιμή εκ του εργοστασίου)
-------------------------------------------------------Πωλήσεις στην ΕΕ του υπό εξέταση προϊόντος (όγκος)

134. Σε περιπτώσεις στις οποίες το υπό εξέταση προϊόν έχει πολλές ποικιλίες ή τύπους με
διαφορετικά επίπεδα τιμών και διαφορετικούς όγκους πωλήσεων, ενδέχεται να είναι
προτιμότερο να καταδειχθεί η εξέλιξη της τιμής ορισμένων τύπων του προϊόντος οι οποίοι
αντιπροσωπεύουν καλύτερα το υπό εξέταση προϊόν στο σύνολό του.
Εάν είναι εφικτό, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ίδιοι τύποι του προϊόντος με εκείνους που
χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς του ντάμπινγκ και της υποτιμολόγησης.
135. Χρήσιμη πηγή πληροφοριών μπορεί να αποτελούν επίσης στατιστικά στοιχεία έρευνας αγοράς
των αντιπροσωπευτικών ενώσεων ή άλλες εκθέσεις.
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Κόστος των αγαθών που πωλήθηκαν στην ΕΕ από τους καταγγέλλοντες (βλ. επίσης
τμήμα II πίνακας E του παραρτήματος 6)
136. Το κόστος των πωληθέντων αγαθών είναι το άθροισμα του σταθερού και του μεταβλητού
κόστους παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων), καθώς και των
χρηματοοικονομικών εξόδων και των εξόδων πώλησης, των γενικών και διοικητικών εξόδων
που συνδέονται με την παραγωγή και την πώληση του υπό εξέταση προϊόντος στην ΕΕ (όλα τα
έξοδα προ φόρων εισοδήματος), βάσει τιμών εκ του εργοστασίου, δηλαδή μη
συμπεριλαμβανομένου του κόστους που συνδέεται, ενδεχομένως, με τη μεταφορά στους
πελάτες.
137. Επιπλέον, στην καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνεται το κόστος των πωληθέντων αγαθών για
κάθε αντιπροσωπευτικό τύπο του προϊόντος (δηλαδή για τους ίδιους τύπους προϊόντος με
εκείνους που χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς του ντάμπινγκ και της υποτιμολόγησης,
βλ. σημείο 57 ανωτέρω).
138. Το κόστος πρέπει να παρουσιάζεται κατά τρόπο που να προσιδιάζει στον βέλτιστο δυνατό βαθμό
στο σύστημα γενικής λογιστικής του μεμονωμένου καταγγέλλοντος και να παρέχονται
λεπτομερή στοιχεία των υπολογισμών.
Κερδοφορία των καταγγελλόντων σε σχέση με το υπό εξέταση προϊόν που πωλείται στην
ΕΕ (βλ. επίσης τμήμα II πίνακας ΣΤ του παραρτήματος 6)
139. Η κερδοφορία καθορίζεται συνήθως υπό τη μορφή του καθαρού, προ φόρων, κέρδους των
πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος σε μη συνδεδεμένους πελάτες στην ΕΕ από τους
καταγγέλλοντες και εκφράζεται ως ποσοστό του κύκλου εργασιών των εν λόγω πωλήσεων.
140. Εάν το κέρδος επηρεάζεται από εξαιρετικές περιστάσεις της αγοράς ή συμβάντα κατά την
εξεταζόμενη περίοδο, οι εν λόγω περιστάσεις και ο αντίστοιχος αντίκτυπός τους πρέπει να
προσδιορίζονται ποσοτικώς.
141. Η μέθοδος που περιγράφεται κατωτέρω χρησιμοποιείται συνήθως για την αποτύπωση της μέσης
κερδοφορίας των καταγγελλόντων σε σχέση με το υπό εξέταση προϊόν. Ωστόσο, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί άλλη μέθοδος, εάν αυτό κρίνεται σκόπιμο.
Κέρδη (ή ζημίες), προ φόρων εισοδήματος, των πωλήσεων στην ΕΕ του υπό εξέταση προϊόντος σε μη
συνδεδεμένους πελάτες
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
Κύκλος εργασιών (τιμή εκ του εργοστασίου) στην ΕΕ του υπό εξέταση προϊόντος σε μη συνδεδεμένους
πελάτες

142. Πρέπει επίσης να αναφέρεται και να αιτιολογείται το απαιτούμενο περιθώριο κέρδους για τη
διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, το οποίο
είναι γνωστό και ως κανονικό περιθώριο κέρδους ή «στόχος κέρδους».
Πρόκειται κατά κανόνα για το περιθώριο κέρδους που επιτεύχθηκε σε κανονικές συνθήκες της
αγοράς, πριν από την άσκηση των πρακτικών ντάμπινγκ, υπό τον όρο ότι:
o
o

κέρδος αυτού του είδους μπορεί ευλόγως να αναμένεται στον υπό κρίση τομέα
του οικείου κλάδου παραγωγής
το κέρδος αυτό δεν μπορεί να αποδοθεί σε εξαιρετικές περιστάσεις της αγοράς.

Από το εν λόγω περιθώριο κέρδους, προστιθέμενο στο μοναδιαίο κόστος των πωληθέντων
αγαθών, προκύπτει η τιμή στόχος της ΕΕ, δηλαδή η τιμή την οποία ο ενωσιακός κλάδος
παραγωγής θα μπορούσε εύλογα να αναμένει ότι θα χρεώσει στην αγορά της ΕΕ εάν δεν υπήρχαν
οι εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ.
Κατόπιν υπολογίζεται το περιθώριο υποτιμολόγησης ή ζημίας, με τη σύγκριση της τιμής στόχου
των καταγγελλόντων με την τιμή εκφορτωθέντος εμπορεύματος στα σύνορα της ΕΕ των
εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ [συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετά την
εισαγωγή (βλ. επίσης σημείο 108)], εκφραζόμενο ως ποσοστό της τιμής CIF των εισαγωγών που
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αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ (προκειμένου να καταστεί εφικτή η ορθή σύγκριση με το
περιθώριο ντάμπινγκ για τους σκοπούς της εφαρμογής του κανόνα του χαμηλότερου δασμού):
Τιμή στόχος καταγγέλλοντος – Τιμή εκφορτωθέντος εμπορεύματος στα σύνορα της Ένωσης των
εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
Τιμή CIF των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ

