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I.

JOHDANTO

1.

Tämän oppaan tarkoituksena on
•

antaa ohjeita polkumyyntiä koskevan valituksen laatimiseen

•

osoittaa, mitä tietoja Euroopan komissio (komissio) tavallisesti tarvitsee päättääkseen,
voiko se aloittaa muodollisen tutkintamenettelyn väitetystä polkumyynnillä tapahtuneesta
ja EU:n tuotantoalalle vahinkoa aiheuttavasta tuonnista.

2.

EU:n lainsäädäntö, jolla pannaan täytäntöön kansainvälisesti sovitut säännökset polkumyynnillä
tapahtuvan tuonnin vastustamiseksi, vahvistetaan neuvoston asetuksessa (EU) 2016/1036 1(ns.
perusasetus).

3.

Tässä oppaassa
•
•
•

esitellään valituksen sisältö vaiheittain
selvennetään kysymyksiä, joita yleensä tulee esiin valitusta laadittaessa
annetaan jäsennelty malli, jonka avulla valitus on helpompi laatia.
Vastuuvapauslauseke
Tämä opas ei ole oikeudellisesti sitova asiakirja. Sen sisältö ei ole luonteeltaan
velvoittavaa.
Valitusten tekijöiden toimittamat tiedot voivat vaihdella kunkin tapauksen erityisten
olosuhteiden mukaan. Tässä oppaassa on tarkoitus antaa vain yleisiä neuvoja. Joissain
olosuhteissa voi olla järkevää noudattaa jotain muuta menettelytapaa tapauksen erityisen
luonteen vuoksi. Tästä seuraa myös, ettei tämän oppaan perusteella voida tehdä
johtopäätöksiä polkumyyntiä koskevien valitusten hyväksyttävyysvaatimuksista. Tämän
oppaan käyttö ei myöskään merkitse valituksen automaattista hyväksyntää: kukin tapaus
arvioidaan erikseen.

4.

Koska tällä oppaalla pyritään auttamaan valitusten tekijöitä, komissio ottaa mielellään vastaan
kommentteja sen parantamiseksi. Komissio vastaa mielellään mahdollisiin kysymyksiin
polkumyyntiä koskevan valituksen tekemisestä.

Euroopan komissio
Kauppapolitiikan pääosasto

Postiosoite:
200 Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels, Belgium

Toimistorakennukset:
170 Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1000 Brussels, Belgium

Puhelin: (+32 2) 298 78 73 Faksi: (+32 2) 295 65 05
Sähköposti: TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
5.

Valituksen tekemisessä valituksia käsittelevälle yksikölle on noudatettava tämän oppaan
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liitteessä 1 annettuja ohjeita. Komissio tutkii valituksen ja päättää, sisältääkö se riittävästi näyttöä
siitä, että EU:n tuotannonalalle aiheutunut vahinko johtuu polkumyynnillä tapahtuvasta
tuonnista. Jos valitus katsotaan hyväksyttäväksi, väitetystä polkumyynnillä tapahtuvasta
tuonnista käynnistetään tutkimus 45 päivän kuluessa valituksen jättämisestä. Valitus katsotaan
jätetyksi ensimmäisenä työpäivänä sen päivän jälkeen, jona komissio otti sen vastaan. Sen on
sisällettävä sekä luottamuksellinen toisinto että toisinto, joka on asianomaisten osapuolten
vapaasti tarkasteltavissa (ks. tämän oppaan liite 4).
6.

Valituksen on oltava valituksen tekeviä yrityksiä oikeudellisesti edustavien henkilöiden,
esimerkiksi yritysten toimitusjohtajien, allekirjoittama. Jos valituksen tekijöitä edustaa
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (esimerkiksi asianajaja tai järjestö), edellytetään
asianmukaista valtakirjaa (ks. myös 24 kohta).
Valituksen tekijä(t) = EU:n tuottaja tai tuottajat, jotka
tekevät polkumyyntiä koskevan valituksen

7.

Asianmukaisesti perustellun valituksen arvioinnin jälkeen vireille pantava tutkimus edellyttää
EU:n tuotannonalan yhteistyötä, muun muassa kyselylomakkeiden täyttämistä, sekä komission
virkamiesten käyntejä yritysten toimitiloissa.
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II. YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA
A.

Asiakirjat

8.

Valituksen tueksi on esitettävä vankka asiakirjanäyttö ja muut perusteet. Valitusten tekijöiden on
toimitettava parhaat käytettävissään olevat tiedot ja riittävä asiakirjanäyttö niiden tueksi.

9.

Valituksen sisältämien väitteiden tueksi on esitettävä kohtuudella valituksen tekijän käytettävissä
olevaa riittävää näyttöä tai vankkoja väitteitä. Arvioidessaan valituksessa esitettyjen tietojen
luotettavuutta ja riittävyyttä komissio ottaa huomioon kaikki tapauksen olosuhteet, kuten
•
•
•
•

tarkasteltavana olevan tuotteen
kyseessä olevat maat
EU:n tuotannonalan rakenteen
tietojen saatavuuden.

10. Kaikki laskelmat ja kaikki käytettyjen tietojen lähteet 2 on esitettävä selvästi. Ajanjakso, jota
tiedot koskevat, on ilmoitettava ja käytetty menetelmä on selitettävä.
11. Yleissääntö on, että kaikkien valitukseen sisältyvien tietojen on oltava tekijänoikeuksilla
suojaamattomia. Jos valituksessa halutaan käyttää esimerkiksi tekijänoikeuden alaista raporttia,
tutkimusta, markkinatutkimusta tai lehtiartikkelia, siihen on haettava tekijänoikeuden haltijan
suostumus (lisätietoja on tämän oppaan liitteessä 4).
12.

Jos tutkimus aloitetaan, komissio julkaisee valituksesta tiivistelmän avoimuuden
varmistamiseksi. Tästä syystä valitukseen on sisällytettävä tiivistelmä, joka sisältää seuraavat
tiedot:
•
•
•

tarkat tiedot tarkasteltavana olevasta tuotteesta, mukaan lukien (soveltuvin osin)
tuotantoprosessit ja käyttötarkoitukset
yhteenveto asiasta
luettelo tiedossa olevista tutkimuksen osapuolista (ilman yhteystietoja).

Kun tutkimus aloitetaan, tiivistelmä julkaistaan komission kauppapolitiikan pääosaston
verkkosivustolla.
13. Itse valituksessa olisi oltava vain ehdottoman välttämättömät luvut ja taulukot. Tarkemmat luvut
ja taulukot on esitettävä liitteissä, mutta niihin on viitattava itse valituksessa.
14. Kaikkien väitettyä polkumyyntiä (määritelmät ja tarkemmat tiedot esitetään jaksossa
”POLKUMYYNTI”) koskevien tietojen ja todisteiden on koskettava vain kyseessä olevaa
viejämaata. Väitettyä vahinkoa (ks. jakso ”VAHINKO”) koskevat tiedot saavat koskea vain
Euroopan unionia (EU)3.
15. Muunnettaessa arvoja euroiksi 4 on esitettävä käytetyt valuuttakurssit sekä ajanjaksot, joita ne
koskevat.

B.

Luottamuksellisuus

16. Jos valituksen jokin osa olisi käsiteltävä luottamuksellisena, tätä on pyydettävä nimenomaisesti

2 Jos valitus sisältää hyperlinkkejä, mukaan on liitettävä asianomainen verkkosivu ja hakupäivämäärä.
3 EU: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua,
Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska,
Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta.
4 Joidenkin valuuttojen muuntokurssit euroiksi ovat saatavilla seuraavassa verkko-osoitteessa:
http://www.ecb.int/stats/eurofxref/
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ja pyyntö on perusteltava 5. Luottamuksellista käsittelyä ei voida myöntää ilman sitä koskevaa
pyyntöä ja asianmukaisia perusteluja.
17. Jos valituksen jokin osa olisi käsiteltävä luottamuksellisena, valituksesta on toimitettava
mielekäs rajoittamaton toisinto. Jos tällaista mielekästä rajoittamatonta toisintoa asianomaisia
osapuolia varten ei toimiteta, komission yksiköt saattavat jättää luottamuksellisina toimitetut
tiedot huomiotta 6.
18. Valituksen ”asianomaisten osapuolten vapaasti tarkasteltavissa oleva” toisinto (eli ”eiluottamuksellinen” toisinto) liitetään osaksi avointa asiakirja-aineistoa, ja asianomaiset osapuolet
voivat tutustua siihen, kun tutkimus on aloitettu.
19. Komissio noudattaa tiukasti luottamuksellisuuteen liittyviä vaatimuksia. Valitus tai asiakirjat,
jotka sisältävät luottamuksellisia tietoja, on varustettava merkinnällä ”Limited”. Vastaavasti
valituksen ei-luottamuksellinen toisinto tai muut asiakirjat, jotka eivät sisällä luottamuksellisia
tietoja, on varustettava merkinnällä ”Open for inspection by interested parties”.
20. Ei-luottamuksellisesta toisinnosta voidaan jättää pois tai siinä voidaan tiivistää liikesalaisuuksia
sisältäviä tietoja, mutta kehityssuuntausten ja tasojen on käytävä selvästi ilmi. Tietojen
poistamisen tai tiivistämisen on oltava perusteltua, joten on selitettävä, miksi kyseisiä tietoja
pidetään luottamuksellisina. Lisätietoja ei-luottamuksellisen toisinnon laatimisesta on liitteessä 4.
21. Kuten edellä 5 kohdassa selitettiin, valituksesta on toimitettava molemmat toisinnot, sekä
luottamuksellinen (varustettu merkinnällä ”limited”) että ei-luottamuksellinen toisinto (varustettu
merkinnällä ”open for inspection by interested parties”).
22. Yksittäiset valituksen tekijät saattavat lähettää suoraan komissiolle tietoja, joita ei voida
sisällyttää valitukseen niiden luottamuksellisuuden vuoksi.

5

Lisätietoja luottamuksellisuudesta on perusasetuksen 19 artiklassa.

6

Ks. perusasetuksen 19 artiklan 3 kohta.
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III. POLKUMYYNTIÄ KOSKEVAN VALITUKSEN TEKEMINEN
23. Polkumyyntiä koskevan valituksen on sisällettävä seuraavat tiedot 7:
1) yleiset tiedot:
•
•
•
•

valituksen tekijän henkilöllisyys
tuote, jota tuodaan väitetysti polkumyynnillä
alkuperämaa tai -maat
muut tiedossa olevat asianomaiset osapuolet.

2) todisteet polkumyynnistä (ks. jakso ”POLKUMYYNTI”
3) todisteet unionin tuotannonalalle aiheutuneesta vahingosta (ks. jakso ”VAHINKO)”
4) todisteet syy-yhteydestä väitetyn polkumyynnin ja vahingon välillä (ks. jakso ”SYYYHTEYS”)
Liitteessä 2 on esimerkki valituksen sisällysluettelosta.

(1) Yleiset tiedot
A.

Toimijat EU:ssa
Valituksen tekijät

24. Valituksen tekevä EU:n tuotannonala voi valita edustajakseen
•
•
•

luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön
järjestön, jolla ei ole oikeushenkilöllisyyttä
järjestön, joka on perustettu edustamaan yksittäisiä yrityksiä valituksen tekemistä varten.

Edustaja kokoaa yhteen tarvittavat tiedot ja esittää ne komissiolle. Edustajan on osoitettava, että
hänellä on asianmukainen valtuutus toimia tuotannonalan puolesta (ks. myös 6 kohta). Euroopan
tason järjestöillä saattaa olla parhaat mahdollisuudet valituksen tekemiseen, mutta myös
yksittäiset yritykset voivat tehdä valituksia suoraan komissiolle.
25. Kunkin EU:n tuottajan, joka on valituksen tekijä tai jonka puolesta valitus tehtiin (valituksen
tekijä), on toimitettava seuraavat tiedot:
•
•
•
•
•

nimi
osoite
puhelinnumero
sähköpostiosoite
yhteyshenkilön nimi.

Nämä tiedot on sisällytettävä liitteeseen ja toimitettava sähköisessä muodossa, mieluiten
sähköisenä laskentataulukkona (esimerkiksi Microsoft Excel).
26. Valituksen tekijän on toimitettava tiedot tarkasteltavana olevan tuotteen tuotannon määrästä
tarvittaessa kutakin valituksen tekijää kohti viimeisimmältä valituksen jättämistä edeltävältä
yhden vuoden ajanjaksolta, joka on:
– viimeisin kalenterivuosi
– viimeisin varainhoitovuosi tai
– muu 12 kuukauden ajanjakso,

7

Ks. perusasetuksen 5 artiklan 2 kohta.
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kunhan tämä ajanjakso päättyy viimeistään 6 kuukautta ennen valituksen jättämispäivämäärää.
Tiedot saavat olla enintään 6 kuukautta vanhoja.
27. Valituksessa on ilmoitettava, ovatko valituksen tekijät etuyhteydessä yrityksiin, jotka valmistavat
ja/tai myyvät tarkasteltavana olevaa tuotetta siinä maassa tai niissä maissa, joita valitus koskee.
Jos näin on, valituksessa on oltava tietoja tästä etuyhteydestä ja kyseisistä yrityksistä.
28. Valituksessa on myös ilmoitettava, ovatko valituksen tekijät ostaneet tarkasteltavana olevaa
tuotetta muilta EU:n tuottajilta, valituksen kohteena olevasta maasta tai maista tai muista
kolmansista maista. Valituksessa on selitettävä näiden ostojen syyt ja täsmennettävä ostoihin
liittyvät määrät ja hinnat.
Muut EU:n tuottajat
29. Valituksessa on esitettävä luettelo kaikista tiedossa olevista muista tuottajista EU:ssa sekä näitä
koskevat seuraavat tiedot:
•
•
•
•
•
•

yhteystiedot
nimi
osoite
puhelin
sähköpostiosoite
yhteyshenkilö (mikäli mahdollista).

Nämä tiedot on sisällytettävä liitteeseen ja toimitettava sähköisessä muodossa, mieluiten sähköisenä
laskentataulukkona (esimerkiksi Microsoft Excel).
30. Valitukseen on sisällyttävä arvio kaikkien tiedossa olevien muiden EU:n tuottajien tuotannon
määrästä viimeisimmältä valituksen jättämistä edeltävältä yhden vuoden ajanjaksolta (samalta
ajanjaksolta kuin valituksen tekijöiden tiedot, ks. 26 kohta). Myös tällaisen arvion perusteet on
selitettävä.
31. Valituksessa on esitettävä nämä tiedot kaikista muista tiedossa olevista EU:n tuottajista
riippumatta siitä, tukevatko ne valitusta vai eivät.
Tuottajien järjestöt
32. Valitukseen on sisällyttävä tarpeen mukaan luettelo kaikista tiedossa olevista tuottajien
järjestöistä EU:n ja kansallisella tasolla sekä näitä koskevat seuraavat tiedot:
•
•
•
•
•
•

yhteystiedot
nimi
osoite
puhelinnumero
sähköpostiosoite
yhteyshenkilö (mikäli mahdollista).

Nämä tiedot on sisällytettävä liitteeseen ja toimitettava sähköisessä muodossa, mieluiten sähköisenä
laskentataulukkona (esimerkiksi Microsoft Excel).
Valituksen tekijöiden edustavuus
33. Valitusten tekijöiden on toimittava EU:n tuotannonalan pääosan puolesta. Käytännössä tämä
tarkoittaa, että valitusten tekijöiden on edustettava vähintään 25:tä prosenttia tarkasteltavana
olevan tuotteen koko EU:n tuotannosta (eli EU:ssa fyysisesti sijaitsevasta tuotannosta).
34. On syytä huomata, että komissio voi jättää huomiotta sellaisten EU:n tuottajien tuotannon, jotka
ovat etuyhteydessä viejiin tai tuojiin tai jotka tuovat tarkasteltavana olevaa tuotetta maasta tai
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maista, joiden väitetään harjoittavan polkumyyntiä.
35. EU:n tuottajat voivat ilmoittaa tukevansa valitusta, vaikka ne eivät liittyisikään valituksen
tekijöihin.
36. Valitus voi sisältää sellaisten tiedossa olevien EU:n tuottajien, jotka eivät tue valitusta, esittämiä
huomautuksia, joissa kuvataan mahdollisuuksien mukaan syyt, joiden vuoksi ne eivät tue
valitusta.
37. Ennen tutkimuksen aloittamista komissio tutkii, muodostavatko valituksen tukijat vähintään
25 prosenttia koko EU:n tuotannosta EU:ssa fyysisesti sijaitsevan tuotannon perusteella ja onko
valituksen saama tuki laajempaa kuin sen vastustus.
38. Valituksen tekijän edustavuuden tutkimiseksi komissio lähettää kirjeitä kaikille tiedossa oleville
EU:n tuottajille ennen tutkimuksen aloittamista. Liitteessä 7 on esimerkki tällaisesta kirjeestä.
Alueelliset tapaukset
39.

Erityistapauksen muodostaa tilanne, jossa markkinat ovat jollain EU:n alueella niin eristyneet,
että alueen tuottajia voidaan pitää vahinkoa kärsineenä tuotannonalana. Tällainen ”alue” voi olla
maa, maan osa tai useita maita yhdessä. Viennin keskittyminen jollekin alueelle voi olla peruste
alueelliselle polkumyyntitapaukselle.