Αριθμός εργαζομένων που απασχολούν οι καταγγέλλοντες και άλλοι γνωστοί ενωσιακοί
παραγωγοί (βλ. επίσης τμήμα I πίνακας ΣΤ και τμήμα II πίνακας Ζ του παραρτήματος 6)
143. Ο αριθμός των εργαζομένων είναι ο μέσος αριθμός των υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης (ή
σχετικές εκτιμήσεις) που καταλογίζεται στην παραγωγή, στην πώληση, στη διοίκηση και στη
διανομή του υπό κρίση προϊόντος για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (συνήθως 12 μήνες). Θα
πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τους έκτακτους εργαζόμενους.
144. Βάσει των προαναφερομένων, στην καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνεται ο αριθμός των
εργαζομένων που απασχολούν οι καταγγέλλοντες και όλοι οι άλλοι γνωστοί ενωσιακοί
παραγωγοί (βάσει βέλτιστης εκτίμησης).
Επενδύσεις των καταγγελλόντων (βλ. επίσης τμήμα II πίνακας Η του παραρτήματος 6)
145. Οι επενδύσεις είναι το ποσό των κεφαλαιουχικών δαπανών σε ενσώματα πάγια περιουσιακά
στοιχεία τα οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το υπό εξέταση προϊόν με εκτιμώμενη
ωφέλιμη διάρκεια ζωής άνω του ενός έτους.
Αποθέματα (βλ. επίσης τμήμα II πίνακας Θ του παραρτήματος 6)
146. Τα αποθέματα αφορούν τον όγκο του υπό κρίση προϊόντος που διατηρείται για πώληση, δέσμια
χρήση ή δέσμιες πωλήσεις.
147. Πρέπει να παρέχεται ο όγκος των αποθεμάτων του υπό κρίση προϊόντος για τους
καταγγέλλοντες στην αρχή και στη λήξη κάθε περιόδου 12 μηνών. Αναφέρετε αν το προϊόν έχει
εποχιακό χαρακτήρα.
Άλλα στοιχεία ζημίας
148. Άλλοι σχετικοί παράγοντες ζημίας, όπως απόδοση επενδύσεων, ταμειακές ροές, αδυναμία
άντλησης κεφαλαίων κ.λπ., μπορούν επίσης να αποτελούν ένδειξη της ζημίας που υπέστησαν οι
καταγγέλλοντες λόγω των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ. Σε αυτή την
περίπτωση, οι παράγοντες αυτοί θα πρέπει να αναφέρονται και να σχολιάζονται.
Κίνδυνος πρόκλησης περαιτέρω ζημίας
149. Ένα άλλο στοιχείο που μπορεί να συμπεριληφθεί στην καταγγελία είναι η δυνητική περαιτέρω
ζημία την οποία μπορεί να υποστεί ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής στο μέλλον λόγω των
εισαγωγών που εικάζεται ότι αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ.
150. Η διαπίστωση κινδύνου πρόκλησης περαιτέρω σημαντικής ζημίας πρέπει να βασίζεται σε
πραγματικά περιστατικά και όχι μόνο σε ισχυρισμούς. Εάν είναι εφικτό, προσδιορίστε
ποσοτικώς τη σαφώς προβλέψιμη και επικείμενη περαιτέρω ζημία. Παραδείγματα περιστάσεων
στις οποίες μπορεί να προβλεφθεί μελλοντική ζημία είναι τα ακόλουθα:
- Ποσοστό αύξησης των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ
Ανοδική τάση των εισαγωγών προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ θα μπορούσε
να είναι ενδεικτική της πιθανότητας συνέχισης της αύξησης των εισαγωγών αυτών στο
μέλλον.
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- Παραγωγική ικανότητα των εξαγωγέων
Είναι σημαντικό να επισημανθούν οι δυνατότητες της παραγωγικής ικανότητας της χώρας
εξαγωγής προκειμένου να καταστεί σαφές ότι η επιθετική εμπορική συμπεριφορά μπορεί να
συνεχιστεί. Η αναζήτηση των σχετικών πληροφοριών γίνεται συνήθως σε μελέτες, άρθρα
εξειδικευμένων εφημερίδων ή άλλες πηγές.
- Μεταβολές στη διάρθρωση της εξαγωγικής αγοράς
Διαρθρωτικές αλλαγές στην εγχώρια αγορά των εξαγωγέων (πτώση της ζήτησης, επενδύσεις,
τεχνική ανάπτυξη, μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα, άνοιγμα της αγοράς σε αλλοδαπά
προϊόντα κ.λπ.) μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση των εξαγωγών προς την ΕΕ σε τιμές
που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ.
- Εμπόδια στις εξαγωγές προς άλλες τρίτες χώρες
Εξαγωγείς θα μπορούσαν να στοχεύουν την αγορά της ΕΕ. Η προσδοκία αυτή μπορεί να
βασίζεται στην επιμέρους στρατηγική εξαγωγών των εταιρειών, αλλά και στο γεγονός ότι σε
τρίτες χώρες υπάρχουν υψηλοί εισαγωγικοί δασμοί ή άλλα εμπόδια στις εισαγωγές (όπως
μέτρα αντιντάμπινγκ, τεχνικά πρότυπα κ.λπ.).
- Αποθέματα στην οικεία ή στις οικείες χώρες
Συσσώρευση των αποθεμάτων των εξαγωγέων θα μπορούσε αποτελεί ένδειξη πιθανής
σημαντικής αύξησης των εξαγωγών του προϊόντος στο μέλλον.
151. Ισχυρισμοί αυτού του είδους είναι συνήθως συμπληρωματικοί των ισχυρισμών που αφορούν τη
ζημία που έχει ήδη προκύψει, αλλά η καταγγελία μπορεί να θεμελιωθεί αποκλειστικά και μόνο
στον κίνδυνο πρόκλησης ζημίας, υπό τον όρο ότι υποστηρίζεται από επαρκή αποδεικτικά
στοιχεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς επίρρωση της καταγγελίας κατά την
αρχική εξέταση.
Εμπόδια στην παραγωγή και στην ανάπτυξη
152. Οι εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ενδέχεται να αποθάρρυναν δυνητικά
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της ΕΕ από την παραγωγή του υπό εξέταση προϊόντος,
εμποδίζοντας κατά τον τρόπο αυτό την εγκατάστασή τους ως παραγωγών. Σε αυτή την
περίπτωση, διευκρινίστε με ποιον τρόπο συνέβη αυτό, τεκμηριώνοντας δεόντως βάσει εγγράφων
τους σχετικούς ισχυρισμούς.
153. Κατά κανόνα, ισχυρισμοί αυτού του είδους είναι συμπληρωματικοί των ισχυρισμών περί ζημίας,
αλλά η καταγγελία μπορεί να θεμελιώνεται επίσης αποκλειστικά και μόνο στα εμπόδια που
προκαλούνται στην εγκαθίδρυση ενός ενωσιακού κλάδου παραγωγής, υπό τον όρο ότι
υποστηρίζεται από επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

(4) ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ
Α.

Επιπτώσεις των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ

154. Εκτός από τα στοιχεία που αντιπροσωπεύουν τη ζημία, πρέπει να καταδειχθεί ότι οι εισαγωγές
που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ προκάλεσαν σημαντική ζημία, δηλαδή ότι υφίσταται
αιτιώδης συνάφεια. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο
ντάμπινγκ πρέπει να αποτελούν και τον μοναδικό λόγο τυχόν ζημίας που έχει προκληθεί. Η
αιτιώδης συνάφεια μπορεί να καταδειχθεί με την αύξηση των εισαγωγών σε μειούμενες τιμές, η
οποία συμπίπτει χρονικά με την επιδείνωση της κατάστασης των καταγγελλόντων, όπως
προκύπτει από την εξέλιξη των δεικτών ζημίας.

Β.

Επιπτώσεις άλλων παραγόντων (βλ. επίσης παράρτημα 6 «Αιτιώδης συνάφεια»)

155. Είναι επίσης αναγκαίο να εξεταστεί αν άλλοι παράγοντες, εκτός των εισαγωγών που αποτελούν
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αντικείμενο ντάμπινγκ, ενδέχεται να επηρέασαν την επιδείνωση της κατάστασης του ενωσιακού
κλάδου παραγωγής. Στους παράγοντες αυτούς μπορεί να συγκαταλέγονται οι εξής:
-

όγκοι και τιμές του προϊόντος από άλλες τρίτες χώρες,

-

πτώσεις της ζήτησης και μεταβολές στα δεδομένα κατανάλωσης,

-

περιοριστικές εμπορικές πρακτικές των ενωσιακών παραγωγών,

-

έντονος ανταγωνισμός από παραγωγούς στην ΕΕ,

-

κακές εξαγωγικές επιδόσεις του ενωσιακού κλάδου παραγωγής,

-

χαμηλή παραγωγικότητα του ενωσιακού κλάδου παραγωγής,

-

εσφαλμένη εκτίμηση των εξελίξεων της αγοράς, π.χ. κακή επενδυτική πολιτική,

-

κακές επιδόσεις όσον αφορά την εμπορική προώθηση,

-

χαμηλή ποιότητα προϊόντος ή περιορισμένο φάσμα προϊόντων,

-

διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών,

-

εισαγωγές του ίδιου του ενωσιακού κλάδου παραγωγής οι οποίες προέρχονται από την
οικεία χώρα.

Κατά περίπτωση, στην καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνεται αξιολόγηση των εν λόγω
παραγόντων ή οποιωνδήποτε άλλων σχετικών παραγόντων ώστε να καταδεικνύεται ο βαθμός
στον οποίο οι παράγοντες αυτοί επηρέασαν τη ζημιογόνο κατάσταση στον ενωσιακό κλάδο
παραγωγής κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η καταγγελία (βλ. σημείο 92).

(5) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
156. Στο συμπέρασμα της καταγγελίας μπορούν να επαναλαμβάνονται, υπό μορφή συνοπτικής
παρουσίασης, οι λόγοι για τους οποίους τα υποβαλλόμενα στοιχεία αποδεικνύουν την ύπαρξη
ντάμπινγκ, ζημίας και αιτιώδους συνάφειας και είναι επαρκή για την έναρξη διαδικασίας
έρευνας αντιντάμπινγκ.
157. Στο συμπέρασμα πρέπει να ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινήσει διαδικασία
αντιντάμπινγκ προκειμένου να διερευνηθούν οι ισχυρισμοί που προβάλλονται στην καταγγελία.
158. Αποστείλετε την καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ.
παράρτημα 1 και σημείο 4), μαζί με συνοδευτική επιστολή, χρονολογημένη και υπογεγραμμένη
από το πρόσωπο το οποίο έχουν εξουσιοδοτήσει οι καταγγέλλοντες ώστε να ενεργεί εξ ονόματός
τους.
159. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη διατύπωση:
«Επισυνάπτεται καταγγελία αντιντάμπινγκ η οποία αφορά τις εισαγωγές (προϊόν) από (χώρα ή
χώρες). Ο/Η υπογράφων/-ουσα βεβαιώνω νομίμως ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι, εξ
όσων γνωρίζω, πλήρεις και ακριβείς και ότι έχω εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπώ τον/τους
καταγγέλλοντα/-ες (όνομα καταγγέλλοντος/-όντων).
Ονοματεπώνυμο, υπογραφή, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός
τηλεφώνου.»

(6) ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
160. Επίσημα στατιστικά στοιχεία είναι διαθέσιμα μέσω των συνδέσμων που παρατίθενται κατωτέρω.
Υποβάλετε επίσης, σε χωριστό παράρτημα, μη επεξεργασμένα στοιχεία ως εξάχθηκαν, καθώς
και πίνακες των συγκεντρωτικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς.
Εάν η ονοματολογία επίσημων στατιστικών στοιχείων δεν συμπίπτει με το υπό εξέταση προϊόν
(για παράδειγμα «κωδικοί ΣΟ ex», δηλαδή κωδικοί που αφορούν ευρύτερο φάσμα προϊόντων),
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τα διαθέσιμα επίσημα στατιστικά στοιχεία μπορούν να εξακολουθούν να είναι χρήσιμα, υπό τον
όρο ότι οι καταγγέλλοντες είναι σε θέση να επεξεργαστούν εκ νέου τα δεδομένα με τη χρήση
εύλογης μεθοδολογίας, η οποία υποστηρίζεται από επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Είναι επίσης
δυνατή η χρήση και άλλων αξιόπιστων πηγών, οι οποίες υποστηρίζονται από επαρκή
αποδεικτικά στοιχεία.
Δασμολογική και στατιστική ονοματολογία
-

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1821 της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά
με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του
Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο
(επισημαίνεται ότι δημοσιεύεται νέα έκδοση σε ετήσια βάση):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:294:FULL&from=EL
- Κωδικοί συνδυασμένης ονοματολογίας (εργαλείο αναζήτησης):
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=el
Στατιστικά στοιχεία εισαγωγών/εξαγωγών της EUROSTAT (COMEXT):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
Στατιστικά στοιχεία παραγωγής της EUROSTAT (PRODCOM):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/prodcom/data