40. Alueellista polkumyyntiä koskevan valituksen tekemisen ehdot ovat seuraavat:
(1) Tarkasteltavana olevan tuotteen tuottajat myyvät koko tai lähes koko tuotantonsa (yleensä yli
80 prosenttia tuotannosta) kyseisellä alueella.
(2) Muualle EU:hun sijoittautuneiden tuottajien tarjonta ei yleensä kata kyseisen alueen
kysyntää (yleensä alle 20 prosenttia).
(3) Tarkasteltavana olevan tuotteen polkumyynnillä tapahtuva tuonti keskittyy kyseiselle
alueelle (yleensä yli 80 prosenttia).
(4) Tämä polkumyynnillä tapahtuva tuonti aiheuttaa vahinkoa kaikille tai melkein kaikille
alueen tuottajille (yleensä yli 80 prosenttia).
41. Lisätietoja alueellisista tapauksista on perusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa.

B.

Tarkasteltavana oleva tuote valituksessa

42. Valituksessa on oltava kuvaus tuodusta tuotteesta, johon polkumyyntitutkimuksen on tarkoitus
kohdistua. Valituksessa on esitettävä perusteellinen kuvaus, jossa selvitetään kaikki mahdolliset
tuotteen määritelmää koskevat epäselvyydet.
Tarkasteltavana oleva tuote = tuote, jota tuodaan
EU:hun väitetysti polkumyyntihintaan
43. Tämä tarkasteltavana olevaa tuotetta koskeva valituksen osa on erittäin tärkeä monessa
suhteessa:
– valituksen kannalta, koska kaikki valituksessa toimitetut ja analysoidut tiedot (kuten
polkumyyntiä ja vahinkoa koskevat tiedot) koskevat vain tarkasteltavana olevaa tuotetta
– tutkimuksen kannalta, koska se kattaa vain valituksessa määritellyn tuotteen
– polkumyyntitoimenpiteiden kannalta, koska niitä sovelletaan vain tarkasteltavana olevaan
tuotteeseen.
44.

Lyhyt kuvaus – Valituksen tekijän on liitettävä mukaan tarkasteltavana olevan eli tutkimuksen
kohteena olevan tuotteen suppea määritelmä. Tämä voi (mutta sen ei tarvitse) olla
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asianomaisessa yhdistetyn nimikkeistön koodissa tai koodeissa (ns. CN-koodi) 8, esitetty
määritelmä.
On syytä muistaa, että kansallisten tulliviranomaisten on pystyttävä tunnistamaan, kuuluuko
tuotu tuote tuotekuvauksen piiriin, jos ja kun tutkimus johtaa polkumyyntitoimenpiteiden
käyttöönottoon, mutta myös tutkimuksen aloittamisesta lähtien.
Tämä tarkoittaa, että tuotteen määritelmän on perustuttava sen fyysisiin, teknisiin ja kemiallisiin
perusominaisuuksiin, jotta se on tunnistettavissa tulliselvityksessä.
Muita tekijöitä, kuten käyttöä tai tuotantoprosessia, ei tulisi käyttää tuotteen määrittelyyn,
elleivät nämä tekijät liity sen fyysisiin, teknisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin.
45. Täydellinen kuvaus – Valituksessa on oltava myös tuotteen täydellinen kuvaus, jonka on
sisällettävä seuraavat seikat:
– tarkasteltavana olevan tuotteen tariffiluokittelu (CN-koodit, joiden nojalla tuotetta tuodaan
EU:n alueelle) 9
– tuotantoprosessin tiivistelmä, jossa tuodaan esiin, mikäli EU:ssa ja/tai kyseisissä maissa on
olemassa rinnakkain erilaisia tuotantoprosesseja
– tarkasteltavana olevan tuotteen fyysiset, tekniset ja kemialliset perusominaisuudet sekä muut
ominaisuudet
– tuotteen käyttötarkoitukset ja sen markkinat. Tässä yhteydessä kuvataan myös
markkinasegmentti, johon tuote kuuluu, sekä muut merkitykselliset seikat. Esimerkiksi:
•
•
•
•
•
•
•

Onko laatu tai hinta ratkaiseva markkinointitekijä?
Ovatko markkinat hyvin suhdanneherkät?
Millainen on kysynnän hintajousto?
Mikä on kuluttajan käsitys tuotteesta?
Onko tuotteen saatava asiakkaiden/viranomaisten hyväksyntä ennen myyntiä?
Myydäänkö tuote tuotantopaikalla vai perustuuko myynti sopimuksiin?
Mitkä ovat myyntikanavat (miten tuote myydään)?

46. Jos tarkasteltavana olevasta tuotteesta on olemassa erilaisia tyyppejä tai lajeja, on selitettävä
selkeästi
•
•
•

mitkä päätyypit tai -lajiton tarkoitus sisällyttää tuotteen määritelmän piiriin
miksi
voidaanko eri tyyppejä tai lajeja kohdella yhtenä tuotteena ja voidaanko ne kattaa
samalla tutkimuksella.

Arvioidessaan tuotteen määritelmää komissio saattaa joutua käsittelemään tarkasteltavana olevan
tuotteen fyysisiä, teknisiä ja kemiallisia perusominaisuuksia ja niiden keskinäistä vaihdettavuutta
teollistensovellusten/kuluttajien kannalta.
47. Valituksessa on esitettävä tiedot mahdollisista polkumyynnin tai tukien vastaisista toimenpiteistä
tai suojatoimenpiteistä tai muissa kolmansissa maissa meneillään olevista tutkimuksista, jotka
koskevat samaa tai samanlaista tuotetta.

8

Tuotteen kuvauksen olisi tavallisesti oltava yksi yleisestä erityiseen etenevä ”ryhmä” mahdollisine
poikkeuksineen, ja sen olisi päätyttävä CN-koodien luetteloon. Esimerkiksi: i) tarkasteltavana oleva tuote on
tietty ... ; ii) tarkasteltavana oleva tuote ei sisällä seuraavia: ... ; iii) tarkasteltavana oleva tuote kuuluu tällä
hetkellä seuraavien CN-koodien piiriin: ... .

9

Jos kyseinen tuote ei kata kokonaista CN-koodia, merkitkää tämä lisäämällä etuliite ”ex” ennen koodia.
Yleisiä
ohjeita
luokittelukysymyksistä
on
verkkosivulla
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/index_en.htm. Vaihtoehtoisesti
voitte ottaa yhteyttä maanne toimivaltaisiin tulliviranomaisiin.
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Tullit ja muut kauppatoimenpiteet
48. Valituksessa on lueteltava tullit, jotka tuotteesta on maksettava, kun sitä tuodaan kyseisestä
maasta / kyseisistä maista EU:hun, sekä muut tiedossa olevat tariffimenettelyt, joita sovelletaan
tuotteen tuontiin EU:hun. Nämä voivat olla kiintiöitä, tariffikiintiöitä tai – jos tuote viedään
kehitysmaasta – EU:n yleisiä tullietuusjärjestelmiä. Jos tiedossa on tällaisissa toimenpiteissä
tapahtuneita äskettäisiä muutoksia, niistä olisi ilmoitettava 10.
49. On myös lueteltava tullit, jotka on maksettava EU:sta peräisin olevasta tuotteesta, kun sitä
viedään siihen EU:n ulkopuoliseen maahan (tai maihin), jota valitus koskee.
Tuotetta koskeva päätelmä
50. Valituksessa on todettava selkeästi, että tarkasteltavana olevaa tuotetta voidaan verrata EU:n
tuotannonalan EU:ssa tuottamaan ja myymään tuotteeseen ja se kilpailee tämän kanssa (eli
kyseessä on ns. ”samankaltainen tuote”). Tuotujen tuotteiden ja EU:n tuotteiden on oltava siis
”samankaltaisia” tuotteita.
Samankaltainen tuote = EU:ssa tuotettu tuote, jota
verrataan tarkasteltavana olevaan tuotteeseen

C.

Tutkimuksen kohteena oleva maa/maat ja viejät

51. Polkumyyntiä koskeva valitus koskee yhdessä tai useammassa EU:n ulkopuolisessa maassa 11
valmistettujen tuotteiden tuontia. Kunkin EU:n ulkopuolisen maan osalta valituksessa on oltava
luettelo kaikista tiedossa olevista tarkasteltavana olevan tuotteen tuottajista/viejistä sekä näiden
yhteystiedot:
•
•
•
•
•

nimi
osoite
puhelinnumero
sähköpostiosoite
yhteyshenkilö (mikäli saatavilla).

Nämä tiedot on sisällytettävä liitteeseen ja toimitettava sähköisessä muodossa, mieluiten sähköisenä
laskentataulukkona (esimerkiksi Microsoft Excel). Samat tiedot, jos ne ovat saatavilla, on toimitettava
tiedossa olevista tuottajien/viejien järjestöistä kyseisessä maassa / kyseisissä maissa.

D.

Tuojat EU:ssa

52. Valituksessa on esitettävä luettelo kaikista tiedossa olevista tuotetta EU:hun tuovista tuojista sekä
näiden yhteystiedot:
•
•
•
•
•

nimi
osoite
puhelinnumero
sähköpostiosoite
yhteyshenkilö (mikäli saatavilla).

10

Tietoja on saatavilla verkkosivulta
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=fi tai maanne kansallisilta
tulliviranomaisilta.
11 Jos valitus halutaan tehdä tuotteesta ja maasta, josta on tehty äskettäin tutkimus ja todettu, että polkumyyntiä
ei esiinny, on syytä ottaa yhteyttä komission yksiköihin lisätietoja varten.
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Nämä tiedot on sisällytettävä liitteeseen ja toimitettava sähköisessä muodossa, mieluiten sähköisenä
laskentataulukkona (esimerkiksi Microsoft Excel). Samat tiedot, jos ne ovat saatavilla, on toimitettava
tiedossa olevista tuojien järjestöistä.

E.

Tavarantoimittajat, käyttäjät ja kuluttajat unionissa

53. Valituksessa on esitettävä luettelo EU:n tuottajien tavarantoimittajista, tarkasteltavana olevan
tuotteen käyttäjistä EU:ssa ja kuluttajajärjestöistä (jos tiedossa) sekä näiden yhteystiedot:
•
•
•
•
•

nimi
osoite
puhelinnumero
sähköpostiosoite
yhteyshenkilö (mikäli saatavilla).

Nämä tiedot on sisällytettävä liitteeseen ja toimitettava sähköisessä muodossa, mieluiten
sähköisenä laskentataulukkona (esimerkiksi Microsoft Excel).

(2) POLKUMYYNTI
A.

Periaatteet

54. Alhaiset hinnat eivät välttämättä merkitse sitä, että tuonti tapahtuu polkumyynnillä.
Polkumyynnin perusmääritelmä on pikemminkin se, että tuotetta myydään vientimarkkinoilla sen
normaaliarvoa halvemmalla.
Vientihinta = vientiin tarkoitettujen tuotteiden noudettunahinta
Normaaliarvo = viejän kotimarkkinoilla kotimarkkinoiden
kulutukseen myydyn tuotteen arvo
Polkumyynti = vientihinta alittaa normaaliarvon
55. Valituksen on sisällettävä tuotteen vientihinnan ja sen normaaliarvon vertailemiseksi tarvittavat
todisteet.
Polkumyyntilaskelman tueksi esitettävien todisteiden olisi jakauduttava 12 kuukauden
ajanjaksolle, joka päättyy viimeistään 6 kuukautta ennen valituksen jättämispäivää. Tätä
sovelletaan seuraaviin:
•
•
•
•

B.

normaaliarvo (ks. C jakso)
vientihinta (D jakso)
mahdollinen oikaisu
hintavertailu (E jakso).

Tuotetyypit

56. Joissain tapauksissa tarkasteltavana oleva tuote on yhtenäinen eikä siitä voida tunnistaa erilaisia
muotoja tai tyyppejä, jotka vaikuttaisivat merkittävästi hintoihin. Tällöin yksi
polkumyyntilaskelma riittää päätelmän tekemiseen koko tarkasteltavana olevan tuotteen
polkumyynnistä.
57. Toisinaan taas tarkasteltavana olevaa tuotetta tuodaan EU:hun eri muodoissa tai eri tyyppeinä
huomattavan erilaisin hinnoin. Keskiarvot voivat vääristää hintavertailua normaaliarvon ja
vientihinnan välillä, joten EU:hun tuotavan tuotteen eri tyypeistä täytyy ehkä toimittaa eri
polkumyyntilaskelmat. Tällöin täytyy ehkä valita yksi tai useampi edustava tuotetyyppi, jotta
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polkumyyntiä koskeva päätelmä on kohtuullinen tarkasteltavana olevan tuotteen osalta. Tämä
voidaan tehdä esimerkiksi osoittamalla, että valittujen edustavien tyyppien tuonti EU:hun kattaa
huomattavan osan kaikesta kyseisestä maasta EU:hun tulevasta tuonnista. Jos valitus koskee
useampaa kuin yhtä maata, kullakin maalla saattaa olla yksi tai useampi edustava tyyppi.
58. Normaaliarvoa ja vientihintaa vertaillaan jokaisen edustavan tuotetyypin osalta, mikä johtaa
erilaisiin polkumyyntilaskelmiin, joista sitten lasketaan keskiarvot.

C.

Normaaliarvo

59. On suositeltavaa, että normaaliarvo perustuu myyntihintoihin viejän kotimarkkinoilla, mutta
vaihtoehtoisesti se voidaan myös muodostaa laskennallisesti (tuotantokustannusten ja
kohtuullisen voiton summa). Sellaisista maista peräisin oleviin tuotteisiin, joissa on vapaisiin
markkinavoimiin vaikuttavia merkittäviä vääristymiä, sovelletaan erityisiä säännöksiä (ks.
66 kohta ja sitä seuraavat kohdat).
60. Useimmissa tapauksissa normaaliarvo on tarkasteltavana olevasta tuotteesta viejän
kotimarkkinoilla veloitettu hinta. Hinnan on liityttävä riippumattoman ostajan kanssa
kotimarkkinoilla tehtyyn kauppaan.
61. Hintojen olisi oltava nettohintoja noudettuna (Incoterms-koodi EXW 12) eikä niihin saisi sisältyä
mitään sisäisiä veroja, kuten arvonlisäveroa. Jos tällaista hintaa ei ole käytettävissä (esimerkiksi
jos sovelletaan Incoterms-koodeja CIF ja FOB), käytettävissä olevia hintoja on oikaistava, jotta
ne olisivat nettomääräisen noudettuna-hinnan tasolla.
62. Hintojen ja mahdollisten oikaisujen tueksi on esitettävä riittävä asiakirjanäyttö, kuten laskuja,
tarjouksia ja hintaluetteloita.
Seuraavassa esitetään tätä havainnollistava esimerkki 13:

12

Incoterms-toimituslausekkeet eli kansainväliset kauppaehdot (International Commercial Terms) ovat
Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) julkaisemia ennalta määriteltyjä kauppaehtoja. Niitä käytetään laajalti
kansainvälisissä liiketoimissa tai hankintamenettelyissä. Incoterm-lausekkeet ovat joukko kolmikirjaimisia
kauppaehtoja, jotka liittyvät yleisiin sopimusperusteisiin myyntikäytäntöihin, ja niiden tarkoituksena on
ensisijaisesti ilmaista tavaroiden kuljetukseen ja toimittamiseen liittyvät tehtävät, kustannukset ja riskit.
Lisätietoja
on
saatavilla
muun
muassa
Kansainvälisen kauppakamarin
verkkosivustolta
http://www.iccwbo.org ja maanne toimivaltaisten tulliviranomaisten verkkosivustoilta.
13 Jos tuote ei ole yhtenäinen ja analyysi perustuu tästä syystä useisiin edustaviin tuotetyyppeihin, tämä johtaa
erilaisiin normaaliarvoihin, joita vertaillaan erikseen vastaaviin vientihintoihin.
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Kaavio 1. Normaaliarvo = Myyntihinta kotimarkkinoilla
Esimerkki:
Valituksen tekijät ovat hankkineet näyttöä tuotteen vähittäismyyntihinnasta viejämaan
kotimarkkinoilla (139,15 viejämaan valuuttayksikköä). Tästä vähittäismyyntihinnasta saadaan
arvio nettomääräisestä noudettuna-hinnasta vähentämällä asianmukaiset kustannuserät, joitka
voivat olla esimerkiksi alv (10 prosenttia), vähittäismyyjän kate (10 prosenttia), tukkumyyjän
kate sekä kuljetus ja vakuutus (15 prosenttia).
Tarkasteltavana oleva tuote, tyyppi
Vähittäishinta

Viejämaan valuutta

139,15

miinus arvonlisävero = 10 % (laskelma: 139,15/1,10)
⇒Nettomyyntihinta

126,5

miinus vähittäismyyjän kate = 10 % (laskelma: 126,5/1,10)
⇒Tukkuhinta

115

miinus tukkumyyjän kate sekä kuljetus ja vakuutus = 15 % (Laskelma: 115/1,15)
⇒Hinta noudettuna

100

Muuntokurssi: 2 viejämaan valuuttayksikköä = 1 euro
Normaaliarvo

50 euroa

Vähittäishinta saatu liitteessä ___ olevasta _______.
Katteet sekä kuljetus- ja vakuutuskustannukset on saatu ____ toteuttamasta markkinatutkimuksesta
(tai arvioitiin ... perusteella). Jäljennös asianomaisista sivuista on liitteessä ___.
Muuntokurssi on ___. Ks. tarkemmat tiedot liitteessä ___.