(7) ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
161. Μετά την παραλαβή της καταγγελίας, η Επιτροπή αποστέλλει βεβαίωση παραλαβής.
162. Βάσει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην καταγγελία, η Επιτροπή αποφασίζει, εντός
45 ημερών από την υποβολή της καταγγελίας, αν θα κινήσει έρευνα ή αν θα απορρίψει την
καταγγελία.
163. Εάν η καταγγελία περιλαμβάνει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, η Επιτροπή προβαίνει σε εξέταση
της νομιμοποίησης προτού λάβει τελική απόφαση για την έναρξη επίσημης διαδικασίας έρευνας
(βλ. επίσης σημεία 29 έως 34).
Η Επιτροπή επικοινωνεί με όλους τους γνωστούς ενωσιακούς παραγωγούς του υπό εξέταση
προϊόντος προκειμένου να ζητήσει την άποψή τους σχετικά με την πιθανή έναρξη διαδικασίας
έρευνας. Η Επιτροπή επικοινωνεί επίσης με γνωστές ενώσεις σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο.
Βάσει των απαντήσεων, η Επιτροπή καταλήγει σε συμπέρασμα σχετικά με το αν οι ενωσιακοί
παραγωγοί που υποβάλλουν την καταγγελία αντιπροσωπεύουν σε επαρκή βαθμό τον κλάδο (για
παράδειγμα τυποποιημένης επιστολής, βλ. παράρτημα 7).
Εάν δικαιολογείται, βάσει των απαντήσεων, η Επιτροπή επιλέγει επίσης προσωρινό δείγμα
ενωσιακών παραγωγών προς έλεγχο κατά τη διάρκεια της έρευνας.
Στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας, τα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις
παρατηρήσεις τους πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με το τελικό δείγμα.
164. Η καταγγελία πρέπει να υποστηρίζεται από το ήμισυ τουλάχιστον των παραγωγών που
διατύπωσαν άποψη επί της καταγγελίας, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα τέταρτο
της συνολικής ενωσιακής παραγωγής. Ελλείψει της εν λόγω στήριξης και
αντιπροσωπευτικότητας, η Επιτροπή δεν κινεί διαδικασία έρευνας.
165. Μετά τη λήψη απόφασης από την Επιτροπή για την έναρξη έρευνας αντιντάμπινγκ,
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωση για την έναρξη
της διαδικασίας. Η Επιτροπή αποστέλλει ερωτηματολόγια σε:
- ενωσιακούς παραγωγούς
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- εξαγωγείς
- συνδεδεμένους και μη συνδεδεμένους εισαγωγείς
- προμηθευτές και χρήστες.
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166. Κατά κανόνα, τα ως άνω μέρη έχουν στη διάθεσή τους 30-37 ημέρες για να απαντήσουν στο
ερωτηματολόγιο. Τα ερωτηματολόγια για τους ενωσιακούς παραγωγούς περιλαμβάνουν
λεπτομερείς ερωτήσεις σχετικά με όλους τους προαναφερόμενους παράγοντες ζημίας, ιδίως
όσον αφορά την τιμή πώλησης και το κόστος παραγωγής για το υπό κρίση προϊόν.
167. Στη συνέχεια, η Επιτροπή διενεργεί επιτόπια έρευνα για να επαληθεύσει την ακρίβεια των
απαντήσεων. Επιπλέον, η Επιτροπή εξετάζει αν η δυνητική επιβολή μέτρων θα είναι συνολικά
προς το συμφέρον της ΕΕ. Η Επιτροπή δύναται να επιβάλει προσωρινά μέτρα το αργότερο εντός
οκτώ μηνών από την έναρξη της διαδικασίας και πρέπει να εκδώσει οριστική απόφαση εντός
14 μηνών από την έναρξη της διαδικασίας.
168. Εάν η καταγγελία δεν περιέχει επαρκή στοιχεία τα οποία να υποδηλώνουν, κατά την αρχική
εξέταση, την ύπαρξη ντάμπινγκ, ζημίας και αιτιώδους συνάφειας, η αιτιολογία της απόρριψης
είναι διεξοδική και γνωστοποιείται στους καταγγέλλοντες ώστε να υποβάλουν τις παρατηρήσεις
τους πριν από την έκδοση της τελικής απόφασης. Η επίσημη απόρριψη της καταγγελίας
λαμβάνει τη μορφή απόφασης της Επιτροπής.
169. Η καταγγελία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή πριν από την έκδοση της τελικής απόφασης
έναρξης ή μη της διαδικασίας. Καταγγελία η οποία ανακλήθηκε λογίζεται ως μη υποβληθείσα.
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IV. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα 1
Κατευθυντήριες οδηγίες για την υποβολή καταγγελίας
Παράρτημα 2
Μέρος A:
Παράδειγμα τυποποιημένου πίνακα περιεχομένων καταγγελίας
Μέρος B:
Γενική καταγγελία αντιντάμπινγκ (περιγραφικό μέρος)
Παράρτημα 3
Παραδείγματα τυποποιημένων παραρτημάτων της
καταγγελίας
Παράρτημα 4
Κατευθυντήριες οδηγίες για τη μη εμπιστευτική έκδοση
της καταγγελίας
Παράρτημα 5
Έντυπο για τη συλλογή στοιχείων
Παράρτημα 6
Παράδειγμα πινάκων σύνοψης των πληροφοριών
σχετικά με τη ζημία
Παράρτημα 7
Τυποποιημένο έντυπο
Παράρτημα 8
Χώρες που υπόκεινται σε σημαντικές στρεβλώσεις

Παράρτημα 1
Κατευθυντήριες οδηγίες για την υποβολή καταγγελίας
Σε κάθε υπόθεση, η καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνει τόσο έκδοση περιορισμένης διανομής όσο και
έκδοση για εξέταση από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η έκδοση της καταγγελίας για εξέταση από τα
ενδιαφερόμενα μέρη δεν περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες.
Εάν η καταγγελία δεν περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες, αρκεί η υποβολή μόνο μίας έκδοσης.
Η Επιτροπή προτιμά να παραλαμβάνει την καταγγελία μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τις
ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες:
•

Το όνομα κάθε αρχείου που περιέχεται στην καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα
στοιχεία: «Κύριο μέρος της καταγγελίας» ή «Παράρτημα», αύξοντα αριθμό, μνεία του
περιεχομένου και ένδειξη περιορισμένης διανομής («LIMITED») ή ανοικτής για εξέταση
(«OPEN»), όπως φαίνεται στα παραδείγματα που ακολουθούν:
Ενότητα της έκδοσης περιορισμένης διανομής
(LIMITED) της καταγγελίας

Ηλεκτρονικό αρχείο

Κύριο μέρος της καταγγελίας/περιγραφικό μέρος

Complaint_body_LIMITED.pdf

Παράρτημα 1 (καταγγέλλοντες)

Annex
1_complainants_LIMITED.xlsx

Παράρτημα 2 (άλλοι ενωσιακοί παραγωγοί)

Annex 2_other EU
producers_LIMITED.xlsx

…

…
Ενότητα της έκδοσης της καταγγελίας για
εξέταση από τα ενδιαφερόμενα μέρη (OPEN)

Ηλεκτρονικό αρχείο

Κύριο μέρος της καταγγελίας/περιγραφικό μέρος

Complaint_body_OPEN.pdf

Παράρτημα 1 (καταγγέλλοντες)

Annex 1_complainants_OPEN.pdf

Παράρτημα 2 (άλλοι ενωσιακοί παραγωγοί)

Annex 2_other EU
producers_OPEN.pdf

…

…

Προσθέστε τους ανωτέρω πίνακες περιεχομένων ως χωριστό αρχείο ευρετηρίου στην
καταγγελία.
•

•
•

•

Κατά κανόνα, η Επιτροπή αποστέλλει εκδόσεις των καταγγελιών σε μορφότυπο φορητού
εγγράφου («pdf») για εξέταση από τα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή τους παραγωγούς, τους
εξαγωγείς, τους εισαγωγείς, τους προμηθευτές και τους χρήστες. Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν
είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη για την ακεραιότητα των δεδομένων κατά τη μετατροπή
διαφόρων μορφοτύπων αρχικών εγγράφων, πρέπει να υποβάλετε όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία που
περιλαμβάνονται στην έκδοση για εξέταση από τα ενδιαφερόμενα μέρη σε μορφότυπο pdf.
Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείου: 10 MB.
Για τεχνικούς λόγους, το μήκος της διαδρομής δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 256 χαρακτήρες
κατά την καταχώρισή του στις μονάδες δίσκων της Επιτροπής. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται να
μην χρησιμοποιείται σύνθετες δομές υποφακέλων οι οποίες παράγουν υπερβολικά μακροσκελή
ονόματα φακέλων/εγγράφων.
Ο κατάλογος και τα στοιχεία επικοινωνίας (μεταξύ των οποίων διευθύνσεις ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου) όλων των γνωστών ενωσιακών παραγωγών, εισαγωγέων, εξαγωγέων από την
οικεία ή τις οικείες χώρες, χρηστών/καταναλωτών, καθώς και οι υπολογισμοί, πρέπει να
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•

υποβάλλονται σε μορφή ηλεκτρονικού λογιστικού φύλλου τύπου Microsoft Excel.
Συνιστάται να συμπεριλαμβάνετε στα παραρτήματα τα σύντομα ερωτηματολόγια που
συμπληρώθηκαν από μεμονωμένες εταιρείες υπό μορφή ηλεκτρονικού λογιστικού φύλλου τύπου
Microsoft Excel.
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Η καταγγελία μπορεί να αποσταλεί:
-

μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως επεξηγείται ανωτέρω, ή, εναλλακτικά,

-

μέσω συσκευής φορητής αποθήκευσης δεδομένων (για παράδειγμα, CD ή DVD ή κλειδί
USB) ή

-

σε έντυπη μορφή

στη διεύθυνση που παρέχεται στο σημείο 4.
Εάν έχετε ερωτήσεις τεχνικής φύσεως, επικοινωνήστε με την Επιτροπή πριν από την υποβολή της
καταγγελίας.
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Παράρτημα 2
Μέρος Α
Παράδειγμα τυποποιημένου πίνακα περιεχομένων καταγγελίας
1.

Εισαγωγή

2.

Γενικές πληροφορίες
Α. Καταγγέλλοντες

Β.

1. Οι καταγγέλλοντες
2. Αντιπροσωπευτικότητα
3. Άλλοι γνωστοί παραγωγοί στην ΕΕ
Υπό εξέταση προϊόν

Γ.

1. Ορισμός προϊόντος
2. Περιγραφή προϊόντος
3. Τελωνειακοί δασμοί και άλλα μέτρα σχετικά με το εμπόριο
Χώρα ή χώρες τις οποίες αφορά η καταγγελία

Δ.

Γνωστοί εξαγωγείς/παραγωγοί στην οικεία ή στις οικίες χώρες

Ε.

Γνωστοί εισαγωγείς στην ΕΕ

ΣΤ. Προμηθευτές, χρήστες και καταναλωτές στην ΕΕ
3.

Ντάμπινγκ
Α. Τύποι προϊόντος

4.

Β.

Κανονική αξία
1. Επιλογή ανάλογης χώρας (εάν πρόκειται για χώρα χωρίς οικονομία της αγοράς ή για
οικονομία σε μεταβατικό στάδιο)
2. Υπολογισμός κανονικής αξίας

Γ.

Τιμή εξαγωγής
Υπολογισμός τιμής εξαγωγής

Δ.

Σύγκριση τιμών

Ε.

Περιθώριο ντάμπινγκ

Ζημία
Α.
Β.
Γ.
Δ.
Ε.

5.

Κατανάλωση στην ΕΕ
Όγκος και μερίδιο αγοράς των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ
Τιμή των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ
Υποτιμολόγηση
Τάσεις όσον αφορά τους παράγοντες ζημίας

Αιτιώδης συνάφεια
Α. Επιπτώσεις των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ
Β. Επιπτώσεις άλλων παραγόντων

6.

Συμπέρασμα
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Μέρος Β
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Γενική καταγγελία αντιντάμπινγκ (περιγραφικό μέρος)
Η λήψη της ηλεκτρονικής έκδοσης του παρόντος υποδείγματος είναι δυνατή από την ακόλουθη διεύθυνση:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/XXXXX.docx
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Παράρτημα 3
Παράδειγμα τυποποιημένων παραρτημάτων της καταγγελίας
Παράδειγμα παραρτήματος 1.A.
καταγγέλλοντος 29

Ενωσιακός κλάδος παραγωγής και αντιπροσωπευτικότητα του

- Όγκος της ενωσιακής παραγωγής κατά το τελευταίο ημερολογιακό έτος και/ή (κατά προτίμηση)
κατά τη διάρκεια περιόδου 12 μηνών, η οποία λήγει το αργότερο 6 μήνες πριν από την ημερομηνία
υποβολής της καταγγελίας. Υποστηρίξτε τους υπολογισμούς αυτούς αναφέροντας την πηγή των
στοιχείων, επισυνάπτοντας τα σχετικά αντίγραφα της πηγής, κατά περίπτωση, και περιγράφοντας
αναλυτικά τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε.
- Κατάλογος καταγγελλόντων με τα στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου
και φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπεύθυνος επικοινωνίας) και τον όγκο
παραγωγής κάθε καταγγέλλοντος και όλων των καταγγελλόντων συνολικά κατά το τελευταίο
ημερολογιακό έτος και για περίοδο 12 μηνών, η οποία λήγει το αργότερο 6 μήνες πριν από την
ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας.
- Κατάλογος άλλων γνωστών παραγωγών στην ΕΕ με τα στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση,
αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, εάν είναι δυνατόν, υπεύθυνος
επικοινωνίας), με εκτίμηση του όγκου παραγωγής κατά την περίοδο ενός έτους που αναφέρεται
ανωτέρω. Αναφέρετε αν οι συγκεκριμένοι άλλοι γνωστοί παραγωγοί τάσσονται υπέρ ή κατά της
καταγγελίας ή αν τηρούν ουδέτερη στάση, εάν γνωρίζετε την άποψή τους.
Σημ.: Υποβάλετε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σε ηλεκτρονική μορφή, κατά προτίμηση σε πίνακα
Excel.
Παράδειγμα παραρτήματος 1.B.

Υπό εξέταση προϊόν

- Έγγραφα (όπως ευρωπαϊκά πρότυπα), φυλλάδια, διαδικασίες παραγωγής, διαφορετικοί τύποι και
φωτογραφίες του υπό κρίση προϊόντος το οποίο παράγεται στην ΕΕ.
- Ομοίως για το αλλοδαπό εισαγόμενο προϊόν στην ΕΕ, το οποίο εικάζεται ότι αποτελεί αντικείμενο
ντάμπινγκ.
- Ομοίως για το αλλοδαπό προϊόν το οποίο πωλείται στην εγχώρια αγορά αλλοδαπών προϊόντων.
Παράδειγμα παραρτήματος 1.Γ.

Εξαγωγικές εταιρείες

- Κατάλογος (ανά χώρα) γνωστών παραγωγών/εξαγωγέων του υπό κρίση προϊόντος με στοιχεία
επικοινωνίας: όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
καθώς και υπεύθυνος επικοινωνίας (εάν υπάρχει).
- Κατάλογος γνωστών ενώσεων παραγωγών/εξαγωγέων ανά χώρα ή χώρες που αφορά η καταγγελία,
με τα ίδια στοιχεία επικοινωνίας.
Σημ.: Υποβάλετε τα στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, κατά προτίμηση σε πίνακα Excel.
Παράδειγμα παραρτήματος 1.Δ.

Εισαγωγείς

- Κατάλογος (ανά χώρα) γνωστών εισαγωγέων με όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και υπεύθυνο επικοινωνίας (εάν υπάρχει).
- Κατάλογος γνωστών ενώσεων εισαγωγέων, με τα ίδια στοιχεία επικοινωνίας.
Σημ.: Υποβάλετε τα στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, κατά προτίμηση σε πίνακα Excel.
Παράδειγμα παραρτήματος 1.E.

Προμηθευτές, χρήστες και καταναλωτές

- Κατάλογος γνωστών κύριων προμηθευτών, χρηστών και καταναλωτών και των ενώσεών τους, με
όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και
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Στην περίπτωση κλάδου παραγωγής ο οποίος απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
επικοινωνήστε με την Επιτροπή για περαιτέρω καθοδήγηση.
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υπεύθυνο επικοινωνίας (εάν υπάρχει).
Σημ.: Υποβάλετε τα στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, κατά προτίμηση σε πίνακα Excel.
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Παράδειγμα παραρτήματος 2.A.

Αντιπροσωπευτικοί τύποι του προϊόντος

- Τεχνικές και στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τους συγκεκριμένους τύπους του προϊόντος.
Παράδειγμα παραρτήματος 2.B.

Κανονική αξία

Επιλογή ανάλογης χώρας (εάν πρόκειται για χώρα χωρίς οικονομία της αγοράς)
- Κάθε πληροφορία που στηρίζει την επιλογή της ανάλογης χώρας. Για παράδειγμα, όσον αφορά:
• τον ανταγωνισμό στην αγορά (π.χ. παράγοντες στην αγορά, επίσημα στατιστικά στοιχεία για
τις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος στην προτεινόμενη ανάλογη χώρα κ.λπ.)·
• το μέγεθος της αγοράς από άποψη όγκου (π.χ. αριθμητικά στοιχεία έρευνας αγοράς)·
• τη διαδικασία παραγωγής (πληροφορίες από έρευνες, άρθρα κ.λπ.).
Εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εγχώρια τιμή:
- τιμολόγια, προσφορές, έρευνες, διαφημίσεις, στατιστικά στοιχεία κ.λπ. στα οποία αναφέρεται η
εγχώρια τιμή·
- αποδεικτικά στοιχεία για τυχόν αναπροσαρμογές (από έρευνες αγοράς ή άλλες αξιόπιστες πηγές).
Χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από αντιπροσωπείες της ΕΕ και/ή πρεσβείες κρατών
μελών της ΕΕ σε τρίτες χώρες.
Άλλως:
- πηγή δεδομένων για την κατασκευασμένη αξία (π.χ. έρευνες αγοράς, στατιστικά στοιχεία) ή
- αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά την τιμή που χρεώνει ο προμηθευτής σε τρίτη χώρα (π.χ.
τιμολόγια, προσφορές, στατιστικά στοιχεία κ.λπ.).
Παράδειγμα παραρτήματος 2.Γ.

Τιμή εξαγωγής

- Τιμολόγια/γραπτές προσφορές και/ή στοιχεία της Eurostat και/ή άλλα στοιχεία (εκθέσεις
προσωπικού πωλήσεων, τιμοκατάλογοι).
- Πηγή αριθμητικών στοιχείων για τις αναπροσαρμογές ή τη βάση της εκτίμησης για την αναγωγή
της τιμής σε τιμή εκ του εργοστασίου, ιδίως έξοδα μεταφοράς.
Παράδειγμα παραρτήματος 2.Δ.