63. Jos viejän kotimarkkinoiden hintoja ei ole saatavilla tai ne ovat epäluotettavat (esimerkiksi jos
myynti perustuu etuyhteydessä olevien osapuolten välisiin liiketapahtumiin, se on tapahtunut
tappiolla tai se on merkityksettömän vähäistä) 14, voidaan käyttää tuotteen laskennallista
normaaliarvoa, joka perustuu alkuperämaan tuotantokustannuksiin, joihin lisätään myynti-,
hallinto- ja yleiskustannukset ja voitto.
Valituksessa on esitettävä kustannusrakenne ja selitettävä, miten kustannukset on laskettu:
materiaalikustannukset
(määritellään
tärkeimmät
käytetyt
raaka-aineet),
suorat
työvoimakustannukset; välilliset kustannukset, myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset,
kuljetuskustannukset pois luettuna; sekä kohtuullinen voittomarginaali alkuperämaassa (ks.
kaavio 2).
64. Kaikki tietolähteet on ilmoitettava selvästi ja kaikki merkitykselliset todisteet on sisällytettävä
liitteisiin (ks. liite 2) ja niiden päivämäärä on esitettävä selvästi. Seuraavassa kaaviossa 2
annetaan tätä havainnollistava esimerkki 15:

14

Myynnin kotimarkkinoilla katsotaan olevan merkityksettömän vähäistä, jos sen määrä on alle 5 prosenttia
maan EU:hun suuntautuvasta viennistä.
15 Ks. alaviite 13.
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Kaavio 2. Laskennallinen normaaliarvo
Laskennallinen normaaliarvo viejämaassa
Tarkasteltavana oleva tuote, tyyppi
Valmistuskustannukset
Raaka-aineet
– raaka-aine A (300 euroa/tonni)
– raaka-aine B (25 euroa/tonni)
– raaka-aine C (70 euroa/tonni)
Työvoima
– Koulutettu työvoima (30 euroa/tonni)
– Kouluttamaton työvoima (20 euroa/tonni)

euroa/tonni

395

euroa/tonni

50

Energia 200 Kwh, 0,05 euroa/Kwh
euroa/tonni
Muut valmistuskustannukset
euroa/tonni
45
(Täsmennetään mahdollisuuksien mukaan: vuokra, poistot, kunnossapito ja korjaukset jne.)
Valmistuskustannukset yhteensä
euroa/tonni
Myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset
euroa/tonni
(Täsmennetään mahdollisuuksien mukaan: rahoitus, vakuutus, pakkaus,
hallinto, myynti, mainostaminen, tutkimus ja kehittäminen, patentit/rojaltit,
tekninen apu, takuut, jne.)
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ:
Normaali voitto

5%

NORMAALIARVO noudettuna

euroa/tonni
euroa/tonni
euroa/tonni

10

_____
500
100

_____
600
30
_____
630

Tuontimäärät, raaka-aineet ja energiakustannukset on saatu liitteessä ___ esitetystä ___ laatimasta
tuotannonalaa koskevasta kansainvälisestä raportista.
Työvoimakustannukset perustuvat Kansainvälisen työjärjestön tilastoihin (ks. liite ___).
Muut valmistuskustannukset ja myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset on saatu ___ toteuttamasta
markkinatutkimuksesta tai ne ovat ______ perustuva arvio. Jäljennös asianomaisista sivuista on
liitteessä ___.
Normaali voitto on tuotannonalaan tehtävien uudelleensijoitusten edellyttämä vähimmäismäärä. Ks.
tarkemmat tiedot liitteessä ___.
Käytetty muuntokurssi: ____ (keskiarvo vuodelta ___). Ks. tarkemmat tiedot liitteessä ___.

65. Mikäli luotettavia hintoja viejän kotimarkkinoilta ei ole saatavilla eikä vientiä harjoittavan
tuottajan tuotantokustannuksia ole mahdollista muodostaa laskennallisesti, on syytä ottaa
yhteyttä komission yksiköihin.
Maat, joissa on merkittäviä vääristymiä
Jos tarkasteltavana olevan tuotteen hinnat ja kustannukset viejämaassa ovat epäluotettavia
merkittävien vääristymien esiintymisen vuoksi, valituksessa on esitettävä todisteita näistä
vääristymistä tarkasteltavana olevan tuotteen osalta.
66. Merkittäviä vääristymiä syntyy, kun ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan lukien raaka-aineja energiakustannukset, eivät määräydy vapaiden markkinavoimien perusteella, koska valtion
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merkittävä puuttuminen asioihin vaikuttaa niihin. Merkittävien vääristymien esiintymisen
vahvistamiseen voidaan käyttää seuraavia lähteitä:
1) Komission raportit merkittävistä vääristymistä. Komissio voi laatia ja/tai päivittää raportteja
merkittävien vääristymien esiintymisestä tietyssä maassa tai tietyllä alalla. Jos tällainen raportti on
olemassa ja se katsotaan tapauksen kannalta merkitykselliseksi, siihen voidaan viitata valituksessa
ja se muodostaa osan valituksen todisteista (lisätkää linkki verkkosivustolle, jos raportti on
julkaistu).
2) Jos raportteja ei ole tai raporttien lisäksi valituksessa voidaan esittää väitteitä myös muista
vääristymistä. Todisteet voivat perustua markkinatietämykseen ja/tai julkisesti saatavilla
oleviin raportteihin. Vääristyneitä tuotantopanoksia koskevien väitteiden on oltava jäsenneltyjä
ja niiden tueksi on esitettävä todisteita.

Kun merkittävien vääristymien esiintyminen tarkasteltavana olevan tuotteen osalta on todettu,
normaaliarvo on muodostettava laskennallisesti tuotantokustannusten ja myynnin perusteella
ottaen huomioon vääristymättömät hinnat tai vertailuarvot, mukaan lukien kohtuullinen määrä
myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksia ja voittoa.
67. Normaaliarvon laskemiseksi on suoritettava seuraavat neljä vaihetta:
I. Käytetään tietoja, jotka koskevat edustavaa tuotetta, tuotannonalaa ja tuotantoprosessia
Jos suuri määrä EU:n tuottajia tuottaa tuotetta, on käytettävä edustavan EU:n tuottajan tai
muutamien edustavien tuottajien tietoja. Jos tuote ei ole yhtenäinen, saattaa olla tarpeen valita yksi
tai useampi edustava tuotetyyppi. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi osoittamalla, että valittujen
edustavien tyyppien tuonti EU:hun kattaa huomattavan osan kaikesta EU:hun viejämaasta
tulevasta tuonnista. Ihanteellisessa tapauksessa tuotantoprosessi on samanlainen kuin
tuotantoprosessi viejämaassa tai muistuttaa sitä läheisesti. Jos näin ei ole, on käytettävä edustavaa
unionissa käytettävää tuotantoprosessia.
II. EU:n tuottajien tietojen perusteella valituksessa on esitettävä seuraavat seikat:
•

tarkasteltavana olevan tuotteen valmistukseen tarvittavien tuotannontekijöiden erittely (tai
materiaaliluettelo, ks. tarkemmat tiedot liitteessä 8)

•

kunkin tarkasteltavana olevan tuotteen valmistukseen tarvittavan tuotannontekijän tarvittava
määrä tai käyttötarkoitus ja mittayksikkö (esimerkiksi kg, m2)

•

kunkin tuotannontekijän yksikkötuotantokustannukset

•

kaikkien tuotannontekijöiden kuvaus, tarvittaessa myös selostus esimerkiksi laadusta,
laatuluokasta ja pitoisuuksista, sekä mahdollisuuksien mukaan vastaava HS-koodi 16.

III. Vääristymättömät vertailuarvot

Vääristyneiden kustannusten korvaamiseksi (ks. jäljempänä IV kohta) vääristymättömät

16

Harmonoidun järjestelmän koodeilla (”HS-koodit”) tarkoitetaan kansainvälisesti standardoitua nimien ja
numeroiden järjestelmää, jolla kaupankäynnin kohteena olevat tuotteet luokitellaan. Koodeja käytetään yli
200:ssa Maailman tullijärjestön jäsenmaassa, ja ne ovat kuusinumeroisia. Maat käyttävät usein tarkempia
koodeja, mutta niitä ei ole yhdenmukaistettu kansainvälisesti.
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vertailuarvot on hankittava asianmukaisesta edustavasta maasta tai, jos tämä katsotaan
aiheelliseksi, vääristymättömistä kansainvälisistä hinnoista, kustannuksista tai vertailuarvoista.

Asianmukaisen edustavan maan valinta
On suositeltavaa aloittaa valintaprosessi laatimalla luettelo kaikista mahdollisista edustavista
maista. Näistä valitaan maa, joka täyttää parhaiten kaikki seuraavat kriteerit:
•

Maassa on oltava tarkasteltavana olevan tuotteen merkittävää tuotantoa. Tuotetta olisi
tuotettava ja myytävä kotimarkkinoilla edustavia määriä verrattuna EU:n markkinoilla
väitetysti polkumyyntiä harjoittavan maan viennin määrään (vertailuarvona on tavallisesti
5 prosenttia). Tuottajien suuri määrä ja/tai kolmansista maista tuleva huomattava tuonti
osoittaa, että markkinoilla on kilpailua. Tuotantoa olisi verrattava viejämaan tuotantoon. Tämä
tarkoittaa, että valituksessa olisi otettava huomioon muun muassa raaka-aineiden ja
komponenttien saatavuus ja luonne, tuotantoteknologia, prosessin tyyppi ja erikoistumisen
mallit. Perustelluissa tapauksissa olisi tehtävä tarvittavat oikaisut, jotta voidaan ottaa
huomioon näissä tekijöissä mahdollisesti ilmenevät huomattavat erot. Viejämaasta peräisin
olevien tuotteiden ja edustavassa maassa tuotettujen tuotteiden olisi myös oltava identtisiä tai
samanlaisia fyysisten, teknisten ja kemiallisten ominaisuuksien ja käyttötarkoitusten osalta.
Mahdollisten erojen huomioon ottamiseksi voidaan tehdä tarvittavia oikaisuja.

•

Maan on oltava viejämaan kanssa samanlaisella taloudellisen kehityksen tasolla, eli sen on
kuuluttava samaan tuloluokkaan ja sillä on oltava merkittävä väkiluku 17.

•

Kustannustietojen on oltava ”helposti saatavilla” 18 (ks. myös liite 8). Maita, jotka eivät ole
samalla taloudellisen kehityksen tasolla kuin viejämaa mutta kuitenkin siihen verrattavissa
olevalla tasolla, olisi valittava vain silloin, kun tietojen saatavuutta koskevat näkökohdat ovat
painavammat kuin ero taloudellisen kehityksen tasossa.

•

Edustavaan maahan ei saisi kohdistua vääristymiä (ks. myös liite 8).

•

Jos tällaisia maita on useampi kuin yksi, parhaiten soveltuva edustava maa on se, jossa
sosiaaliturva ja ympäristönsuojelu ovat riittävällä tasolla. Tämä ”sosiaaliturvan ja
ympäristönsuojelun riittävä taso” perustuu YK:n/ILOn keskeisiä työntekijöiden oikeuksia
koskeviin yleissopimuksiin ja ympäristöä koskeviin yleissopimuksiin. Ohjeellinen luettelo
yleissopimuksista on yleistä tullietuusjärjestelmää koskevan GSP-asetuksen liitteessä VIII 19.

Kansainväliset hinnat, vertailuarvot tai kustannukset
Vääristyneiden kustannusten korvaamisessa voidaan vaihtoehtoisesti käyttää kansainvälisiä
hintoja, vertailuarvoja tai kustannuksia. Näin voidaan tehdä esimerkiksi silloin, kun
vääristymättömiä kustannuksia ei ole helposti saatavilla edustavassa maassa tai kun
kansainvälisten hintatietojen katsotaan antavan paremman kuvan vääristymättömien
kustannusten tasosta. Jälkimmäisessä tapauksessa voidaan esimerkiksi katsoa, että ei-

17

Ks.
esimerkiksi
Maailmanpankin
tulotasoluokitus:
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups

18

”Helposti saatavilla” ei välttämättä tarkoita ”maksutta saatavilla”, mutta tietojen on oltava yleisesti
saatavilla. Maksutta saatavat tiedot ovat kuitenkin suositeltavia, jos sellaisia on.
19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 978/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, yleisen
tullietuusjärjestelmän soveltamisesta, EUVL L 303, 31.10.2012, s. 1.
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rautametalleja, rautametalleja ja jalometalleja koskeva Lontoon metallipörssin noteeraus on
parempi vertailuarvo kuin tietyn maan tilastolliset tuontitiedot.

IV. Kustannusten korvaaminen:
1) Lähtökohdaksi valittuja unionin tuottajan kustannuksia (ks. edellä II kohta) olisi
mahdollisuuksien mukaan oikaistava niin, että niissä otetaan huomioon kustannukset
viejämaassa, johon kohdistuu vääristymiä.
2) Tämän jälkeen vääristyneet kustannukset olisi korvattava vääristymättömillä vertailuarvoilla
(ks. edellä III kohta) normaaliarvon laskemiseksi.
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Esimerkki:
Kaavio 3. Laskennallinen normaaliarvo merkittävien vääristymien tapauksessa
Tarkasteltavana oleva tuote, tyyppi
Valmistuskustannukset
Raaka-aineet
– raaka-aine A (300 euroa/tonni)
– raaka-aine B (25 euroa/tonni)
– raaka-aine C (70 euroa/tonni)
Työvoima
– Koulutettu työvoima (30 euroa/tonni)
– Kouluttamaton työvoima (20 euroa/tonni)

euroa/tonni

395

euroa/tonni

50

Energia 200 Kwh, 0,05 euroa/Kwh
euroa/tonni
Muut valmistuskustannukset
euroa/tonni
(Täsmennetään mahdollisuuksien mukaan: vuokra, poisto, kunnossapito ja korjaukset jne.)

10
45
_____
500
100

Valmistuskustannukset yhteensä
euroa/tonni
Myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset
euroa/tonni
(Täsmennetään mahdollisuuksien mukaan: rahoitus, vakuutus, pakkaus,
hallinto, myynti, mainostaminen, tutkimus ja kehittäminen, patentit/rojaltit,
tekninen apu, takuut, jne.)
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ:
Normaali voitto

5%

NORMAALIARVO noudettuna lähettäjältä

euroa/tonni
euroa/tonni
euroa/tonni

_____
600
30
_____
630

Raaka-aineen A hinta perustuu kaikkialta muualta paitsi viejämaasta asianmukaiseen edustavaan
maahan tulevan tuonnin keskimääräiseen tuontihintaan, koska viejämaasta tulevan tuonnin hinnat ovat
vääristyneet (viejämaasta tuleva tuonti muodostaa XX prosenttia kaikesta asianmukaiseen edustavaan
maahan suuntautuvasta tuonnista). Tilastot on saatu ___ liitteen ___ mukaisesti.
Energiakustannuksia koskevat tiedot on saatu kansalliselta tilastokeskukselta liitteen ___ mukaisesti.
Ne ovat suurin piirtein samat kuin kolmelta yhteistyössä toimineelta edustavan maan tuottajalta saadut
energiakustannuksia koskevat tiedot (ks. liite ___, jossa on tietoja niiden kustannuksista ja voitoista).
Kaikki muut kustannukset perustuvat kolmen yhteistyössä toimineen edustavan maan tuottajan
keskimääräisiin kustannuksiin ja voittoihin (ks. liite ___, jossa on tietoja niiden kustannuksista).
Myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset ja voitto on saatu tarkasteltavana olevaa tuotetta tuottavien
ja/tai samalla segmentillä/alalla tuotantoa harjoittavien edustavan maan yritysten julkisesti saatavilla
olevista kirjanpitotiedoista (ks. tarkemmat tiedot liitteessä ___).
Käytetty muuntokurssi: ____ (keskiarvo vuodelta ___). Ks. tarkemmat tiedot liitteessä ___.

D.

Vientihinta
Viejän ensimmäiseltä riippumattomalta asiakkaalta EU:ssa veloittama vientihinta

68. Vientihinta on vientiin tarkoitettujen tavaroiden noudettuna-hinta, jonka ensimmäinen
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riippumaton asiakas EU:ssa on maksanut tai maksaa. Useimmissa tapauksissa vientihinta
perustuu hintaan, jonka viejä veloittaa EU:ssa olevalta etuyhteydettömältä tuojalta.
69. Vientihintaa koskevat todisteet voivat olla laskuja, hintatarjouksia, hintaluetteloita,
myyntihenkilöstön raportteja tai kyseisen maan virallisia vientitilastoja. Hinta on palautettava
noudettuna-hinnan tasolle. Valituksessa on esitettävä todisteita samalta ajanjaksolta, jota
käytettiin normaaliarvon yhteydessä (ks. 55 kohta).
Laskennallinen vientihinta
70. Joissain tapauksissa vientihinta on muodostettava laskennallisesti sen hinnan perusteella, jolla
tuodut tuotteet jälleenmyydään ensimmäisen kerran riippumattomalle ostajalle. Näin on
erityisesti silloin, kun
–

valituksen tekijät eivät saa selville vientihintoja tai

–

valituksen tekijöillä on aihetta uskoa, että viejän ja tuojan välillä on etuyhteys (esimerkiksi
emoyhtiö-/tytäryhtiösuhteen kautta) tai hyvitysjärjestely tai vientihinta ei muista syistä ole
luotettava. Laskennallisen vientihinnan käyttö on perusteltava.