Σύγκριση τιμών

- Αποδεικτικά στοιχεία ή βάση της εκτίμησης για την υποστήριξη των αναπροσαρμογών που πρέπει
να πραγματοποιηθούν.
Παράδειγμα παραρτήματος 3.A.

Ζημία

- Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τους παράγοντες ζημίας, ιδίως όσον αφορά τις τιμές των
ενωσιακών παραγωγών και την κερδοφορία.
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Παράρτημα 4
Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την έκδοση για εξέταση από τα
ενδιαφερόμενα μέρη
Κατά τη σύνταξη της έκδοσης για εξέταση από τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή παραγωγοί, εξαγωγείς, εισαγωγείς, προμηθευτές και χρήστες, θα
έχουν πρόσβαση σε αυτή, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για την έκδοση περιορισμένης διανομής.
Επομένως, η έκδοση για εξέταση από τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να είναι επαρκώς περιεκτική
ώστε να επιτρέπει την κατανόηση σε ικανοποιητικό βαθμό της ουσίας των πληροφοριών που
υποβάλλονται στην έκδοση περιορισμένης διανομής, χωρίς να αποκαλύπτονται εμπιστευτικά
στοιχεία.
Για να σας βοηθήσουμε να συντάξετε την έκδοση της καταγγελίας για εξέταση από τα ενδιαφερόμενα
μέρη, σας συνιστούμε να ενεργήσετε ως ακολούθως:
1. Χρησιμοποιήστε ως βάση την έκδοση περιορισμένης διανομής της καταγγελίας και τα
παραρτήματά της.
2. Προσδιορίστε όλες τις πληροφορίες στην έκδοση «Limited» της καταγγελίας οι οποίες θεωρείτε
ότι δεν είναι περιορισμένης διανομής και διατηρήστε τις ως έχουν στην έκδοση για εξέταση
από τα ενδιαφερόμενα μέρη.
3. Για κάθε στοιχείο το οποίο δεν έχετε γνωστοποιήσει (τόσο στο «κύριο μέρος της καταγγελίας»
όσο και στα παραρτήματα), θα πρέπει
-

-

να διευκρινίσετε τον λόγο για τον οποίο αυτό είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα (κυρίως
λόγω επιχειρηματικού απορρήτου ή επειδή πρόκειται για έγγραφα των οποίων η
γνωστοποίηση θα ήταν επιζήμια για τα πρόσωπα που τα παρείχαν ή αναφέρονται σε
αυτά) 30.
να υποβάλετε σύνοψη των εμπιστευτικών πληροφοριών σε μη εμπιστευτική έκδοση.
Η σύνοψη πρέπει να είναι κατατοπιστική, δηλαδή πρέπει να χαρακτηρίζεται από
επαρκή βαθμό ακρίβειας ώστε να είναι εφικτή η εύλογη κατανόηση της ουσίας της
υπόθεσης (αριθμός εγγράφων, τίτλος, ημερομηνία / περίοδος αναφοράς, περιγραφή του
περιεχομένου κ.λπ.). Αναφέρετε στη μη εμπιστευτική έκδοση τις πηγές πληροφοριών
που χρησιμοποιήσατε, όπως ακριβώς και στην εμπιστευτική έκδοση, ή διευκρινίστε
τους λόγους για τους οποίους δεν είναι εφικτή η γνωστοποίηση της πηγής.

4. Εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεν είναι εφικτή ούτε η σύνοψη των εμπιστευτικών
πληροφοριών, διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους δεν είναι εφικτή η σύνοψη.
Επισημαίνετε πάντα με σαφήνεια τα σημεία στα οποία διαγράφηκαν εμπιστευτικές
πληροφορίες. Κείμενο που αποκρύπτεται πρέπει να προσδιορίζεται ως τέτοιο [αποκρυπτόμενο
κείμενο].
Παραδείγματα σύνοψης εμπιστευτικών πληροφοριών:
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Κάθε πληροφορία ή έγγραφο μπορεί να θεωρηθεί «εκ φύσεως» εμπιστευτικού χαρακτήρα (επιχειρηματικό
απόρρητο, έγγραφα των οποίων η γνωστοποίηση θα ήταν επιζήμια για τα πρόσωπα που τα παρείχαν ή
αναφέρονται σε αυτά). Όσον αφορά το επιχειρηματικό απόρρητο, η αιτιολόγηση μπορεί να είναι, για
παράδειγμα, η εξής: «Η παρούσα πληροφορία έχει από τη φύση της εμπιστευτικό χαρακτήρα, επειδή η
γνωστοποίησή της θα προσπόριζε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ανταγωνιστή». Όσον αφορά τη
γνωστοποίηση πληροφοριών που θα μπορούσαν να είναι επιζήμιες για κάποιον, η αιτιολόγηση μπορεί να
είναι, για παράδειγμα, η εξής: «Η παρούσα πληροφορία έχει από τη φύση της εμπιστευτικό χαρακτήρα, επειδή
η γνωστοποίησή της θα είχε σοβαρές αρνητικές συνέπειες για το πρόσωπο που έχει παράσχει την πληροφορία
ή για το πρόσωπο από το οποίο έλαβε την πληροφορία αυτός που την υποβάλλει». Εάν είναι εφικτό, θα πρέπει
να περιγράφονται τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και/ή οι επιζήμιες πτυχές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
μπορεί να αντιμετωπιστεί ως εμπιστευτικού χαρακτήρα πληροφορία ή έγγραφο που δεν έχει εκ φύσεως
εμπιστευτικό χαρακτήρα, όταν παρέχεται στην Επιτροπή σε εμπιστευτική βάση μαζί με δεόντως
αιτιολογημένο αίτημα εμπιστευτικότητας.
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*

Όταν οι πληροφορίες αφορούν αριθμούς για διάφορα έτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δείκτες:
Παράδειγμα εμπιστευτικών πληροφοριών:
200x (έτος-2)
20 000 EUR

200x (έτος-1)
30 000 EUR

200x
40 000 EUR

Η μη εμπιστευτική σύνοψη θα μπορούσε να έχει ως εξής:
200x (έτος-2)
100
*

200x (έτος-1)
150

200x
200

Όταν οι πληροφορίες αφορούν μεμονωμένο αριθμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τάξεις
μεγέθους:
Παράδειγμα περιορισμένου αριθμητικού στοιχείου:
«Η τιμή πώλησης είναι 215 EUR ανά τόνο.»
Η περίληψη που είναι διαθέσιμη για εξέταση από τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούσε να
έχει ως εξής:
«Η τιμή πώλησης είναι [200-240] EUR ανά τόνο.»

Κατά γενικό κανόνα, οι τάξεις μεγέθους είναι περισσότερο κατατοπιστικές από τους δείκτες, ακόμη και
για την απεικόνιση τάσεων. Εάν χρησιμοποιείτε δείκτες, επισημαίνεται ότι πρέπει να αιτιολογήσετε την
επιλογή σας.
*

Όταν οι περιορισμένες πληροφορίες αφορούν κείμενο, μπορείτε είτε να συνοψίσετε είτε να
απαλείψετε τα ονόματα των μερών αναφέροντας τη λειτουργία τους:
Παράδειγμα περιορισμένου κειμένου:
«Η TRADING COMPANY Ltd. με ενημέρωσε ότι οι τιμές των εισαγωγών ήταν κατά
20 % χαμηλότερες.»
Η περίληψη που είναι διαθέσιμη για εξέταση από τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούσε να
έχει ως εξής:
«[ένας από τους πελάτες μου] με ενημέρωσε ότι οι τιμές των εισαγωγών ήταν κατά 20 %
χαμηλότερες.»

*

Όσον αφορά τους υπολογισμούς του ντάμπινγκ και της ζημίας, στη μη εμπιστευτική έκδοση
πρέπει να παρουσιάζεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, ενώ οι περιορισμένες
πληροφορίες πρέπει να συνοψίζονται με κατατοπιστικό τρόπο (για παράδειγμα, με τη χρήση
ευρών και δεικτών για περιορισμένα/ευαίσθητα στοιχεία και πραγματικά αριθμητικά στοιχεία).

Πληροφορίες που υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου
Κατά γενικό κανόνα, τα πληροφοριακά στοιχεία ή δεδομένα που περιλαμβάνονται στην καταγγελία
δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (τόσο στην έκδοση
περιορισμένης διανομής όσο και στην έκδοση για εξέταση από τα ενδιαφερόμενα μέρη).
Εάν θεωρείτε, παρά ταύτα, αναγκαίο να στηριχθείτε σε έκθεση, μελέτη, έρευνα αγοράς, άρθρο του
Τύπου, ευρωπαϊκό πρότυπο κ.λπ. που καλύπτεται από δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι
σκόπιμο να επιχειρήσετε να λάβετε τη συγκατάθεση του κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας, ούτως ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν το δικαίωμα να συμβουλευτούν το έγγραφο
ή τα σχετικά στοιχεία του εγγράφου στην έκδοση για εξέταση από τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Αναφέρετε γραπτώς αν έχετε λάβει την εν λόγω συγκατάθεση και περιγράψτε το πεδίο κάλυψης και
τις προϋποθέσεις της, εάν υπάρχουν.
Εάν δεν έχετε λάβει τη συγκατάθεση αυτή, πρέπει να υποβάλετε κατατοπιστική μη εμπιστευτική
σύνοψη, ούτως ώστε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα άμυνάς τους
όταν θα συμβουλευτούν την έκδοση της καταγγελίας για εξέταση από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η εν
λόγω σύνοψη πρέπει να περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες, όπως το ονοματεπώνυμο του συντάκτη,
ο πλήρης τίτλος του εγγράφου και οι συγκεκριμένες σελίδες που υποβάλλονται, εάν αυτό κρίνεται
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σκόπιμο, καθώς και περιγραφή του περιεχομένου, με δείκτες ή τάξεις μεγέθους αντί των στοιχείων
που χρησιμοποιήθηκαν πραγματικά.
Εάν προτιμάτε να επικοινωνήσετε με τον κάτοχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μετά την
έναρξη της έρευνας, υποβάλετε με την καταγγελία την ακόλουθη υπογεγραμμένη δέσμευση:
«Ο/Η υπογράφων/-ουσα.... δηλώνω ότι υποβάλλω στην Επιτροπή πληροφοριακά στοιχεία και/ή
δεδομένα τα οποία υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου και για τα οποία θα
ζητήσω ειδική άδεια από τον ή τους κατόχους των εν λόγω δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
(επωνυμία της ή των εταιρειών), η οποία θα επιτρέπει ρητώς:
i) στην Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω πληροφοριακά στοιχεία και δεδομένα για τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας εμπορικής άμυνας και
ii) την παροχή των εν λόγω πληροφοριακών στοιχείων και/ή δεδομένων στα ενδιαφερόμενα μέρη
της παρούσας έρευνας.
Στο μεταξύ, υποβάλλω κατατοπιστική σύνοψη των πληροφοριακών στοιχείων που υπόκεινται σε
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δηλώνω επίσης ότι κανένα από τα λοιπά πληροφοριακά
στοιχεία και δεδομένα που υποβάλλονται για τον σκοπό της παρούσας έρευνας δεν υπόκεινται σε
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.»
Όπως αναφέρεται στην ανωτέρω δήλωση, πρέπει να υποβάλετε κατατοπιστική μη εμπιστευτική
σύνοψη (με δείκτες ή τάξεις μεγέθους, ανάλογα με το θέμα) δηλώνοντας την πηγή των πληροφοριών.
Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των πληροφοριών που υπόκεινται
σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, επικοινωνήστε με την Επιτροπή.

Οδηγός για τη σύνταξη καταγγελίας αντιντάμπινγκ 65
Error! Reference source not found.

Παράρτημα 5
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Πλαίσια που συμπληρώνονται από την οντότητα η οποία συντάσσει την καταγγελία
Πλαίσια που συμπληρώνονται από μεμονωμένες εταιρείες
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
(προϊόν)………………………… ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ... [χώρας (-ών)]………………………
Limited1

Συμπληρώστε τον πίνακα και απαντήσετε στις ερωτήσεις που παρατίθενται κατωτέρω σύμφωνα
με τις ακόλουθες οδηγίες:
1. Οι απαντήσεις πρέπει να αφορούν αποκλειστικά «…….………» (να συμπληρωθεί η ονομασία του
υπό εξέταση προϊόντος), δηλαδή ………………..……………………….(σύντομη περιγραφή του υπό
εξέταση προϊόντος), το οποίο δηλώνεται κανονικά με τον ή τους κωδικούς ΣΟ
……………………………….(να συμπληρωθούν οι κωδικοί).
2. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται πρέπει να αφορούν μόνο τη δική σας παραγωγή στην ΕΕ1,
(δηλαδή δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πωλήσεις προϊόντων που παράγονται από άλλες επιχειρήσεις
της ΕΕ ούτε πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών).
1 Πίνακας

Παραγωγή της εταιρείας σας στην
1 ΕΕ1 (σε μονάδες2)3
Παραγωγική ικανότητα της εταιρείας
2 σας στην ΕΕ1 (σε μονάδες2)3
Πωλήσεις της εταιρείας σας στην ΕΕ1
3 (σε μονάδες2)3
Πωλήσεις της εταιρείας σας στην ΕΕ1
4 (σε EUR)3
Απασχόληση της εταιρείας σας στην
5 ΕΕ1 (αριθμός υπαλλήλων)3
Πωλήσεις της εταιρείας σας εκτός
6 ΕΕ1 (σε μονάδες2)3
Εκ του εργοστασίου τιμή των
πωλήσεων της εταιρείας σας στην
7 ΕΕ1 (σε EUR/μονάδα2)3
Πλήρες κόστος4 πωλήσεων της
εταιρείας σας στην ΕΕ1
8 (EUR/μονάδα2)3
Κέρδη πωλήσεων της εταιρείας σας
9 στην ΕΕ1 (σε EUR)3
Όγκος αποθεμάτων της εταιρείας σας
1 κατά τη λήξη του έτους στην ΕΕ1 (σε
0 μονάδες2)3
1 Επενδύσεις της εταιρείας σας στο υπό
1 εξέταση προϊόν στην ΕΕ1 (σε EUR)3
Χρησιμοποίηση της παραγωγικής
1 ικανότητας της εταιρείας σας στην
2 ΕΕ1 (σε %)3

200x
(έτος-3)*

200x (έτος2)*

200x
(έτος1)*

200x
(έτος
0)*

Η εταιρεία σας συνδέεται5, άμεσα ή έμμεσα, με οποιονδήποτε παραγωγό ή εξαγωγέα του υπό
2 εξέταση προϊόντος, από τη χώρα ή τις χώρες με τις εικαζόμενες πρακτικές ντάμπινγκ;
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ναι:
όχι:
Εάν ναι, προσδιορίστε τη χώρα ή τις …………………………………
χώρες ………………………….
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Η εταιρεία σας συνδέεται5, άμεσα ή έμμεσα, με οποιονδήποτε άλλον, εκτός ΕΕ, παραγωγό ή
3 εξαγωγέα του υπό εξέταση προϊόντος;
ναι:
όχι:
Εάν ναι, προσδιορίστε τη χώρα ή τις …………………………………
χώρες ………………………….
Η εταιρεία σας εισάγει το υπό εξέταση προϊόν στην ΕΕ1 από την ή τις χώρες με τις εικαζόμενες
4 πρακτικές ντάμπινγκ;
ναι:
Σε μονάδες2
Εισαγωγή από ………………. (χώρα με
εικαζόμενες πρακτικές ντάμπινγκ)

όχι:
200x
(έτος-1)

200x (έτος
0)

5 Η εταιρείας σας εισάγει το υπό εξέταση προϊόν στην ΕΕ1 από οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα;
ναι:
όχι:
Εάν ναι, προσδιορίστε τη χώρα ή τις …………………………………
χώρες ………………………….
Πηγές των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν έγγραφο (για παράδειγμα, ελεγμένοι
6 λογαριασμοί):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Υπογράψτε την απάντησή σας και σφραγίστε το έγγραφο με την επίσημη σφραγίδα της εταιρείας.
7 Επωνυμία εταιρείας:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Διεύθυνση εταιρείας:
……………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………
Αριθμός τηλεφώνου και φαξ:
………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………
E-mail:
……………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………..
Διά του παρόντος, η αναφερόμενη στο σημείο 7 ανωτέρω εταιρεία υποστηρίζει την ως άνω
καταγγελία ως καταγγέλλων και εξουσιοδοτεί
τον/την……………………………………………………..………
να ενεργήσει εξ ονόματός της για κάθε
θέμα σχετικό με τη διαδικασία
αντιντάμπινγκ.

Ημερομηνία

Υπογραφή εξουσιοδοτημένου
υπαλλήλου
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Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα
εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου

Το παρόν έγγραφο προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. Προστατεύεται δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43). Πρόκειται για
έγγραφο εμπιστευτικού χαρακτήρα δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ
L 343 της 22.12.2009, σ. 51) και του άρθρου 6 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την εφαρμογή του άρθρου VI της GATT 1994
(συμφωνία αντιντάμπινγκ) / δυνάμει του άρθρου 29 κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 188 της
18.7.2009, σ. 93) και του άρθρου 12 της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα.
2 Τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι τα εξής: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο
Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα,
Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία.
1

Ο τύπος μονάδας διαφέρει ανά προϊόν. Π.χ., για υποδήματα θα είναι ζεύγη, για χάλυβα τόνοι, για ποδήλατα τεμάχια και για
ποτά λίτρα. Αναφέρετε τον τύπο μονάδας που ισχύει για το προϊόν σας. Αναφέρετε τη μονάδα που χρησιμοποιείται.
4 Τα αριθμητικά στοιχεία πρέπει να αφορούν και τα 28 κράτη μέλη (βλ. υποσημείωση 2), ακόμη και για περιόδους προ της
1ης Ιουλίου 2013.
5 Το «πλήρες κόστος» περιλαμβάνει το συνολικό κόστος παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων), καθώς και
τα έξοδα πώλησης, τα γενικά, χρηματοοικονομικά και διοικητικά έξοδα που πραγματοποιούνται κατά την παραγωγή και την
πώληση των προϊόντων. Το «πλήρες κόστος» είναι το κόστος προ φόρων εισοδήματος.
6 Γίνεται δεκτό ότι ένας παραγωγός συνδέεται με κάποιον εξαγωγέα μόνον εφόσον α) ο ένας από αυτούς ελέγχει άμεσα ή
έμμεσα τον άλλον· ή β) και οι δύο ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από κάποιον τρίτο· ή γ) από κοινού ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα
κάποιον τρίτο. Γίνεται δεκτό ότι μια οντότητα ελέγχει κάποια άλλη, όταν η πρώτη έχει τη δυνατότητα, είτε νομικώς είτε
λειτουργικώς, να θέτει περιορισμούς στη δεύτερη ή να κατευθύνει τις ενέργειές της.
* Κατά κανόνα, οι πλέον πρόσφατες πληροφορίες δεν θα πρέπει να είναι προγενέστερες της περιόδου 6 μηνών προ της
ημερομηνίας υποβολής της καταγγελίας. Για παράδειγμα, εάν συντάσσετε καταγγελία η οποία πρόκειται να υποβληθεί τον
Δεκέμβριο του 200x, η τελευταία στήλη θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το πρώτο εξάμηνο του 200x.
3
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Παράρτημα 6
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΝΟΨΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΖΗΜΙΑ
Ι. Μακροοικονομικοί δείκτες: αφορούν τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής συνολικά
Συμπληρώστε τους πίνακες που αφορούν τους ακόλουθους δείκτες για όλους τους παραγωγούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης· όπου έτος 0 είναι περίοδος 12 μηνών πριν από την υποβολή της καταγγελίας,
της οποίας η τελική ημερομηνία δεν πρέπει να είναι προγενέστερη της περιόδου 6 μηνών προ της
υποβολής της καταγγελίας:
A

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Έτος

Κατανάλωση στην ΕΕ
Δείκτης

Bα

200x (έτος-3)*

200x (έτος2)*

200x (έτος1)*

200x (έτος
0)*

100

....