71. Noudettuna-vientihinnan laskemiseksi valituksen tekijöiden on toimitettava tuodusta tuotteesta
veloitettu jälleenmyyntihinta ensimmäisessä jälleenmyyntipisteessä, jossa tuote myydään
riippumattomalle ostajalle EU:ssa. Esimerkiksi viejään etuyhteydessä olevan tuojan hinnan
tapauksessa on toimitettava
– tuojan myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset
– etuyhteydettömän tuojan tavanomainen voitto
– kuljetus-, vakuutus-, käsittely-, lastaus- ja liitännäiskustannukset ja
– tullit.
72. Kaikkien oikaisujen tueksi on esitettävä riittävät asiakirjatodisteet. Kaaviossa 4 annetaan tätä
havainnollistava esimerkki 20:

20

Jos tarkasteltavana oleva tuote ei ole yhtenäinen ja valitus sisältää tästä syystä useita edustavia
tuotetyyppejä, tämä johtaa erilaisiin normaaliarvoihin, joita vertaillaan erikseen vientihintoihin.
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Kaavio 4. Laskennallinen vientihinta
Valituksen tekijä on hankkinut näyttöä hinnasta, jonka vähittäismyyjä on maksanut viejään
etuyhteydessä olevalle tukkumyyjälle/tuojalle (134,5 euroa). Tämän hinnan perusteella on
arvioitava nettomääräinen noudettuna-vientihinta vähentämällä esimerkiksi seuraavat
asianmukaiset kustannuserät: alv (10 prosenttia), tukkumyyjän myynti-, hallinto- ja
yleiskustannukset ja voittomarginaali (10 prosenttia), kuljetus ja vakuutus EU:ssa (2 prosenttia),
tulli (5 prosenttia), kuljetus ja vakuutus EU:n rajalta viejän tehtaalle (4 prosenttia).
Tarkasteltavana oleva tuote, merkki, tyyppi

euroa

Bruttotukkuhinta

134,5

miinus arvonlisävero = 10 % (laskelma: 134,5/1,10)
⇒ Nettotukkuhinta

122,3

miinus tukkumyyjän myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset (5 %) ja etuyhteydettömältä tuojalta saatava
voitto (5 %) = 10 %; sekä
kuljetus ja vakuutus EU:ssa = 2 % (laskelma: 122,3/1,12)
⇒ Hinta tukkumyyjälle tulliselvitettynä
109,2
miinus tulli = 5 % (laskelma: 109,2/1,05)
⇒CIF 21-vientihinta

104

miinus vakuutus ja rahti tehtaalle = 4 %. (laskelma: /1,04)
⇒Vientihinta noudettuna

100

Laskujen keskiarvosta (tai esimerkiksi tuoteluettelosta, hintaluettelosta tai markkinatutkimuksesta)
saatu vähittäismyyntihinta,
joka on esitetty liitteessä ___ tai Eurostatin tilastoista 22 saatu tuontihinta (ks. liite ___).
Kaikki katteet sekä vakuutus- ja rahtikustannukset saatiin _____ tekemästä markkinatutkimuksesta tai
arvioitiin ____ perusteella. Jäljennös asianomaisista sivuista on liitteessä ___.

E.

Hintavertailu

73. Jotta hintavertailu olisi asianmukainen, vientihinnan ja normaaliarvon olisi oltava
vertailukelpoisia tuotteen fyysisten ja kemiallisten perusominaisuuksien sekä myyntiehtojen
osalta. Vertailu olisi tehtävä samassa kaupan portaassa (esimerkiksi tukku- tai vähittäiskauppa),
noudettuna-tasolla ja mahdollisimman samanaikaisten myyntien suhteen.
74. Jos vientihinta ja normaaliarvo eivät ole verrattavissa, on tehtävä oikaisuja, joilla otetaan
huomioon erot valituksen tekijöiden parhaan tietämyksen mukaan.
Kaikista oikaisuista on toimitettava
(1) tiedot oikaisuun johtaneista eroista
(2) arvio erojen vuoksi tehtävistä oikaisuista
(3) näitä eroja tukevat todisteet.
75. Tämän tuloksena normaaliarvoa (mutta ei vientihintoja) on ehkä oikaistava, jos normaaliarvon
määrittämiseen käytetty tuote ei ole identtinen tuodun tuotteen kanssa erilaisten fyysisten ja/tai

21

CIF (kulut, vakuutus ja rahti) on kauppaehto, jonka mukaan myyjä sitoutuu maksamaan kustannukset ja
rahtikulut tavaroiden tuomiseksi nimettyyn määräsatamaan. Ks. myös alaviite 12.
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Eurostatin tuontitilastot ovat julkisesti saatavilla internetissä. Ks. 6 jakso ”Hyödyllisiä linkkejäUSEFUL
LINKS”.
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kemiallisten perusominaisuuksien vuoksi. Tällaisessa tapauksessa on selitettävä selkeästi, miten
nämä tuotteet eroavat toisistaan ja miten nämä erot vaikuttavat markkina-arvoon tai
tuotantokustannuksiin ja voittoon.
76. Voi myös olla tarpeen oikaista normaaliarvoa (eikä vientihintoja), jos viejän kotimarkkinoilla
myydyn tuotteen ja EU:hun tuotavan tuotteen hintojen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat eri
kaupan porras 23 ja/tai eri tasoiset tuontimaksut ja välilliset verot.
77. Lisäksi sekä normaaliarvoa että vientihintoja on oikaistava, jotta otetaan huomioon seuraavia
seikkoja koskevat erot:

F.

–

alennukset

–

hyvitykset ja määrät

–

kuljetus, vakuutus, käsittely jne.

–

pakkaaminen

–

luotto

–

myynnin jälkeiset kustannukset

–

palkkiot

–

valuutan muuntaminen ja

–

muut hintoihin ja hintojen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat tekijät.

Polkumyyntimarginaali

78. Polkumyyntimarginaali lasketaan tavallisesti seuraavasti:
(1) Hintavertailu: Lasketaan erotus normaaliarvon (nettoarvo noudettuna) ja vientihintojen
(nettohinta noudettuna) välillä, kun on tehty mahdollisista hintojen vertailukelpoisuuteen
vaikuttavista eroista johtuvat oikaisut.
(2) Tämä erotus ilmaistaan prosenttiosuutena CIF-vientihinnasta.
Kaaviossa 5 annetaan tätä havainnollistava esimerkki:
Kaavio 5. Polkumyyntimarginaalin laskeminen (kaikki luvut euroina)
a. Normaaliarvo noudettuna
b. Vientihinta noudettuna
c. Polkumyyntimarginaali
a–b
d. CIF-arvo
e. Polkumyyntimarginaali prosenttiosuutena CIF-arvosta c *100
d

100
(80)
20
90
20 = 22 %
90

79. Jos valittiin eri tuotetyyppejä, tämä johtaa erilaisiin polkumyyntimarginaaleihin. Näistä
polkumyyntimarginaaleista voidaan laskea keskiarvo, jotta saadaan yksi polkumyyntimarginaali,
mutta valituksessa on esitettävä kaikki laskelmat.
80. Jos valitus koskee useampaa kuin yhtä maata, polkumyyntimarginaali on laskettava erikseen
kaikkien kyseisten maiden osalta.

23

Tämä viittaa vähittäismyynnin ja jakelijoiden kautta tapahtuvan myynnin väliseen eroon.
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G.

Toimenpiteiden taso tapauksissa, joissa viejämaassa on raaka-aineisiin liittyviä
vääristymiä

81. WTO:n ja EU:n sääntöjen mukaan polkumyyntitulli ei koskaan voi olla korkeampi kuin
polkumyyntimarginaali, mutta se voi olla alhaisempi, jos alhaisempi tulli riittää korjaamaan
polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin aiheuttaman vahingon. Tämä on niin kutsuttu ”alhaisemman
tullin sääntö”. Näin ollen alhaisemman tullin sääntöä sovelletaan, jos vahinkomarginaali (ks.
142 kohta) on alhaisempi kuin polkumyyntimarginaali (ks. 78 kohta).
82. Arvioidessaan, riittääkö polkumyyntimarginaalia alhaisempi tulli poistamaan aiheutuneen
vahingon, komissio ottaa huomioon sen, onko tarkasteltavana olevan tuotteen kannalta olemassa
raaka-aineisiin liittyviä vääristymiä.
83. Mikäli valituksen tekijät uskovat, että tällaisia raaka-aineisiin liittyviä vääristymiä on olemassa,
ja haluavat komission tutkivan näitä vääristymiä, on suositeltavaa, että valitukseen sisällytetään
riittävästi näyttöä siitä, että tällaisia vääristymiä on olemassa (ks. jäljempänä luettelo
vääristymistä, joita komissio voi tutkia) ja että kyseisen raaka-aineen hinta on huomattavasti
alempi viejämaassa kuin edustavilla kansainvälisillä markkinoilla. Tämän ansiosta komissio voi
tutkia näitä vääristymiä ja ottaa käyttöön polkumyyntimarginaalin tasoisen tullin, jos se on
perusteltua. Komissio voi myös omasta aloitteestaan tutkia, esiintyykö tällaisia vääristymiä,
sikäli kuin sillä on käytettävissään näyttöä asiasta.
Jos komissiolla ei ole riittävästi näyttöä tällaisista vääristymistä ennen tutkimuksen vireillepanoa
joko valitukseen sisältyvien tai komission omasta aloitteestaan keräämien tietojen perusteella,
tällaisten vääristymien tutkiminen ei sisälly vireillepanoilmoitukseen eikä siten myöskään
tutkimuksen soveltamisalaan. Jos tutkimuksessa ei ole vahvistettu vääristymiä,
vahinkomarginaalia ei voida asettaa polkumyyntimarginaalin tasolle raaka-aineisiin liittyvien
vääristymien vuoksi. Tällä voi olla merkittävä vaikutus tullin tasoon.
Esimerkki
Polkumyyntitutkimuksessa määritetään viejämaan tietyn tuottajan polkumyyntimarginaaliksi
50 prosenttia ja vahinkomarginaaliksi 15 prosenttia. Tavallisesti polkumyyntitulli
asetettaisiin 15 prosenttiin, mutta jos tutkimuksessa todetaan raaka-aineisiin liittyviä
vääristymiä, komissio voi asettaa kyseisen tuottajan polkumyyntitulliksi 50 prosenttia
(polkumyyntimarginaalin taso), mikäli tämä on unionin edun mukaista.

84. Huomioon otetaan vain raaka-aineet, jotka muodostavat vähintään 17 prosenttia tarkasteltavana
olevan
tuotteen
tuotantokustannuksista.
Tästä
syystä
valituksessa
esitettävässä
kustannuserittelyssä on osoitettava, että vääristynyt raaka-aine ylittää todennäköisesti tämän
17 prosentin kynnysarvon.
85. Valituksen tekijöiden tuotantotiedot ovat yleensä kohtuullisen lähellä viejämaan tuottajien
tuotantotietoja, mutta eivät välttämättä täsmää täysin niiden kanssa. Tämä tarkoittaa, että jos
esimerkiksi on olemassa näyttöä sähkön kaksoishintajärjestelyistä viejämaassa, mutta sähkö
muodostaa vain 15 prosenttia tuotantokustannuksista, komissio voi silti tutkia tätä vääristymää
koskevan näytön. Jos toisaalta on näyttöä raaka-aineen vientitariffikiintiöstä, mutta tämä raakaaine muodostaa vain 3 prosenttia tuotantokustannuksista, tämä näyttö voidaan liittää mukaan,
mutta on epätodennäköistä, että 17 prosentin kynnysarvo täyttyy viejämaassa. Mikäli valituksen
tekijät ovat tietoisia tuotantomenetelmien eroista verrattuna viejämaan tuottajiin (esimerkiksi
vertikaalisen integraation vuoksi), tämä on esitettävä valituksessa.
86. Vääristymiä, joita komissio voi tutkia, ovat seuraavat:
•
•
•

kaksoishintajärjestelyt
vientitullit
viennin lisäverot
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vientikiintiöt
vientikielto
vientiverot
lupavaatimukset
viennin vähimmäishinnat
arvonlisäveron palautukset, pienennykset tai poistamiset
viejien tulliselvityspaikkoja koskevat rajoitukset
hyväksyttyjen viejien luettelot
kotimarkkinoita koskevat vaatimukset
raaka-aineen louhiminen kytköskäyttöön.

87. Vääristymistä on toimitettava riittävät todisteet. Väitteitä, joiden tueksi ei esitetä todisteita, ei
voida ottaa huomioon. Jos valituksen tekijät esimerkiksi väittävät, että viejämaassa on raakaaineisiin liittyviä vääristymiä vientikiintiön vuoksi, valituksessa on esitettävä säädös, jossa tästä
kiintiöstä säädetään, ja on osoitettava, että se on voimassa.
88. Jäljempänä esitetään eräitä lähteitä, jotka saattavat tarjota hyödyllisiä tietoja mahdollisista raakaaineisiin liittyvistä vääristymistä. Useimmat näistä lähteistä käyttävät harmonoidun järjestelmän
luokittelua raaka-aineiden määrittelyyn, joten on suositeltavaa esittää käytettyjen raaka-aineiden
harmonoidun järjestelmän koodit:
•

•
•
•
•
•
•

Luettelo vääristymistä, joita komissio voi tutkia, on samanlainen kuin OECD:n
julkaisema luettelo, jota se käyttää tietokannassa ”Inventory on export restrictions on
Industrial Raw Materials”:
http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials
WTO:n julkaisema kauppapoliittiset maatutkinnat:
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tpr_e.htm
Maakohtaiset raportit
Ammattimaiset toimiala-analyytikot kuten IHS Market, Metal Bulletin ja Bloomberg
Maailmanpankkiryhmän ”Doing Business”-verkkosivusto:
http://www.doingbusiness.org/data Valitse maa otsikosta ”Economy Snapshots” ja sen
jälkeen ”Trading across Borders”
IMF:n tietokanta: http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx
Muut yleishyödyllisten palvelujen hintoja koskevat lähteet, kuten Kansainvälinen
energiajärjestö ja kansalliset vesilaitosviranomaiset.

Täydentävä unionin edun tarkastelu raaka-aineisiin liittyvien vääristymien tapauksessa
89. Tämän tarkastelun tarkoituksena on määrittää, onko unionin edun mukaista soveltaa
polkumyyntimarginaalin tasoista toimenpidettä. Tarkastelun suorittamiseksi komission on
aktiivisesti pyydettävä tietoja asianomaisilta osapuolilta, myös valituksen tekijöiltä. Komission
on arvioitava esimerkiksi viejämaan käyttämätöntä kapasiteettia, raaka-aineisiin liittyvää
kilpailua ja vaikutusta unionin yritysten toimitusketjuihin sekä muita asiaankuuluvia seikkoja.
90. Jotta komissio voi kerätä riittävästi tietoja selvittääkseen, onko unionin edun mukaista soveltaa
polkumyyntimarginaalin tasoista toimenpidettä tapauksissa, joissa esiintyy raaka-aineisiin
liittyviä vääristymiä, valituksen tekijöitä kehotetaan esittämään valituksessa kaikki
asiaankuuluvat tiedot (sekä niitä tukevat todisteet) vastaamalla seuraavien kaltaisiin
kysymyksiin:
a) Onko viejämaassa tarkasteltavana olevan tuotteen / raaka-aineiden osalta käyttämätöntä
kapasiteettia? Tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantokapasiteetista, vuosituotannosta ja
kotimaisesta kulutuksesta viejämaassa on esitettävä mahdollisuuksien mukaan arvio.
Tietolähde on ilmoitettava.
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b) Mitkä ovat tarkasteltavana olevan tuotteen tärkeimpien raaka-aineiden maailmalaajuiset
kilpailuedellytykset? Onko tuotannonalalla näiden raaka-aineiden saatavuuteen ja/tai
kustannuksiin liittyvä ongelma? Ovatko EU:n tuottajat hyvin riippuvaisia strategisesti
tärkeiden raaka-aineiden tuonnista? Voiko tämä riippuvaisuus olla ratkaisevanlaatuista raakaaineiden taloudellisen arvon ja suurten toimitusriskien vuoksi? Voidaanko tärkein raaka-aine
korvata muilla raaka-aineilla?
c) Miten polkumyyntimarginaalin tasoisen toimenpiteen soveltaminen vaikuttaisi toimitusketjun
loppupään markkinoihin ja koko toimitusketjuun?
Tämä kysymysluettelo ei ole tyhjentävä. Tuotteesta ja markkinoista riippuen saattaa olla
aiheellista esittää muita täydentäviä tietoja.

(3) VAHINKO
A.
91.

Periaatteet
Voidakseen määrittää, onko polkumyyntimenettelyn vireillepanoa varten riittävästi näyttöä,
komissiolla on oltava tiettyjä tietoja polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin väitetyistä
vahingollisista vaikutuksista.

92. Nämä tiedot koskevat
(1) polkumyynnillä tuotujen tuotteiden määrää, arvoa ja hintatasoa sekä
(2) niiden vaikutusta EU:n tuotannonalaan.
93. Vahingon analysoimiseksi tärkeimmät tekijät, joita käsitellään lähemmin jäljempänä, ovat
seuraavat:
–

kulutus EU:ssa

–

polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin määrä ja markkinaosuus

–

polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin yksikköhinta (esimerkiksi tonnihinta)

–

valituksen tekijöille vahinkoa aiheuttava hinnan alittavuus

–

unionin tuotannonalan ja valituksen tekijöiden tuotanto 24, tuotantokapasiteetti ja sen
käyttöaste

–

EU:n tuotannonalan ja valituksen tekijöiden EU:n myynnin määrä ja markkinaosuus

–

valituksen tekijöiden EU:n myynnin arvo noudettuna-hintoina 25 ja viennin määrä

–

valituksen tekijöiden EU:n yksikkömyyntihinta noudettuna

–

valituksen tekijöiden EU:ssa myymien tuotteiden kustannukset

–

valituksen tekijöiden kannattavuus EU:ssa

–

EU:n tuotannonalan ja valituksen tekijöiden työllistävyys

–

valituksen tekijöiden investoinnit

24

Mukaan lukien tuotanto, joka siirretään tai myydään yrityksen sisällä tai etuyhteydessä olevalle yritykselle
jatkojalostusta varten (kytköskäyttö tai kytkösmyynti).

25

Pois lukien kytköskäyttö tai kytkösmyynti (tuotteet siirretään tai myydään yrityksen sisällä tai etuyhteydessä
olevalle yritykselle jatkojalostusta varten). Kytköskäyttöön tai kytkösmyyntiin tarkoitetut tuotteet olisi
merkittävä erikseen.
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–

valituksen tekijöiden alku- ja loppuvarastot kultakin ajanjaksolta.

94. Kaikkien EU:n tuotannonalaan liittyvien seikkojen ei tarvitse olla kehittymässä kielteiseen
suuntaan. Esimerkiksi myynti saattaa absoluuttisesti ilmaistuna kasvaa, mutta tuotannonala
saattaa katsoa, että se on menettänyt huomattavan liikevaihdon polkumyyntituonnin
aiheuttamasta hintoja alentavasta paineesta johtuvien alempien markkinahintojen vuoksi.
95. Valituksessa voidaan esittää myös tietoja, jotka liittyvät muihin kuin 83 kohdassa lueteltuihin,
mahdollisesti vahinkoon viittaaviin indikaattoreihin.
96. Lisäksi vahingon uhka tai jonkin EU:n tuotannonalan perustamisen este voidaan ottaa huomioon
kuvailtaessa EU:n tuotannonalan tilannetta (ks. jäljempänä).
97. Liitteessä 5 on esimerkki taulukosta, jota voidaan käyttää tietojen keräämiseen yksittäisestä
yrityksestä, ja toisesta taulukosta, jolla esitetään yhteenveto tässä jaksossa kuvatuista vahinkoa
koskevista tiedoista.
98. Asiaa koskevia tietoja ja lukuja toimitettaessa on syytä ottaa huomioon seuraavat seikat:
Maantieteellinen alue
99. Kaikki edellä mainitut indikaattorit koskevat koko EU:ta.
Tuote
100. Vahingon arvioinnin on perustuttava vain kyseiseen tuotteeseen, joten kaikkien toimitettavien
tietojen ja lukujen on koskettava vain tätä tuotetta. Vain jos on mahdotonta toimittaa ainoastaan
kyseistä tuotetta koskevia tietoja, voidaan toimittaa tietoja suuremmasta tuoteryhmästä, johon
kyseinen tuote sisältyy. Näin voi olla esimerkiksi tuontitilastojen kohdalla, jos tullinimike
sisältää useampia tuotteita kuin kyseisen tuotteen (ks. seuraava kohta). Tällöin on arvioitava
tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin määrä. Määriä koskeviin lukuihin tehdyt ekstrapoloinnit
tai oikaisut on selitettävä ja perusteltava.
Tullinimikkeet
101. Joskus tullinimikkeet tai CN-koodit eivät mahdollista kyseisen tuotteen erottamista, koska se
sisältyy koodeihin yhdessä muiden tuotteiden kanssa, joita valitus ei koske (niin kutsutut ”exkoodit”, ks. alaviite 9). Tällaisissa tilanteissa tarkasteltavana olevan tuotteen tuontimäärät on
arvioitava markkinatietojen tai muiden lähteiden perusteella. Myös viejämaan tilastoista saattaa
olla apua 26.
Tiedot tuotetyypeistä
102. Jos kyseessä oleva tuote koostuu monista erilaisista tyypeistä tai lajeista, tiettyjä vahinkotekijöitä
koskevat tiedot voidaan rajoittaa tiettyihin edustaviin tyyppeihin (ks. myös edellä 57 kohta), jos
•

26

joitain vahinkoindikaattoreita ei voida esittää yleisesti kaikista tyypeistä

Useimmat maailman maat käyttävät Maailman tullijärjestön (WCO) harmonoidun järjestelmän nimikkeistöä
(HS-nimikkeistö) tariffiluokitteluun ja tilastointitarkoituksiin. HS-nimikkeistössä käytetään enintään
kuusinumeroisia koodeja, ja WCO:n jäsenmaat voivat määrittää lisää alajakoja (kuten EU:n
kahdeksannumeroiset CN-koodit). Näin ollen WCO:n jäsenmaiden (EU mukaan luettuna) tariffinimikkeistö
on kuuteen numeroon asti sama. Käytettäessä viejämaan tilastoja on kuitenkin käytettävä sen
tariffinimikkeistöä ja otettava huomioon sen alajaot, jotka menevät kuutta numeroa pidemmälle.
WTO:n jäsenmaiden tilastokeskusten verkkosivustot ovat saatavilla osoitteessa
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/natl_e.pdf
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tai
•

yleisten lukujen (kuten tuotantokustannusten, myyntihinnan ja kannattavuuden) kehitystä
ei pidetä merkityksellisenä.

Tiettyjen tyyppien valinnan perusteet on dokumentoitava.
Tarkastelujakso
103. Hinnan ja viitehinnan alittavuutta koskevissa laskelmissa huomioon otettavan ajanjakson olisi
mieluiten katettava 12 kuukautta ja päätyttävä viimeistään 6 kuukautta ennen valituksen
jättämispäivää (sama ajanjakso, jota käytettiin polkumyyntilaskelman yhteydessä, ks. 55 kohta).
104. Niiden vahinkotekijöiden osalta, joiden perusteella kehityksestä tehdään päätelmiä (kuten EU:n
tuonnin ja EU:n tuottajien EU:n myynnin määrien ja hintojen kehitys), ajanjakson on katettava
neljä vuotta, joista viimeisimmän olisi mieluiten osuttava yhteen polkumyyntiä ja alittavuutta
koskevissa laskelmissa käytetyn ajanjakson kanssa.

B.

Vahinkotekijät
Alustavat huomautukset

105. Niin kutsutut ”makroindikaattorit” on esitettävä koko EU:n tuotannonalasta (eli sekä valituksen
tekijöistä että muista tiedossa olevista tuottajista). Makroindikaattorit ovat:
–

tuotanto

–

kapasiteetti

–

myynnin määrä

–

markkinaosuus

–

työllistävyys.

Jos tarkkoja lukuja muista EU:n tuottajista kuin valituksen tekijöistä ei ole tiedossa, valituksessa
on esitettävä kohtuulliseen ja selkeästi esitettyyn menetelmään perustuva arvio.
106. Niin kutsutut mikroindikaattorit, kuten myynnin arvo, myyntihinnat, tuotantokustannukset,
kannattavuus sekä hinnan alittavuutta koskevat laskelmat, koskevat vain valituksen tekijöitä.
107. Valituksessa on esitettävä sekä yrityskohtaiset että yhteenlasketut luvut.
108. Valituksissa on esitettävä selityksiä kustakin vahinkoindikaattorista, ks. lähemmin jäljempänä.
Kulutus EU:ssa (ks. myös taulukko A liitteessä 6 olevassa I jaksossa)
109. EU:ssa tapahtuvan myynnin määrän kehitystä on verrattava kulutukseen EU:ssa. Kulutusta
koskevat luvut voivat perustua esimerkiksi markkinatutkimuksiin tai tilastotietoihin, mutta ne
voidaan myös laskea jommallakummalla seuraavista menetelmistä:
Menetelmä I
Vuosi
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1

Kaikkien EU:n tuottajien (valituksen tekijöiden ja muiden)
kokonaistuotanto EU:ssa
Tuonti EU:n ulkopuolisista maista yhteensä*
Vienti yhteensä (myynti EU:n ulkopuolisiin maihin)*
EU:n todettavissa oleva kulutus (a+b–c)
Varastojen kokonaisvaihtelu EU:ssa
EU:n todellinen kulutus (d–e)
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2

3

4

* Mahdollinen lähde: EU:n tuonti- ja vientitilastot (Eurostat) – mittayksikkö on täsmennettävä (esim. tonni, kg)

–

Kaikkien EU:n tuottajien kokonaistuotanto EU:ssa tarkoittaa valituksen tekijöiden ja muiden
EU:n tuottajien tuotantoa (mukaan luettuna etuyhteydessä olevat ja/tai itse tuontia harjoittavat EU:n
tuottajat). Se täytyy ehkä osittain arvioida. Jos osa tuotannosta on tarkoitettu kytköskäyttöön
tai -myyntiin 27, on täsmennettävä, kuinka suuri tämä osuus on.

–

Tuonti EU:n ulkopuolisista maista yhteensä on tuotteen kaiken EU:hun suuntautuvan
tuonnin summa väitetysti polkumyynnillä tapahtuva tuonti mukaan luettuna. Luku on
saatavilla Eurostatin tilastoista 28. Jos CN-koodissa ei eroteta erikseen tarkasteltavana olevaa
tuotetta, nämä luvut on arvioitava.

–

Vienti yhteensä (EU:n ulkopuolisiin maihin) tarkoittaa tuotteen EU:n ulkopuolisiin maihin
suuntautuvan viennin määrää, joka on saatavilla Eurostatista otsakkeesta ”extra-EU”. Jos
CN-koodissa ei eroteta erikseen tarkasteltavana olevaa tuotetta, nämä luvut on arvioitava.

–

Varastojen kokonaisvaihtelu EU:ssa tarkoittaa kaikkien EU:n tuottajien (valituksen
tekijöiden ja muiden tuottajien) alku- ja loppuvarastojen välistä eroa. Tuotteesta ja muiden
tuottajien kuin valitusten tekijöiden määrästä riippuen saatetaan tarvita arvioita.

Menetelmä II

a)

b)
c)

Vuosi
Kaikkien EU:n tuottajien (valituksen
tekijöiden ja muiden tuottajien) EU:n
tuotannon myynnin kokonaismäärä
EU:ssa
Tuonti EU:n ulkopuolisista maista
yhteensä*
EU:n todellinen kulutus (a+b)

1

2

3

4

* Mahdollinen lähde: EU:n tuonti- ja vientitilastot (Eurostat)

– Kaikkien EU:n tuottajien EU:n tuotannon myynnin kokonaismäärä EU:ssa tarkoittaa
valituksen tekijöiden ja muiden EU:n tuottajien myyntiä (mukaan luettuna etuyhteydessä
olevat ja/tai itse tuontia harjoittavat EU:n tuottajat). EU:n tuottajien yhteistyöstä riippuen
saatetaan tarvita arvioita. Jos osa tuotannosta on tarkoitettu kytköskäyttöön tai -myyntiin, on
täsmennettävä, kuinka suuri tämä osuus on.
– Tuonti EU:n ulkopuolisista maista yhteensä on tuotteen kaiken EU:hun suuntautuvan
tuonnin summa polkumyynnillä tapahtuva tuonti mukaan luettuna. Tämä luku on saatavilla
Eurostatin tilastoista. Jos CN-koodissa ei eroteta erikseen tarkasteltavana olevaa tuotetta,
nämä luvut on arvioitava.
Väitetysti polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin määrä ja markkinaosuus (ks. taulukko B
liitteessä Annex 6 olevassa I jaksossa)
110. Tämä määrä koskee vain valituksessa tarkoitetusta maasta tai maista peräisin olevaa
polkumyynnillä tuotua tuotetta, ja se ilmaistaan samana yksikkönä kuin kulutus (esimerkiksi
tonneina, kappaleina tai neliömetreinä).
111. Markkinaosuus lasketaan prosenttiosuutena kulutuksesta EU:ssa ja kussakin asianomaisessa
maassa erikseen:

27
28

Ks. kytköskäytön ja kytkösmyynnin määritelmät alaviitteessä 20.
Eurostatin tuontitilastot ovat julkisesti saatavilla internetissä. Ks. 6 jakso ”Hyödyllisiä linkkejäUSEFUL
LINKS”.
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Maasta A polkumyynnillä tulevan tuonnin määrä
----------------------------------------------------------------- x 100
Kulutus EU:ssa

Väitetysti polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin hinta (ks. taulukko C liitteessä 6 olevassa I
jaksossa)
112. Tuontihintojen kehitys saattaa olla polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin aiheuttamaa
hintapainetta osoittava indikaattori.
113. Käytettävissä olevien tietojen luonteen mukaan polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin
hintakehityksen esittämiseksi ehdotetaan kolmea vaihtoehtoista menetelmää. Nämä ehdotukset
eivät sulje pois muita menetelmiä, joilla osoitetaan tuotujen tuotteiden hintojen kehitys.
Valituksessa on esitettävä asiaankuuluvat todisteet, käytettiin mitä menetelmää tahansa.
1) Eurostat ilmoittaa yleensä keskimääräisen CIF-hinnan yksikköä kohti. Tämä hinta ei sisällä
tulleja.
2) Myyntihintojen kehitystä EU:n markkinoilla on mahdollista arvioida myös tarkastelemalla
erityisiä edustavia tuotetyyppejä. Tämä menetelmä saattaa olla hyödyllisempi, jos tuotetta
myydään eri tyyppeinä tai lajeina.
3) Muita lähteitä, kuten julkisia tai yksityisiä tutkimuksia, markkinatutkimuksia,
myyntiraportteja tai asianomaisen maan / asianomaisten maiden vientitilastoja voidaan
käyttää polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin hintojen osoittamiseksi. Jälleenmyyntihintojen
kehitys EU:ssa antaa viitteitä tuontihinnoista vain, jos jälleenmyynnin kustannukset ja voitot
eivät ole vaihdelleet.
Valituksen tekijöille vahinkoa aiheauttava hinnan alittavuus (ks. myös taulukko A liitteessä
6 olevassa II jaksossa)
114. Sen määrittämiseksi, esiintyykö hinnan alittavuutta ja/tai laskevatko polkumyyntituonnin hinnat
hintoja EU:ssa tai vaikuttavatko ne niihin kielteisesti , on tärkeää verrata polkumyynnillä
tapahtuvan tuonnin myyntihintoja valituksen tekijöiden samantyyppisestä tuotteesta EU:n
markkinoilla veloittamiin myyntihintoihin, joista esitetään riittävästi todisteita.
115. Tämä vertailu on tavallisesti tehtävä vain hiljattaiselta ajanjaksolta, jonka kesto on 12 kuukautta
ja joka päättyy viimeistään 6 kuukautta ennen valituksen jättämispäivää – sama ajanjakso, jota
käytettiin polkumyyntilaskelman yhteydessä (ks. edellä 55 kohta).
116. Vertailuissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan samoja tai samanlaisia tuotetyyppejä ja ne
on tehtävä saman kaupan portaan (esimerkiksi vähittäiskaupan) tasolla samanaikaisesti
(kohtuullisesti jakautuneena 12 kuukauden ajalle) ja samoilla markkinoilla, jotta voidaan
kohtuudella päätellä, että tuotua tuotetta on myyty EU:n markkinoilla alempaan hintaan kuin
EU:n tuotannonalan myymää tuotetta. Lisäksi valituksessa on esitettävä vertailu kustakin
edustavasta tuotetyypistä (eli samoista tuotetyypeistä, joita käytettiin polkumyyntilaskelmassa,
ks. edellä 57 kohta).
117. Jos valituksen tekijöiden myymät tuotetyypit poikkeavat asianomaisen maan tuottajien/viejien
EU:ssa myymistä tuotetyypeistä, mutta kilpailevat silti näiden kanssa, on selitettävä selkeästi,
miten ja miksi nämä tuotetyypit kilpailevat ja tehtävä tarvittaessa asianmukaiset oikaisut. Näiden
oikaisujen tueksi on esitettävä riittävät asiakirjatodisteet.
118. Seuraavassa ehdotetaan kahta todistelutapaa, mutta muitakin tapoja voidaan käyttää:
–

Jos polkumyyntilaskelmassa käytettiin tarkasteltavana olevan tuotteen edustavia tyyppejä ,
samoja edustavia tyyppejä on käytettävä hinnan alittavuutta koskevassa laskelmassa.
Vientihintoja koskevat todisteet ovat samat kuin polkumyyntilaskelmaa tukevat todisteet,
mutta nyt niitä oikaistaan tuonnin jälkeisten kustannusten huomioon ottamiseksi. EU:n
tuotannonalan myyntihintoja EU:n markkinoilla koskevat todisteet ovat yleensä EU:n
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tuottajien laskuja EU:ssa oleville asiakkaille (joita oikaistaan tarvittaessa hintojen
muuttamiseksi noudettuna-hinnoiksi).
or
–

Vertailu voi perustua myös tuontitilastoihin käyttäen painotettua keskimääräistä CIF-hintaa
unioniin tuotaessa unionin rajalla sekä valituksen tekijöiden noudettuna-hintaa. Hintoihin
unioniin tuotaessa on lisättävä tuonnin jälkeiset kustannukset, eli (mahdolliset) tullit,
tulliselvitysmaksut ja käsittelykulut. Tätä keskiarvoa voidaan verrata valituksen tekijöiden
keskimääräiseen noudettuna-hintaan, joka on saatu vahinkoindikaattorien analyysista (ks.
123–126 kohta). Tämä vaihtoehto saattaa olla epätarkka, jos tarkasteltavana oleva tuote
kuuluu sellaisen CN-koodin piiriin, joka kattaa myös muita tuotteita, tai jos monia eri
tuotetyyppejä myydään eri hinnoilla.