....

....

ΟΓΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ
Έτος
200x (έτος200x (έτος200x (έτος

200x (έτος-3)*

2)*

200x (έτος-3)*

2)*

1)*

0)*

Οικεία χώρα
Δείκτης
100
....
....
....
Οικεία χώρα
Δείκτης
100
....
....
....
(ως απαιτείται)
Συνολικός όγκος εισαγωγών
που αποτελούν αντικείμενο
ντάμπινγκ
Δείκτης
100
....
....
....
Bβ
ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ
Έτος
200x (έτος200x (έτος200x (έτος
Οικεία χώρα
Οικεία χώρα
(ως απαιτείται)
Συνολικό μερίδιο αγοράς
εισαγωγών που αποτελούν
αντικείμενο ντάμπινγκ

Γ

1)*

0)*

%
%
%

%
%
%

%
%
%

%

%

%

%
%
%
0
%

ΤΙΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ (ανά μονάδα)
Έτος
200x (έτος200x (έτος200x (έτος

Οικεία χώρα
Δείκτες
Οικεία χώρα
Δείκτες
(ως απαιτείται)

200x (έτος-3)*

2)*

100
100
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1)*

0)*

Δ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έτος
200x (έτος200x (έτος200x (έτος

Συνολική παραγωγή
Δείκτης
Παραγωγική ικανότητα
Δείκτης
Χρησιμοποίηση της
παραγωγικής ικανότητας
(Συνολική
παραγωγή/Παραγωγική
ικανότητα)
Εα

200x (έτος-3)*

2)*

1)*

0)*

100

....

....

....

100

....

....

....

%

%

%

%

ΟΓΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έτος
200x (έτος200x (έτος200x (έτος

200x (έτος-3)*

2)*

1)*

0)*

200x (έτος-3)*

200x (έτος2)*

200x (έτος1)*

200x (έτος
0)*

Συνολικές πωλήσεις στην ΕΕ
(όγκος)
Δείκτης
100
Εβ
ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ
ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όγκος
Δείκτης

100

Αξία (EUR)
Δείκτης

ΣΤ

Απασχόληση
Δείκτης

100

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έτος
200x (έτος200x (έτος-

200x (έτος-3)*

2)*

1)*

200x (έτος
0)*

100

....

....

....
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ΙΙ. Μικροοικονομικοί δείκτες: αφορούν μόνο τους καταγγέλλοντες
Συμπληρώστε τους πίνακες που αφορούν τους ακόλουθους δείκτες για κάθε καταγγέλλοντα, τόσο σε
μεμονωμένη όσο και σε συγκεντρωτική βάση (για όλους τους καταγγέλλοντες)
A

ΥΠΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΩΝ
Έτος
200x (έτος200x (έτος-

200x (έτος-3)*

Οικεία χώρα
Οικεία χώρα

1)*

%
%

ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ,
ΑΛΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ
ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ
ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ
ΣΥΝΑΦΗ

(εάν απαιτείται)

B

2)*

200x (έτος
0)*

%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Έτος
200x (έτος200x (έτος200x (έτος

Συνολική παραγωγή
Δείκτης
Παραγωγική ικανότητα
Δείκτης
Χρησιμοποίηση της
παραγωγικής ικανότητας
(Συνολική
παραγωγή/Παραγωγική
ικανότητα)

Γα

200x (έτος-3)*

2)*

1)*

0)*

100

....

....

....

100

....
%

....
%

....
%

ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ
Έτος
200x (έτος200x (έτος-

%

200x (έτος-3)*

2)*

1)*

200x (έτος
0)*

200x (έτος-3)*

2)*

1)*

0)*

%
100

%
....

%
....

%
....

200x (έτος1)*

200x (έτος
0)*

Συνολικές πωλήσεις στην ΕΕ
(όγκος)
Δείκτης
Συνολικές πωλήσεις στην ΕΕ
(τιμές εκ του εργοστασίου) σε
EUR
Δείκτης
100
....
....
....
Γβ
ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ
ΕΕ
Έτος
200x (έτος200x (έτος200x (έτος
Μερίδιο αγοράς της ΕΕ
Δείκτης
Γγ

ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Έτος

Συνολικές πωλήσεις εκτός ΕΕ

200x (έτος-3)*

200x (έτος2)*
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(όγκος)
Δείκτης

100

....

....

....

Συνολικές πωλήσεις εκτός ΕΕ
(τιμές εκ του εργοστασίου) σε
EUR
Δείκτης

100

....

....

....
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Δ

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΣΕ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
Έτος
200x (έτος200x (έτος200x (έτος

Τιμή πώλησης στην ΕΕ
Δείκτης

E

200x (έτος-3)*

2)*

1)*

0)*

100

....

....

....

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ
Έτος
200x (έτος200x (έτος200x (έτος

Μέσο μοναδιαίο κόστος
πωληθέντων αγαθών
Δείκτης

ΣΤ

Ζ

1)*

0)*

100

....

....

....

200x (έτος-3)*

2)*

1)*

0)*

100

....

....

....

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Έτος

Απασχόληση
Δείκτης

H
Έτος

Θ

2)*

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΩΝ (% κέρδους προ φόρων)
Έτος
200x (έτος200x (έτος200x (έτος

Κερδοφορία
Δείκτης

Επενδύσεις
Δείκτης

200x (έτος-3)*

200x (έτος-3)*

200x (έτος2)*

200x (έτος1)*

200x (έτος
0)*

100

....

....

....

200x (έτος-3)*

200x (έτος2)*

200x (έτος1)*

200x (έτος
0)*

100

....

....

....

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Απόθεμα υπό εξέταση προϊόντος Απόθεμα αγορασθέντος υπό
ίδιας παραγωγής
εξέταση προϊόντος (κατά
περίπτωση)

Έναρξη έτους 1
Λήξη έτους 1
Έναρξη έτους 2
Λήξη έτους 2
Έναρξη έτους 3
Λήξη έτους 3
Έναρξη έτους 4
Λήξη έτους 4
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ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΟΓΚΟΙ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
Όγκοι
/
Έτος
1
2
3
Χώρα εξαγωγής «Χ»
Δείκτης
100
....
....
Χώρα εξαγωγής «Υ»
Δείκτης
100
....
....
κ.λπ.
Άλλες χώρες
Δείκτης
100
....
....
Συνολικός όγκος άλλων χωρών
Δείκτης
100
....
....
Τιμές
/
Έτος
1
2
3
Χώρα εξαγωγής «Χ»
Δείκτης
100
....
....
κ.λπ.
Άλλες χώρες
Δείκτης
100
....
....
Μέσες τιμές άλλων εισαγωγών
Δείκτης
100
....
....

Οδηγός για τη σύνταξη καταγγελίας αντιντάμπινγκ 76
Error! Reference source not found.

4
....
....

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

....
....

Παράρτημα 7
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ
Limited

ΕΝΟΤΗΤΑ A
1.

Η εταιρεία σας παράγει επί του παρόντος το υπό εξέταση προϊόν στην ΕΕ;
ναι □ όχι □

2.

Ποια είναι η στάση της εταιρείας σας όσον αφορά την πιθανή έναρξη διαδικασίας
έρευνας αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος
καταγωγής …;

□

θετική
Αιτιολογήστε τη στάση σας.

αρνητική

□

ουδέτερη

□

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

3.

Συμπληρώστε τον πίνακα που παρατίθεται κατωτέρω. Τα αριθμητικά στοιχεία
πρέπει να αφορούν όλα τα κράτη μέλη
Οι πληροφορίες που ακολουθούν αφορούν μόνο το υπό εξέταση προϊόν και την
εταιρεία σας

(Περίοδος
12 μηνών)

Συνολικός όγκος παραγωγής στην ΕΕ (τόνοι)
εκ της οποίας για δέσμια χρήση 31
Όγκος πωλήσεων στην ΕΕ (τόνοι) που παράγεται από την εταιρεία σας στην ΕΕ
Αξία πωλήσεων στην ΕΕ (σε EUR) που παράγεται από την εταιρεία σας στην
ΕΕ
Παραγωγική ικανότητα στην ΕΕ (τόνοι)
Απασχόληση στην ΕΕ (αριθμός εργαζομένων)

31

Η παραγωγή για δέσμια χρήση είτε μεταβιβάζεται είτε πωλείται με ελεγχόμενο τρόπο, δηλαδή χωρίς να
εισέρχεται στην ελεύθερη αγορά. Οι δέσμιες μεταβιβάσεις είναι εσωτερικές μεταφορές του προϊόντος, οι
οποίες δεν εισέρχονται στη ελεύθερη αγορά, διότι το προϊόν χρησιμοποιείται από ολοκληρωμένο παραγωγό
για περαιτέρω επεξεργασία, μεταποίηση ή συναρμολόγηση από διαφορετικές μονάδες της ίδιας νομικής
οντότητας. Οι εν λόγω εσωτερικές μεταφορές χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι δεν εκδίδονται εμπορικά
τιμολόγια. Οι δέσμιες πωλήσεις είναι πωλήσεις οι οποίες δεν εισέρχονται στην ελεύθερη αγορά, διότι το
προϊόν χρησιμοποιείται για περαιτέρω επεξεργασία, μεταποίηση ή συναρμολόγηση από χωριστή νομική
οντότητα, η οποία είναι συνδεδεμένη εταιρεία, και πληρούται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες
προϋποθέσεις: i) οι πωλήσεις δεν πραγματοποιούνται σε αγοραίες τιμές ή ii) ο αγοραστής δεν επιλέγει
ελεύθερα τον προμηθευτή.
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Limited

4.