119. Hinnan alittavuuden marginaali ilmaistaan prosenttiosuutena valituksen tekijöiden EU:n
myyntihinnasta EU:n markkinoilla, ja se lasketaan tavallisesti seuraavasti:
Valituksen tekijän myyntihinta noudettuna – polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin myyntihinta unioniin
tuotaessa
--------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
Valituksen tekijän myyntihinta noudettuna

Valituksen tekijöiden ja muiden tiedossa olevien EU:n tuottajien tuotanto,
tuotantokapasiteetti ja sen käyttöaste (ks. myös taulukko D liitteessä 6 olevassa II jaksossa)
120. Tuotanto on fyysisesti EU:ssa sijaitsevissa tuotantopaikoissa tiettynä ajanjaksona (yleensä 12
kuukauden aikana) tuotettu kokonaismäärä ilmaistuna yksikköinä (esimerkiksi tonneina,
kappaleina tai neliömetreinä). Siihen on sisällyttävä kytköskäyttöön tai -myyntiin tarkoitettu
tuotanto, jonka määrät on ilmoitettava selvästi. Kytköskäyttö tai kytkösmyynti tarkoittaa
tapauksia, joissa tuotteet siirretään tai myydään yrityksen sisällä tai etuyhteydessä olevalle
yritykselle jatkojalostusta varten.
Kytköskäyttö/-myynti = kulutus sisäistä valmistusta varten,
ei vapaata kilpailua väitetysti polkumyynnillä tapahtuvan
tuonnin kanssa
121. Tuotantokapasiteetti on määrä, joka nykyisillä resursseilla voidaan tuottaa tiettynä ajanjaksona
(yleensä 12 kuukauden aikana) EU:ssa sijaitsevissa tuotantopaikoissa (ilmaistuna yksikköinä,
esimerkiksi tonneina, kappaleina tai neliömetreinä). Mahdolliset huoltojaksot, joiden aikana
tuotantoa ei voi tapahtua, on otettava huomioon.
122. Tuotantokapasiteetin käyttöaste lasketaan jakamalla tuotanto tuotantokapasiteetilla, ja se
ilmaistaan prosentteina.
123. Valituksessa on esitettävä valituksen tekijöiden tuotanto, tuotantokapasiteetti ja sen käyttöaste
edellä esitetyllä tavalla (erikseen ja yhteensä). Tässä on kuitenkin otettava huomioon
96 kohdassa esitetyt vaatimukset.
124. Valituksessa on ilmoitettava, onko jokin valituksen tekijöistä etuyhteydessä yrityksiin, jotka
valmistavat ja/tai myyvät tarkasteltavana olevaa tuotetta siinä maassa tai niissä maissa, joita
valitus koskee, ja annettava tietoja tästä suhteesta ja kyseisistä yrityksistä. Siinä on myös
ilmoitettava, onko jokin valituksen tekijöistä ostanut tuotetta (ja siten osittain toiminut
kauppiaana) muilta EU:n tuottajilta, valituksessa tarkoitetusta maasta/maista tai muista
kolmansista maista. Jos näin on, on täsmennettävä tähän liittyvät määrät ja hinnat ja esitettävä
tällaisen oston perusteet (ks. 27 kohta).
125. Valituksessa on esitettävä myös seuraavat seikat:
•

arvio muiden tiedossa olevien EU:n tuottajien tuotannosta ja
tuotantokapasiteetista (yhteensä ja mahdollisuuksien mukaan myös erikseen, ks.
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•
•

myös 109 kohta)
selitys käytetystä menettelystä (ks. myös 28–30 kohta)
mahdolliset saatavilla olevat tiedot kytkösmyynnistä, suhteesta valituksessa
tarkoitetun maan/maiden tuottajiin ja tarkasteltavana olevan tuotteen määrien
ostoista muilta EU:n tuottajilta, valituksessa tarkoitetusta maasta/maista tai
muista kolmansista maista.

Valituksen tekijöiden ja muiden tiedossa olevien EU:n tuottajien myynti EU:ssa,
markkinaosuus ja vienti (ks. myös taulukko E liitteessä 6 olevassa II jaksossa)
126. Myynnin määrä EU:ssa tarkoittaa EU:n tuottajien EU:n asiakkaille tapahtuneesta myynnistä
tiettynä ajanjaksona (yleensä 12 kuukauden aikana) laskuttamaa määrää (joka ilmaistaan samoina
yksikköinä kuin EU:n tuotantoa ja tuotantokapasiteettia koskevat luvut).
127. Myynnin arvo EU:ssa on EU:n tuottajien EU:n asiakkaille tapahtuneesta myynnistä laskuttama
euromäärä (noudettuna). On ilmoitettava se kaupan porras (esimerkiksi vähittäismyynti), jonka
tasolla tuotteet yleensä myydään.
128. Kytköskäyttö tai -myynti (riippumatta siitä, laaditaanko siitä kauppalasku) olisi ilmoitettava
erikseen.
129. Markkinaosuus saadaan jakamalla myynnin määrä kulutuksella ja ilmaistaan prosentteina.
Laskettaessa kulutusta EU:ssa valituksessa on esitettävä kunkin yrityksen luvut sekä kaikkien
yritysten yhteenlasketut luvut.
130. Tältä pohjalta valituksessa on esitettävä valituksen tekijöiden ja kaikkien EU:n tuottajien
myynnin määrä ja markkinaosuus EU:ssa (parhaan arvion perusteella) sekä valituksen tekijöiden
myynnin arvo.
131. Viennin eli EU:n ulkopuolelle tapahtuvan myynnin määrä ja arvo (noudettuna) ovat myös
merkityksellisiä, koska ne saattavat osoittaa, kuinka kilpailukykyinen EU:n tuotannonala on
muilla markkinoilla, joilla vallitsevat normaalit kilpailuolosuhteet. Jos ostoja ja varastoja ei ole
tai ne ovat merkityksettömän vähäiset, EU:n tuotanto vastaa tavallisesti EU:n myyntiä, johon on
lisätty vienti. Mahdolliset poikkeamat on selitettävä.
Valituksen tekijöiden EU:n myyntihinta (ks. myös taulukko D liitteessä 6 olevassa II
jaksossa)
132. Myyntihinta on keskimääräinen yksikköhinta, jolla valituksen tekijöiden tuottamaa tuotetta
myydään EU:n markkinoilla. Tämä hinta on ilmaistava noudettuna-tasolla, eli siitä vähennetään
mahdolliset kuljetuskustannukset, alennukset ja palkkiot.
133. Jos kyseessä on yhtenäinen tuote tai jos eri tyyppien myynnin määrässä ei ole vaihtelua,
keskimääräinen hinta voidaan laskea seuraavasti:
Tarkasteltavana olevan tuotteen nettoliikevaihto EU:ssa (noudettuna)
-------------------------------------------------------Tarkasteltavana olevan tuotteen myynti EU:ssa (määrä)

134. Jos tarkasteltavana olevasta tuotteesta on useita vaihtoehtoja tai tyyppejä, joilla on erilaiset
hintatasot ja myyntimäärät, saattaa olla suositeltavaa osoittaa tiettyjen, tarkasteltavana olevaa
tuotetta kokonaisuutena parhaiten edustavien tuotetyyppien hintakehitys.
Mahdollisuuksien mukaan olisi käytettävä samoja tuotetyyppejä, joita käytettiin polkumyyntiä ja
hinnan alittavuutta koskevissa laskelmissa.
135. Myös edustavien järjestöjen markkinatutkimustilastot tai muut raportit voivat olla hyödyllisiä
tietolähteitä.
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Valituksen tekijöiden EU:ssa myymien tuotteiden kustannukset (ks. myös taulukko E
liitteessä 6 olevassa II jaksossa)
136. Myytyjen tuotteiden kustannukset ovat tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoon ja myyntiin
EU:ssa liittyvien kiinteiden ja muuttuvien kustannusten (poistot mukaan luettuna) sekä rahoitusja myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten summa (kaikki kustannukset ilmoitetaan ennen veroja)
noudettuna-hintoina eli ilman kuljetuksesta asiakkaille aiheutuvia kustannuksia.
137. Lisäksi valituksessa on esitettävä myytyjen tuotteiden kustannukset kustakin edustavasta
tuotetyypistä (eli samoista tuotetyypeistä, joita käytettiin polkumyyntiä ja hinnan alittavuutta
koskevissa laskelmissa, ks. edellä 57 kohta).
138. Kustannukset on esitettävä tavalla, joka on mahdollisimman samanlainen kuin valituksen tekijän
omassa kirjanpitojärjestelmässä käytetty esitystapa ja jossa esitetään tarkat tiedot laskelmista.
EU:ssa myytyyn tarkasteltavana olevaan tuotteeseen liittyvä valituksen tekijöiden
kannattavuus (ks. myös taulukko F liitteessä 6 olevassa II jaksossa)
139. Kannattavuus määritetään tavallisesti ilmaisemalla tarkasteltavana olevan tuotteen myynnistä
etuyhteydettömille EU:n asiakkaille saatu nettovoitto ennen veroja prosentteina tämän myynnin
liikevaihdosta.
140. Jos poikkeukselliset markkinaolosuhteet tai -tapahtumat vaikuttavat tarkastelujakson aikana
saatuun voittoon, nämä olosuhteet ja niiden vaikutukset olisi määritettävä määrällisesti.
141. Tarkasteltavana olevaan tuotteeseen liittyvän valituksen tekijöiden kannattavuuden
ilmaisemiseen käytetään yleensä seuraavaa menetelmää. Tarpeen mukaan voidaan kuitenkin
käyttää jotakin muutakin menetelmää.
Tarkasteltavana olevan tuotteen myynnistä etuyhteydettömille EU:n asiakkaille saatu voitto (tai tappio)
ennen tuloveroja
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
Tarkasteltavana olevan tuotteen etuyhteydettömille EU:n asiakkaille tapahtuvan myynnin liikevaihto
(noudettuna)

142. Tässä yhteydessä on esitettävä ja perusteltava myös EU:n tuotannonalan pitkän aikavälin
elinkelpoisuuden varmistamiseksi tarvittava voittomarginaali, jota kutsutaan myös normaaliksi
voittomarginaaliksi tai ”tavoitevoitoksi”.
Tämä on yleensä normaaleissa markkinaolosuhteissa ennen polkumyyntikäytäntöjen esiintymistä
saavutettu voittomarginaali, edellyttäen että
o
o

tällaista voittoa voidaan kohtuudella odottaa kyseisen tuotannonalan kyseisellä
sektorilla
sen ei voida katsoa johtuvan poikkeuksellisista markkinaolosuhteista.

Kun tähän voittomarginaaliin lisätään myytyjen tuotteiden yksikkökustannukset, saadaan EU:n
tavoitehinta, joka on se hinta, jonka EU:n tuotannonala voi kohtuudella odottaa veloittavansa
EU:n markkinoilla, kun polkumyynnillä tapahtuvaa tuontia ei ole.
Viitehinnan alittavuus tai vahinkomarginaali lasketaan tämän jälkeen vertaamalla valituksen
tekijöiden tavoitehintaa polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin hintaan unioniin tuotaessa unionin
rajalla (tuonnin jälkeiset kustannukset mukaan luettuna, ks. myös 108 kohta), ja se ilmaistaan
prosenttiosuutena polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin CIF-hinnasta (jotta voidaan tehdä
asianmukainen vertailu polkumyyntimarginaaliin alhaisemman tullin säännön soveltamiseksi).
Valituksen tekijän tavoitehinta – Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin hinta unioniin tuotaessa unionin
rajalla
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin CIF-hinta
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Valituksen tekijöiden ja muiden tiedossa olevien EU:n tuottajien työllistämien henkilöiden
määrä (ks. myös taulukko F liitteessä 6 olevassa I jaksossa ja taulukko G liitteessä 6
olevassa II jaksossa)
143. Työllistettyjen henkilöiden määrä on kyseisen tuotteen tuotannossa, myynnissä, hallinnoinnissa
ja jakelussa tiettynä ajanjaksona (yleensä 12 kuukauden aikana) toimivien kokoaikaisten
työntekijöiden keskimääräinen määrä (tai arvio siitä). Myös määräaikaiset työtekijät olisi
sisällytettävä tähän.
144. Näin ollen valituksessa on esitettävä valituksen tekijöiden ja kaikkien muiden tiedossa olevien
EU:n tuottajien työllistämien henkilöiden määrä (parhaan arvion perusteella).
Valituksen tekijöiden investoinnit (ks. myös taulukko H liitteessä 6 olevassa II jaksossa)
145. Investoinnit tarkoittavat pääomakustannuksia, jotka käytetään tarkasteltavana olevaan
tuotteeseen suorasti tai välillisesti liittyviin kiinteistöihin, tehtaisiin tai laitteisiin ja joiden
arvioitu taloudellinen vaikutusaika on yli yksi vuosi.
Varastot (ks. myös taulukko I liitteessä 6 olevassa II jaksossa)
146. Varastoilla tarkoitetaan myyntiä, kytköskäyttöä tai kytkösmyyntiä varten säilytettävää kyseisen
tuotteen määrää.
147. Valituksessa on esitettävä valituksen tekijöiden kyseisen tuotteen varastomäärä kunkin
12 kuukauden ajanjakson alussa ja lopussa. Tuotteeseen kohdistuvat kausivaihtelut on
ilmoitettava.
Muut vahinkotekijät
148. Muut merkitykselliset vahinkotekijät, kuten investointien tuotto, kassavirta ja kyvyttömyys
hankkia pääomaa, voivat myös olla osoitus polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin valituksen
tekijöille aiheuttamasta vahingosta. Siinä tapauksessa nämä tekijät olisi mainittava ja niitä olisi
kommentoitava.
Lisävahingon uhka
149. Valitukseen voidaan sisällyttää myös mahdollinen lisävahinko, joka EU:n tuotannonalalle saattaa
tulevaisuudessa aiheutua väitetysti polkumyynnillä tapahtuvasta tuonnista.
150. Merkittävän lisävahingon uhan on perustuttava tosiasioihin eikä pelkkiin väitteisiin. Jos selvästi
ennakoitava ja välittömästi uhkaava lisävahinko voidaan määrittää määrällisesti, näin tulee tehdä.
Seuraavassa on esimerkkejä olosuhteista, joissa tuleva vahinko voidaan ennustaa:
- Polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin lisääntyminen
Polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin noususuuntaus saattaa viitata mahdollisuuteen siitä, että
tällainen tuonti lisääntyy edelleen tulevaisuudessa.
- Viejien tuotantokapasiteetti
On tärkeää tuoda esiin viejämaan tuotantokapasiteetin potentiaali sen selventämiseksi, että
aggressiiviset kaupan käytännöt saattavat jatkua. Nämä tiedot voidaan tavallisesti saada
tutkimuksista, erikoistuneista lehtiartikkeleista tai muista lähteistä.
- Vientimarkkinoiden rakenteen muutokset
Rakennemuutokset viejien kotimarkkinoilla (esimerkiksi kysynnän lasku, investoinnit,
tekninen kehitys, pankkitoiminnan uudistukset, markkinoiden avaaminen ulkomaisille
tuotteille) voivat osaltaan edistää polkumyyntihinnoilla EU:hun suuntautuvan viennin
lisääntymistä.
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- Muihin kolmansiin maihin suuntautuvan viennin esteet
Viejät saattavat suunnata vientiä EU:n markkinoille. Tämä odotus voi perustua yritysten
yksilöllisiin vientistrategioihin mutta myös siihen, että kolmansissa maissa on korkeita
tuontitulleja tai muita tuonnin esteitä (kuten polkumyyntitoimenpiteitä tai teknisiä
standardeja).
- Kyseisessä maassa/maissa olevat varastot
Tuotteen kasautuminen viejien varastoihin saattaa viitata siihen, että tuotteen vienti
todennäköisesti lisääntyy huomattavasti tulevaisuudessa.
151. Tavallisesti tämän tyyppiset väitteet täydentävät jo aiheutunutta vahinkoa koskevia väitteitä,
mutta on mahdollista perustaa valitus pelkästään vahingon uhkaan, mikäli esitetään riittävästi
näyttöä, joka alustavasti tarkasteltuna tukisi tutkimuksen aloittamista.
Tuotannon ja kehittämisen esteet
152. Polkumyynnillä tapahtuva tuonti on saattanut estää mahdollisesti kiinnostuneita EU:n yrityksiä
tuottamasta tarkasteltavana olevaa tuotetta ja siten ryhtymästä tuottajiksi. Tällöin on selitettävä,
miten tämä on tapahtunut, ja on esitettävä väitteitä tukevat asiakirjat.
153. Tavallisesti tämän tyyppiset väitteet täydentävät vahinkoa koskevia väitteitä, mutta on
mahdollista perustaa valitus pelkästään EU:n tuotannonalan perustamiselle aiheutuviin
vaikeuksiin, mikäli tästä esitetään riittävästi näyttöä.

(4) SYY-YHTEYS
A.

Polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin vaikutukset

154. Vahinkoa koskevien tietojen lisäksi on osoitettava, että polkumyynnillä tapahtuneesta tuonnista
on aiheutunut merkittävä vahinko eli että on olemassa syy-yhteys. Tämä ei kuitenkaan tarkoita,
että polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin täytyy olla aiheutuneen vahingon ainoa syy. Osoitus
syy-yhteydestä voi olla tuonnin lisääntyminen laskevin hinnoin samanaikaisesti kun valituksen
tekijöiden tilanne huononee vahinkoindikaattorien osoittamalla tavalla.

B.

Muiden tekijöiden vaikutukset (ks. myös liitteessä 6 oleva osio ”Syy-yhteys”)

155. On myös pohdittava, ovatko EU:n tuotannonalan tilanteen heikkenemiseen ehkä vaikuttaneet
muut tekijät kuin polkumyynnillä tapahtunut tuonti . Tällaisia tekijöitä voivat olla muun muassa
seuraavat:
–

muista kolmansista maista tulevien tuotteiden määrät ja hinnat

–

kysynnän lasku ja kulutustapojen muutokset

–

EU:n tuottajien rajoittavat kaupan käytännöt

–

EU:n tuottajien aiheuttama kova kilpailu

–

EU:n tuotannonalan heikko vientitulos

–

EU:n tuotannonalan heikko tuottavuus

–

väärä arvio markkinoiden kehityksestä, esimerkiksi huono investointipolitiikka

–

heikko markkinointitulos

–

tuotteen heikko laatu tai heikko tuotevalikoima

–

valuuttakurssien vaihtelu

–

EU:n tuotannonalan oma tuonti asianomaisesta maasta.

Valituksessa on tarvittaessa esitettävä näiden tekijöiden ja kaikkien muiden asiaankuuluvien
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tekijöiden arviointi sen osoittamiseksi, missä määrin ne ovat vaikuttaneet EU:n tuotannonalan
vahinkotilanteeseen valituksen kattamalla ajanjaksolla (ks. 92 kohta).

(5) PÄÄTELMÄT
156. Valituksen päätelmissä voidaan esittää uudelleen tiivistelmän muodossa, miksi polkumyynnin,
vahingon ja syy-yhteyden olemassaolon osoittamiseksi esitettyjen todisteiden katsotaan olevan
riittävät polkumyyntitutkimuksen aloittamiseksi.
157. Päätelmissä on pyydettävä Euroopan komissiota aloittamaan polkumyyntimenettely valituksessa
esitettyjen väitteiden tutkimiseksi.
158. Valitus lähetetään Euroopan komissiolle (ks. lähemmin liite 1 ja 4 kohta) yhdessä päivätyn
saatekirjeen kanssa, joka on valituksen tekijöiden heidän puolestaan toimimaan valtuuttaman
henkilön allekirjoittama.
159. Tässä yhteydessä voidaan käyttää seuraavaa vakiomuotoilua:
”Ohessa on (maasta/maista) peräisin olevan (tuotteen) tuontiin liittyvä polkumyyntiä koskeva
valitus. Allekirjoittanut vakuuttaa oikeudellisesti sitovasti, että toimitetut tiedot ovat hänen
parhaan tietonsa mukaan täydelliset ja paikkansapitävät ja että hänet on valtuutettu
edustamaan valituksen tekijää/tekijöitä (valituksen tekijän nimi / tekijöiden nimet).
Nimi, allekirjoitus, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.”

(6) HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ
160. Jäljempänä olevien linkkien kautta on saatavilla virallisia tilastoja. Myös haetut raakatiedot ja
taulukot laskelmiin käytetyistä yhdistetyistä tiedoista on toimitettava erillisessä liitteessä.
Jos virallisten tilastojen nimikkeistö ei vastaa tarkasteltavana olevaa tuotetta (esimerkiksi ”exCN-koodit” eli koodit, jotka koskevat useita tuotteita), käytettävissä olevat viralliset tilastot
voivat silti olla hyödyllisiä, mikäli valituksen tekijät pystyvät käsittelemään tiedot uudelleen
järkevällä menetelmällä, jonka tueksi on olemassa riittävästi näyttöä. Myös muita luotettavia
lähteitä voidaan käyttää, mutta niiden tueksi on esitettävä riittävästi näyttöä.
Tariffi- ja tilastonimikkeistö:
-

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2016/1821, annettu 6 päivänä lokakuuta 2016,
tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (asetuksesta julkaistaan vuosittain uusi versio):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:294:FULL&from=FI
- Yhdistetyn nimikkeistön koodit (hakukone):
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=fi
Eurostatin tuonti-/vientitilastot (COMEXT):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
Eurostatin tuotantotilastot (PRODCOM):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/prodcom/data

(7) SEURAAVAT VAIHEET
161. Otettuaan valituksen vastaan komissio lähettää vastaanottoilmoituksen.
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162. Komissio päättää valituksessa esitettyjen tietojen perusteella 45 päivän kuluessa valituksen
jättämisestä, aloittaako se tutkimuksen vai hylkääkö se valituksen.
163. Jos valitus sisältää riittävästi näyttöä, komissio suorittaa edustavuutta koskevan tutkimuksen
ennen lopullista päätöstä virallisen tutkimuksen aloittamisesta (ks. myös 29–34 kohta).
Komissio ottaa yhteyttä tarkasteltavana olevan tuotteen kaikkiin tiedossa oleviin EU:n tuottajiin
ja kysyy niiden kantaa mahdolliseen tutkimuksen vireillepanoon. Komissio ottaa yhteyttä myös
tiedossa oleviin EU:n tason ja kansallisiin järjestöihin.
Vastausten perusteella komissio päättelee, ovatko valituksen jättäneet EU:n tuottajat riittävän
edustavia (ks. liitteessä 7 oleva esimerkki edustavuutta koskevasta kirjeestä).
Komissio valitsee tarvittaessa vastausten perusteella myös EU:n tuottajista alustavan otoksen,
jota tutkimuksen aikana tutkitaan.
Vireillepanoilmoituksessa osapuolia kehotetaan esittämään huomautuksia, ennen kuin päätös
lopullisesta otoksesta tehdään.
164. Valitukseen kantaa ottaneista tuottajista vähintään 50 prosentin on kannatettava sitä, ja näiden
tuottajien on muodostettava vähintään neljäsosa koko EU:n tuotannosta. Jos tällaista kannatusta
ja edustavuutta ei ole, komissio ei aloita tutkimusta.
165. Kun komissio päättää aloittaa polkumyyntitutkimuksen, Euroopan unionin virallisessa lehdessä
julkaistaan vireillepanoilmoitus. Komissio lähettää kyselylomakkeita
-

EU:n tuottajille
viejille
etuyhteydessä oleville ja etuyhteydettömille tuojille
toimittajille ja käyttäjille.

166. Näille osapuolille annetaan tavallisesti 30–37 päivää aikaa vastata kyselylomakkeeseen. EU:n
tuottajille lähetettävissä kyselylomakkeissa on yksityiskohtaisia kysymyksiä kaikista edellä
esitetyistä vahinkotekijöistä, etenkin kyseisen tuotteen myyntihinnasta ja tuotantokustannuksista.
167. Tämän jälkeen komissio suorittaa tutkimuksen paikan päällä vastausten paikkansapitävyyden
todentamiseksi. Lisäksi komissio arvioi, olisiko mahdollinen toimenpiteiden käyttöön ottaminen
EU:n kokonaisedun mukaista. Komissio voi ottaa käyttöön väliaikaisia toimenpiteitä kahdeksan
kuukauden kuluessa tutkimuksen vireillepanosta, ja sen on tehtävä lopullinen päätös 14
kuukauden kuluessa tutkimuksen vireillepanosta.
168. Jos valituksessa ei esitetä riittävästi todisteita, jotka alustavassa tarkastelussa viittaavat
polkumyynnin, vahingon ja syy-yhteyden olemassaoloon, valituksen hylkäämisen syyt
selvitetään perusteellisesti ja esitetään valituksen tekijöille huomautusten tekemistä varten ennen
lopullista päätöstä. Valituksen virallinen hylkääminen tapahtuu komission päätöksellä.
169. Valitus voidaan peruuttaa milloin tahansa ennen tutkimuksen aloittamista koskevan lopullisen
päätöksen tekemistä. Jos valitus peruutetaan, katsotaan, ettei sitä ole jätetty.
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IV. LIITTEET

Annex 1
Annex 2

Annex 3
Annex 4
Annex 5
Annex 6
Annex 7
Annex 8

Ohjeet valituksen tekemiseen
A osa:
Esimerkki valituksen vakiomuotoisesta sisällysluettelosta
B osa:
Yleinen polkumyyntiä koskeva valitus (selostusosuus)
Esimerkkejä valituksen vakioliitteistä
Valituksen ei-luottamuksellista toisintoa koskevat ohjeet
Tietojenkeruulomake
Esimerkki vahinkotietojen yhteenvetotaulukoista
Edustavuutta koskeva lomake
Maat, joissa on merkittäviä vääristymiä

Liite 1
Ohjeet valituksen tekemiseen
Kaikissa tapauksissa valituksessa on oltava sekä luottamuksellinen toisinto että asianomaisten
osapuolten vapaasti tarkasteltavissa oleva toisinto. Niin kutsuttu ”avoin toisinto” tarkoittaa sellaista
valituksen toisintoa, joka ei sisällä luottamuksellisia tietoja.
Jos valitus ei sisällä mitään luottamuksellisia tietoja, yksi toisinto riittää.
Komissio toivoo, että valitukset toimitetaan sille vain sähköisinä versioina seuraavien suuntaviivojen
mukaisesti:
•

Kaikkien valitukseen kuuluvien tiedostojen nimien on muodostuttava seuraavista osista:
”Selostusosuus” tai ”Liite”, järjestysnumero, viittaus sisältöön ja merkintä ”LIMITED” tai
”OPEN” seuraavien esimerkkien mukaisesti:
Valituksen luottamuksellisen toisinnon
(”LIMITED”) osio

Elektroninen tiedosto

Selostusosuus

Complaint_body_LIMITED.pdf

Liite 1 (valituksen tekijät)

Annex
1_complainants_LIMITED.xlsx

Liite 2 (muut EU:n tuottajat)

Annex 2_other EU
producers_LIMITED.xlsx

…

…

Valituksen avoimen toisinnon (”OPEN”) osio

Elektroninen tiedosto

Selostusosuus

Complaint_body_OPEN.pdf

Liite 1 (valituksen tekijät)

Annex 1_complainants_OPEN.pdf

Liite 2 (muut EU:n tuottajat)

Annex 2_other EU
producers_OPEN.pdf

…

…

Edellä esitetyt sisällysluettelot on lisättävä erillisenä indeksitiedostona valitukseen.
•

•
•
•
•

Yleensä komissio lähettää valituksen avoimet toisinnot pdf-muodossa asianomaisille osapuolille
– tuottajille, viejille, tuojille, toimittajille ja käyttäjille. Koska komissio ei voi ottaa vastuuta
datan eheydestä muunnettaessa erilaisia lähdetiedostomuotoja, kaikki avoimeen toisintoon
sisältyvät sähköiset tiedostot on toimitettava pdf-muodossa.
Tiedoston sallittu enimmäiskoko: 10 MB.
Teknisistä syistä tiedostopolun pituus saa olla enintään 256 merkkiä, kun se rekisteröidään
komission tallennusasemille. Tästä syystä on vältettävä monimutkaisia alahakemistorakenteita,
jotka aiheuttavat liian pitkiä kansioiden/asiakirjojen nimiä.
Luettelo kaikista tiedossa olevista EU:n tuottajista, tuojista, kyseisen maan/maiden viejistä,
käyttäjistä/kuluttajista ja näiden yhteystiedot sekä laskelmat on toimitettava sähköisenä
laskentataulukkona, esimerkiksi Microsoft Excel -tiedostona.
On suositeltavaa liittää yksittäisten yritysten täyttämät pienoiskyselylomakkeet liitteisiin
sähköisenä laskentataulukkona, esimerkiksi Microsoft Excel -tiedostona.
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Valitus voidaan lähettää:
–

sähköpostitse edellä selitetyllä tavalla

–

kannettavalla tietojen tallennuslaitteella (esimerkiksi CD- tai DVD-levy tai muistitikku)

–

paperimuodossa

4 kohdassa annettuihin osoitteisiin.
Teknisissä kysymyksissä on syytä ottaa yhteyttä komissioon ennen valituksen jättämistä.
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Liite 2
A osa
Esimerkki valituksen vakiomuotoisesta sisällysluettelosta
1.

Johdanto

2.

Yleiset tiedot
A. Valituksen tekijät

B.

1. Valituksen tekijät
2. Edustavuus
3. Muut tiedossa olevat tuottajat EU:ssa
Tarkasteltavana oleva tuote

C.

1. Tuotteen määritelmä
2. Tuotteen kuvaus
3. Tullit ja muut kauppatoimenpiteet
Asianomainen maa / asianomaiset maat

D. Tiedossa olevat viejät/tuottajat asianomaisessa maassa/maissa

3.

E.

Tiedossa olevat tuojat EU:ssa

F.

Toimittajat, käyttäjät ja kuluttajat EU:ssa

Polkumyynti
A. Tuotetyypit
B.

Normaaliarvo
1. Vertailumaan valinta (jos kyseessä on muu kuin markkinatalous tai siirtymätalous)
2. Normaaliarvon laskenta

C.

Vientihinta
Vientihinnan laskenta

D. Hintavertailu
E.
4.

Vahinko
A.
B.
C.
D.
E.

5.

Polkumyyntimarginaali

Kulutus EU:ssa
Polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin määrä ja markkinaosuus
Polkumyyntihinta
Hinnan alittavuus
Vahinkotekijöiden kehityssuuntaukset

Syy-seuraussuhde
A. Polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin vaikutukset
B. Muiden tekijöiden vaikutukset

6.

Päätelmät
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B osa
ESIMERKKI:
Yleinen polkumyyntiä koskeva valitus (selostusosuus)
Tämän mallin sähköinen versio on ladattavissa osoitteesta: http://trade.ec.europa.eu/doclib/XXXXX.docx
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Liite 3
Esimerkkejä valituksen vakioliitteistä
Esimerkki – Liite 1.A

EU:n tuotannonala ja valituksen tekijän edustavuus 29

– EU:n tuotannon määrä viimeisimmältä kalenterivuodelta ja/tai (mieluiten) viimeistään 6 kuukautta
ennen valituksen jättämispäivää päättyneeltä 12 kuukauden ajanjaksolta. Näiden laskelmien tueksi
on ilmoitettava tietojen lähde, liitettävä mukaan tarvittaessa asiaankuuluvat jäljennökset lähteestä ja
selvitettävä käytetty menetelmä;
– Luettelo valituksen tekijöistä yhteystietoineen (nimi, osoite, puhelin- ja faksinumerot,
sähköpostiosoite, yhteyshenkilö) ja kunkin valituksen tekijän tuotannon määrä sekä kaikkien
valituksen tekijöiden yhteenlaskettu tuotannon määrä viimeisimmältä kalenterivuodelta ja
viimeistään 6 kuukautta ennen valituksen jättämispäivää päättyneeltä 12 kuukauden ajanjaksolta;
– Luettelo muista tiedossa olevista tuottajista EU:ssa yhteystietoineen (nimi, osoite, puhelin- ja
faksinumerot, sähköpostiosoite ja mahdollisuuksien mukaan yhteyshenkilö) sekä arvio niiden
tuotannon määrästä edellä mainitulta yhden vuoden ajanjaksolta. On täsmennettävä, kannattavatko
nämä muut tiedossa olevat tuottajat valitusta, vastustavatko ne sitä vai suhtautuvatko ne siihen
neutraalisti, jos niiden kanta on tiedossa.
Huom.: kaikista yhteystiedoista on toimitettava sähköinen versio, mieluiten Excel-taulukko.
Esimerkki – Liite 1.B

Tarkasteltavana oleva tuote

– Kyseisen EU:ssa tuotettavan tuotteen asiakirjat (kuten eurooppalaiset standardit), esitteet,
tuotantoprosessit, eri tyypit ja valokuvat tuotteesta
– Samat asiakirjat väitetysti polkumyynnillä EU:hun tuotavasta ulkomaisesta tuotteesta
– Samat asiakirjat ulkomaiden kotimarkkinoilla myytävästä ulkomaisesta tuotteesta
Esimerkki – Liite 1.C

Viejäyritykset

– Luettelo (maittain) kyseisen tuotteen tiedossa olevista tuottajista/viejistä yhteystietoineen: nimi,
osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja yhteyshenkilö (mikäli saatavilla)
– Luettelo tiedossa olevista tuottajien/viejien järjestöistä asianomaisten maiden mukaan samoin
yhteystiedoin
Huom.: on toimitettava sähköinen versio, mieluiten Excel-taulukko.
Esimerkki – Liite 1.D

Tuojat

– Luettelo (maittain) tiedossa olevista tuojista sekä näiden nimet, osoitteet, puhelinnumerot,
sähköpostiosoitteet ja yhteyshenkilöt (mikäli saatavilla)
– Luettelo tiedossa olevista tuojien järjestöistä samoin yhteystiedoin
Huom.: on toimitettava sähköinen versio, mieluiten Excel-taulukko.
Esimerkki – Liite 1.E

Toimittajat, käyttäjät ja kuluttajat

– Luettelo tiedossa olevista toimittajista, käyttäjistä ja kuluttajista ja niiden järjestöistä sekä näiden
nimet, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja yhteyshenkilöt (mikäli saatavilla)
Huom.: on toimitettava sähköinen versio, mieluiten Excel-taulukko.