Η εταιρεία σας συνδέεται 32, άμεσα ή έμμεσα, με οποιονδήποτε παραγωγό ή
εξαγωγέα του υπό εξέταση προϊόντος από …;
ναι

5.

□

όχι

□

Αναφέρετε τις επωνυμίες και τις ακριβείς δραστηριότητες όλων των συνδεδεμένων
εταιρειών που συμμετέχουν στην παραγωγή και/ή στην πώληση του ομοειδούς
προϊόντος (το οποίο παράγεται στην Ένωση).
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

6.

Η εταιρεία σας πραγματοποίησε στην ΕΕ πωλήσεις του υπό εξέταση προϊόντος που
εισάγεται από…;
ναι

7.

όχι

□

Η εταιρεία σας είναι επιχείρηση μικρού ή μεσαίου μεγέθους (ΜΜΕ) 33;
ναι

8.

□

□

όχι

□

Εξ όσων γνωρίζετε, ποιοι είναι οι παραγωγοί και ποιες οι ενώσεις παραγωγών του
υπό εξέταση προϊόντος στην ΕΕ, εκτός των αναφερόμενων στο προσάρτημα III;
Αναφέρετε τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου των παραγωγών που θα παραθέσετε κατωτέρω.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Για τον ορισμό του «συνδεδεμένου» μέρους βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού
αντιντάμπινγκ, βλ. προσάρτημα II.
33 Σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36), μια εταιρεία χαρακτηρίζεται ως
ΜΜΕ εάν 1) απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους (μεταξύ των οποίων ανώτερα διοικητικά
στελέχη κ.λπ.) και 2) ο ετήσιος κύκλος εργασιών της δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια EUR και/ή το
σύνολο του ετήσιου προϋπολογισμού της δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια EUR. Επισημαίνεται ότι τα
προαναφερθέντα αριθμητικά στοιχεία (εργαζόμενοι, κύκλος εργασιών και ισολογισμός) αφορούν
ενοποιημένα στοιχεία της επίμαχης εταιρείας και των συνεργαζόμενων εταιρειών και/ή συνδεδεμένων
εταιρειών της συγκεντρωμένα κατ’ αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα
ψήφου και δεν περιορίζονται στο υπό εξέταση προϊόν. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τον νέο οδηγό
χρήστη ΜΜΕ στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf
32
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Παράρτημα 8
ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ
Το άρθρο 2 παράγραφος 6α του βασικού κανονισμού ορίζει ότι, όταν το προϊόν παράγεται σε χώρα
για την οποία δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται εγχώριες τιμές και εγχώριο κόστος λόγω της
ύπαρξης σημαντικών στρεβλώσεων, η κανονική αξία κατασκευάζεται αποκλειστικά βάσει του
κόστους παραγωγής και πώλησης που αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς στρεβλώσεις ή βάσει
δεικτών αναφοράς.
Για την κατασκευή της κανονικής αξίας, στην καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνεται κατάλογος των
συντελεστών παραγωγής (ή κατάλογος των υλικών) που απαιτούνται για την παραγωγή του υπό
εξέταση προϊόντος. Ο κατάλογος των συντελεστών παραγωγής υποδιαιρείται στο άμεσο κόστος, στο
έμμεσο κόστος, στα έξοδα πώλησης και γενικά και διοικητικά έξοδα και στο κέρδος:
•

•

Άμεσο κόστος
o Άμεσες πρώτες ύλες
o Ενέργεια και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στα
έξοδα εργοστασίου, εάν είναι αμελητέα)
o Άμεσα και έμμεσα εργατικά (παρότι τα έμμεσα εργατικά μπορούν να
αναταξινομηθούν στα έξοδα εργοστασίου)
o Υποπροϊόντα/παραπροϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των απομετάλλων) –
«Αντισταθμίσεις προϊόντων»
 Πωληθέντα
 Επανεισαχθέντα στην παραγωγή
o Συσκευασία:
 Υλικό συσκευασίας
 Εργατικά συσκευασίας
Έμμεσο κόστος (έξοδα εργοστασίου)
o Αποσβέσεις
o Συντήρηση
o Έμμεσα εργατικά, εάν δεν συμπεριλαμβάνεται στο άμεσο κόστος
o Μπορεί να περιλαμβάνει την ενέργεια και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (εάν τα
έξοδα είναι αμελητέα)

Τα στοιχεία κόστους από κατάλληλη αντιπροσωπευτική τρίτη χώρα θα πρέπει να είναι «άμεσα
διαθέσιμα». Πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τις ακόλουθες πηγές:
•

•

Απαιτείται η υποβολή διαθέσιμων οικονομικών καταστάσεων (έξοδα πώλησης, γενικά και
διοικητικά έξοδα, κέρδος και έξοδα εργοστασίου) ενός ή περισσότερων σημαντικών
παραγωγών στην αντιπροσωπευτική τρίτη χώρα του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της
έρευνας. Ο ένας ή περισσότεροι επιλεχθέντες παραγωγοί πρέπει να παρουσιάζουν
κερδοφορία, να μην έχουν, κατά προτίμηση, ισχυρούς δεσμούς με παραγωγούς του προϊόντος
που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας στη χώρα εξαγωγής και να μην λαμβάνουν
επιδοτήσεις. Εάν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, θα πρέπει να προτιμώνται τα στοιχεία που
προέρχονται από πολλούς διαφορετικούς παραγωγούς από την ίδια αντιπροσωπευτική χώρα.
Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις τιμές εισαγωγής όσον αφορά τους συντελεστές παραγωγής
και την ενέργεια. Οι βάσεις δεδομένων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι οι εθνικές βάσεις
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στατιστικών στοιχείων της συγκεκριμένης αντιπροσωπευτικής χώρας, η Global Trade Atlas (GTA) 34, η
οποία περιέχει στατιστικά στοιχεία εισαγωγών/εξαγωγών από διάφορες χώρες ανά τον κόσμο κ.λπ.

•

Πληροφορίες σχετικά με το κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (όπως νερό και ηλεκτρική
ενέργεια που δεν εισάγονται συνήθως σε σημαντικές ποσότητες) περιλαμβάνονται στα εθνικά
στατιστικά στοιχεία της συγκεκριμένης χώρας, στη βάση δεδομένων του Διεθνούς Οργανισμού
Ενέργειας 35 ή αλλού (π.χ. βάση δεδομένων Bloomberg).

•

Διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για το κόστος εργασίας [Διεθνής Οργάνωση Εργασίας
(ΔΟΕ) 36 και εθνικά στατιστικά στοιχεία της συγκεκριμένης χώρας ή αλλού (π.χ. βάση
δεδομένων Bloomberg).

Χώρες οι οποίες υπόκεινται σε στρεβλώσεις δεν μπορούν να αποτελέσουν κατάλληλες
αντιπροσωπευτικές τρίτες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι:
•

τα σχετικά στοιχεία δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στον κατάλογο του ΟΟΣΑ σχετικά με τους
εξαγωγικούς περιορισμούς επί των βιομηχανικών πρώτων υλών («κατάλογος του ΟΟΣΑ») 37
όσον αφορά οποιονδήποτε από τους συντελεστές παραγωγής που πρόκειται να αποτελέσει
αντικείμενο συγκριτικής αξιολόγησης·

•

τα σχετικά στοιχεία δεν πρέπει να περιλαμβάνουν στρεβλωμένες τιμές, όπως εισαγωγές
πρώτων υλών του υπό εξέταση προϊόντος από χώρες στις οποίες η Επιτροπή έχει
διαπιστώσει, σε προηγούμενους κανονισμούς για το αντιντάμπινγκ ή κατά των
επιδοτήσεων, την ύπαρξη ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων όσον αφορά τους υπό εξέταση
συντελεστές παραγωγής. Στις περιπτώσεις αυτές, οι στρεβλωμένες τιμές πρέπει να
αφαιρούνται.

Το μη στρεβλωμένο κόστος θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
•

Το εν λόγω κόστος πρέπει να είναι σύγχρονο και, υπό ιδανικές συνθήκες, να αντιστοιχεί
πλήρως στην περίοδο έρευνας, η οποία θα πρέπει να εκτείνεται σε περίοδο 12 μηνών και να
λήγει το αργότερο 6 μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας.

•

Το εν λόγω κόστος πρέπει να είναι δεόντως αναπροσαρμοσμένο ώστε να είναι εφικτή η
χρήση του στο ίδιο στάδιο εμπορίας με το πραγματικό κόστος που προέκυψε.

34

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

35

http://www.iea.org/.

36

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

37
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