29

Jos tuotannonala koostuu suuresta määrästä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, ottakaa yhteyttä komissioon
saadaksenne lisäohjeita.
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Esimerkki – Liite 2.A

Edustavat tuotetyypit

– Tekniset ja tilastotiedot näitä tuotetyypeistä
Esimerkki – Liite 2.B

Normaaliarvo

Vertailumaan valinta (jos kyseessä on muu kuin markkinatalous)
– Mahdolliset vertailumaan valintaa tukevat tiedot. Esimerkiksi:
• tiedot kilpailusta markkinoilla (muun muassa markkinatoimijat, viralliset tilastot
tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnista ehdotetussa vertailumaassa)
• markkinoiden koko määrinä ilmaistuna (esimerkiksi markkinatutkimuksesta saadut luvut)
• tuotantoprosessi (muun muassa tutkimuksista tai artikkeleista saadut tiedot).
Jos voidaan käyttää kotimarkkinahintaa:
– laskut, tarjoukset, tutkimukset, mainokset, tilastot jne., joista kotimarkkinahinta käy ilmi
– todisteet mahdollisista oikaisuista (markkinatutkimuksista tai muista luotettavista lähteistä).
Hyödyllisiä tietoja voi saada EU:n edustustoista ja/tai EU:n jäsenvaltioiden suurlähetystöistä EU:n
ulkopuolisissa maissa.
Lisäksi:
– laskennallisen arvon laskennassa käytettyjen tietojen lähteet (esimerkiksi markkinatutkimukset,
tilastot), tai
– todisteet kolmanteen maahan toimittavan toimittajan veloittamasta hinnasta (esimerkiksi laskut,
tarjoukset, tilastot).
Esimerkki – Liite 2.C

Vientihinta

– Laskut / kirjalliset tarjoukset ja/tai Eurostatin tiedot ja/tai muut (myyntihenkilöstön raportit,
hintaluettelot)
– Oikaisuissa käytettyjen lukujen lähde tai perusta niitä koskevalle arviolle hintojen palauttamiseksi
noudettuna-hinnoiksi, erityisesti kuljetuskustannukset.
Esimerkki – Liite 2.D

Hintavertailu

– Tehtäviä oikaisuja koskevat todisteet tai arvion perusta.
Esimerkki – Liite 3.A

Vahinko

– Todisteet vahinkotekijöistä, erityisesti EU:n tuottajien hinnat ja kannattavuus.
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Liite 4
Asianomaisten osapuolten vapaasti tarkasteltavissa olevaa toisintoa
koskevat ohjeet
Koottaessa asianomaisten osapuolten vapaasti tarkasteltavissa olevaa toisintoa olisi pidettävä mielessä,
että kaikki asianomaiset osapuolet, eli tuottajat, viejät, tuojat, toimittajat ja käyttäjät, voivat tutustua
siihen, toisin kuin luottamukselliseen toisintoon. Asianomaisten osapuolten vapaasti tarkasteltavissa
olevan toisinnon olisi kuitenkin oltava riittävän tarkka, jotta se mahdollistaa luottamuksellisessa
toisinnossa esitettyjen tietojen sisällön kohtuullisen ymmärtämisen paljastamatta kuitenkaan
luottamuksellisia tietoja.
Valituksen asianomaisten osapuolten vapaasti tarkasteltavissa olevaa toisintoa laadittaessa on
suositeltavaa toimia seuraavasti:
1. Käyttäkää valituksen luottamuksellista toisintoa ja liitteitä pohjana.
2. Merkitkää kaikki ”Limited”-merkinnällä varustetun luottamuksellisen valituksen tiedot, joita
ette pidä luottamuksellisina, ja jättäkää ne asianomaisten osapuolten vapaasti tarkasteltavissa
olevaan toisintoon.
3. Jokaisen julkistamatta jätetyn kohdan osalta (sekä valituksen ”pääosassa” että liitteissä) olisi
-

-

selitettävä, miksi se on luottamuksellinen (lähinnä liikesalaisuuden vuoksi tai siksi, että
kyseisten asiakirjojen julkistaminen aiheuttaisi vahinkoa henkilöille, jotka ovat
toimittaneet ne tai osallistuneet niiden toimittamiseen) 30
esitettävä tiivistelmä luottamuksellisista tiedoista ei-luottamuksellisessa toisinnossa.
Tiivistelmän on oltava mielekäs, eli riittävän tarkka, jotta sen perusteella voi
kohtuudella ymmärtää sisällön (asiakirjojen numero, otsikko, päivämäärä/ajanjakso,
sisällön kuvaus jne.). Merkitkää ei-luottamukselliseen toisintoon käytettyjen tietojen
lähteet aivan kuten luottamukselliseen toisintoonkin tai mainitkaa, miksi lähdettä ei
voida paljastaa.

4. Jos poikkeuksellisissa tapauksissa ei ole mahdollista edes esittää tiivistelmää luottamuksellisista
tiedoista, perustelkaa, miksi tämä ei ole mahdollista. Mainitkaa aina nimenomaisesti, jos
luottamuksellisia tietoja on poistettu. Poistettu teksti on merkittävä [poistetuksi].
Esimerkkejä luottamuksellisten tietojen tiivistämisestä:
*

Jos tiedot koskevat lukuja eri vuosilta, voidaan käyttää kertoimia:
Esimerkki luottamuksellisista tiedoista:
200x (vuosi-2)
20 000 euroa

200x (vuosi-1)
30 000 euroa

200x
40 000 euroa

Ei-luottamuksellinen tiivistelmä voisi olla seuraavanlainen:
200x (vuosi-2)
100

30

200x (vuosi-1)
150

200x
200

Jotkin tiedot tai asiakirjat voidaan katsoa ”luonteeltaan” luottamuksellisiksi (liikesalaisuudet, asiakirjat,
joiden julkistaminen aiheuttaisi vahinkoa henkilöille, jotka ovat toimittaneet ne tai osallistuneet niiden
toimittamiseen). Kun kyse on liikesalaisuuksista, perustelu voisi olla esimerkiksi seuraava: ”nämä tiedot
ovat luonteeltaan luottamuksellisia, koska niiden julkistaminen aiheuttaisi merkittävän kilpailuedun
kilpailijalle”. Kun kyse on tiedoista, joiden julkistaminen voisi aiheuttaa vahinkoa jollekulle, perustelu voisi
olla esimerkiksi seuraava: ”nämä tiedot ovat luonteeltaan luottamuksellisia, koska niiden julkistaminen
aiheuttaisi merkittävää haittaa henkilölle, joka on toimittanut tiedot, tai henkilölle, jolta kyseinen henkilö
hankki tiedot”. Kilpailuedut ja/tai -haitat olisi mahdollisuuksien mukaan kuvailtava. Poikkeuksellisissa
tapauksissa tietoja tai asiakirjoja, jotka eivät ole luonteeltaan luottamuksellisia, voidaan käsitellä
luottamuksellisina, jos ne toimitetaan komissiolle luottamuksellisesti yhdessä luottamuksellista käsittelyä
koskevan perustellun pyynnön kanssa.
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*

Jos tieto koskee yksittäistä lukua, voidaan käyttää vaihteluvälejä:
Esimerkki luottamuksellisesta luvusta:
”Myyntihinta on 215 euroa tonnilta.”
Asianomaisten osapuolten vapaasti tarkasteltavissa oleva tiivistelmä voisi kuulua
seuraavasti:
”Myyntihinta on [200–240] euroa tonnilta.”

Yleisesti ottaen vaihteluvälit ovat mielekkäämpiä kuin kertoimet, myös kehityssuuntausten
kuvaamisessa. Jos käytätte kertoimia, muistakaa, että se on perusteltava.
*

Jos luottamukselliset tiedot koskevat tekstiä, se voidaan joko tiivistää tai siitä voidaan jättää pois
osapuolten nimet ilmoittamalla niiden tehtävät:
Esimerkki luottamuksellisesta tekstistä:
”TRADING COMPANY Ltd. ilmoitti minulle, että tuontihinnat olivat 20 prosenttia
alemmat.”
Asianomaisten osapuolten vapaasti tarkasteltavissa oleva tiivistelmä voisi kuulua
seuraavasti:
”[yksi asiakkaistani] ilmoitti minulle, että tuontihinnat olivat 20 prosenttia alemmat.”

*

Polkumyynti- ja vahinkolaskelmien osalta ei-luottamuksellisessa toisinnossa on esitettävä
käytetty menetelmä ja luottamukselliset tiedot on tiivistettävä järkevästi (esimerkiksi käyttämällä
vaihteluvälejä ja kertoimia luottamuksellisten/arkaluonteisten tietojen ja todellisten lukujen
esittämiseen).

Tiedot, joihin kolmannella osapuolella on tekijänoikeus
Yleissääntö on, että kaikkien valituksen sisältämien tietojen olisi oltava tekijänoikeudettomia (sekä
luottamuksellisessa että asianomaisten osapuolten vapaasti tarkasteltavissa olevassa toisinnossa).
Jos kuitenkin pidätte tarpeellisena käyttää esimerkiksi tekijänoikeuden alaista raporttia, tutkimusta,
markkinatutkimusta, lehtiartikkelia tai eurooppalaista standardia, teidän olisi yritettävä saada
tekijänoikeuden haltijan suostumus siihen, että asianomaiset osapuolet voivat tutustua asiakirjaan tai
sen merkityksellisiin tietoihin asianomaisten osapuolten vapaasti tarkasteltavissa olevassa toisinnossa.
Ilmoittakaa kirjallisesti, oletteko saanut tällaisen suostumuksen, ja kuvailkaa sen soveltamisala ja
mahdolliset ehdot.
Jos ette ole saanut suostumusta, teidän on toimitettava mielekäs ei-luottamuksellinen tiivistelmä, jotta
muut asianomaiset osapuolet voivat käyttää puolustautumisoikeuksiaan tutustuessaan valituksen
vapaasti tarkasteltavissa olevaan toisintoon. Tiivistelmässä on esitettävä perustiedot, kuten tekijän
nimi, asiakirjan täydellinen otsikko ja soveltuvin osin toimitetut nimenomaiset sivut, sekä kuvaus
sisällöstä varustettuna kertoimilla tai vaihteluväleillä todellisten käytettyjen tietojen sijasta.
Jos haluatte mieluummin ottaa yhteyttä tekijänoikeuden haltijaan tutkimuksen jo alettua, toimittakaa
valituksessa seuraava sitoumus allekirjoitettuna:
”Minä .... ilmoitan, että toimitan komissiolle tietoja, joihin kolmannella osapuolella on
tekijänoikeuksia ja joiden osalta pyydän tekijänoikeuden haltijalta/haltijoilta (yrityksen/yritysten
nimi/nimet) nimenomaisen luvan, jonka perusteella
i) komissio voi käyttää tietoja tässä kaupan suojatoimiin liittyvässä menettelyssä ja
ii) tiedot voi antaa tämän tutkimuksen asianomaisille osapuolille.
Toistaiseksi toimitan mielekkään tiivistelmän tekijänoikeuksien alaisista tiedoista. Ilmoitan myös,
että mihinkään muihin tämän tutkimuksen yhteydessä toimitettuihin tietoihin ei sovelleta
tekijänoikeuksia.”
Kuten tässä lausumassa mainitaan, teidän on toimitettava mielekkäitä ei-luottamuksellisia tiivistelmiä
(joissa käytetään aiheen mukaan kertoimia tai vaihteluvälejä) ja ilmoitettava tietojen lähde.
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Jos tekijänoikeuksien alaisten tietojen käsittelystä on epäselvyyttä, ottakaa yhteyttä komissioon.
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Liite 5
TIETOJENKERUULOMAKE
Valituksen kokoavan toimijan täyttämät kentät
Yksittäisten yritysten täyttämät kentät
POLKUMYYNTIÄ KOSKEVA VALITUS, JOKA LIITTYY
(maasta/maista)…………………… PERÄISIN OLEVAN (tuotteen)………………… TUONTIIN
Luottamuksellinen1
Täyttäkää taulukko ja vastatkaa jäljempänä oleviin kysymyksiin seuraavien ohjeiden mukaisesti:
1. Vastausten on koskettava ainoastaan ”…….………”(lisätkää tarkasteltavana olevan tuotteen nimi),
eli ………………..……………………….(lyhyt kuvaus tarkasteltavana olevasta tuotteesta), joka
luokitellaan yleensä CN-koodiin/koodeihin ……………………………….(lisätkää koodit).
2. Kaikkien toimitettujen tietojen on koskettava vain omaa tuotantoanne EU:ssa1 (eli ne eivät saa sisältää
muiden EU:n yritysten tuottamien tuotteiden myyntiä tai tuotujen tuotteiden myyntiä).
1 Taulukko
200x
(vuosi–
3)*

200x
(vuosi–2)*

200x
(vuosi–
1)*

1 Yrityksenne tuotanto EU:ssa1 (yksikköinä2)3
Yrityksenne tuotantokapasiteetti EU:ssa1
2 (yksikköinä2)3
3 Yrityksenne myynti EU:ssa1 (yksikköinä2)3
4 Yrityksenne myynti EU:ssa1 (euroina)3)
Yrityksenne työllistävyys EU:ssa1
5 (työntekijöiden määrä)3
Yrityksenne myynti EU:n ulkopuolella1
6 (yksikköinä2)3
Yrityksenne myynnin noudettuna-hinta
7 EU:ssa1 (euroina yksikköä kohti2)3
Kaikki yrityksenne myynnistä EU:ssa1
aiheutuneet kustannukset4 (euroina yksikköä
8 kohti2)3
Yrityksenne myynnistä EU:ssa saamat
9 voitot1 (euroina)3
Yrityksenne varastojen määrä vuoden
10 lopussa EU:ssa1 (yksikköinä2)3
Yrityksenne investoinnit tarkasteltavana
11 olevaan tuotteeseen EU:ssa1 (euroina)3
Yrityksenne tuotantokapasiteetin käyttöaste
12 EU:ssa1 (prosenttia)3)
Onko yrityksenne suorasti tai välillisesti etuyhteydessä5 johonkin tarkasteltavana olevan
2 tuotteen tuottajaan tai viejään väitetysti polkumyyntiä harjoittavassa maassa/maissa?
kyllä:
ei:
……………………………………
Jos kyllä, mitkä maa(t): ……………………….
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200x
(vuosi
0)*

Onko yrityksenne suorasti tai välillisesti etuyhteydessä5 johonkin tarkasteltavana olevan
3 tuotteen muuhun EU:n ulkopuoliseen tuottajaan tai viejään?
kyllä:
ei:
……………………………………
Jos kyllä, mitkä maa(t): ……………………….
Tuoko yrityksenne tarkasteltavana olevaa tuotetta EU:hun1 väitetysti polkumyyntiä
4 harjoittavasta maasta/maista?
kyllä:

Yksikköinä2
Tuotu ………………. (väitetysti
polkumyyntiä harjoittava maa)

ei:
200x
(vuosi–1)

200x (vuosi
0)

Tuoko yrityksenne tarkasteltavana olevaa tuotetta EU:hun1 jostain muusta EU:n ulkopuolisesta
5 maasta?
kyllä:
ei:
……………………………………
Jos kyllä, mitkä maa(t): ……………………….
6 Tässä asiakirjassa annettujen tietojen lähteet ovat (esimerkiksi tarkastetut tilit):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Allekirjoittakaa vastauksenne ja leimatkaa asiakirja yrityksen virallisella leimalla.
7 Yrityksen nimi:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Yrityksen osoite:
……………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………
Puhelin ja faksi:
………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………
Sähköposti:
……………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………..
Edellä 7 kohdassa mainittu yritys ilmoittaa täten tukevansa edellä esitettyä valitusta valituksen
tekijänä ja valtuuttaa ……………………………………………………..………
toimimaan sen puolesta kaikissa
polkumyyntimenettelyä koskevissa
asioissa.

Päivämäärä

Valtuutetun toimihenkilön allekirjoitus

Valtuutetun toimihenkilön nimi ja
asema
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1

Asiakirja on vain sisäiseen käyttöön. Se on suojattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001
(EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan nojalla. Se on neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (EYVL L 343,
22.12.2009, s. 51) 19 artiklassa, vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta vuonna 1994 tehdyn WTOsopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa, neuvoston asetuksen (EY) N:o 597/2009 (EUVL L 188,
18.7.2009, s. 93) 29 artiklassa sekä tukia ja tasoitustoimenpiteitä koskevan WTO-sopimuksen 12 artiklassa tarkoitettu
luottamuksellinen asiakirja.
2 EU:n jäsenvaltiot ovat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua,
Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari,
Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta.
3 Yksikön tyyppi vaihtelee tuotteittain. Esimerkiksi kenkien määrä ilmaistaan pareina, teräksen määrä tonneina, polkupyörien
määrä yksittäisinä polkupyörinä ja juomien määrä litroina. Mainitkaa tuotteeseenne sovellettavan yksikön tyyppi. Ilmoittakaa
käytetty yksikkö.
4 Lukujen olisi koskettava kaikkia 28 jäsenvaltiota (ks. alaviite 2) myös ajanjaksoilta ennen 1. heinäkuuta 2013.
5 ”Kaikkiin kustannuksiin” sisältyvät kaikki valmistuskustannukset (poistot mukaan lukien) sekä tuotteiden tuotannon ja
myynnin yhteydessä aiheutuvat myynti-, yleis-, rahoitus- ja hallinnointikulut. ”Kaikki kustannukset” tarkoittavat
kustannuksia ennen tuloveroja.
6 Tuottajien katsotaan olevan etuyhteydessä viejiin vain, jos a) toinen niistä suoraan tai välillisesti valvoo toista; tai b) kolmas
osapuoli suoraan tai epäsuorasti valvoo molempia; tai c) ne yhdessä valvovat kolmatta osapuolta suoraan tai välillisesti.
Toisen katsotaan valvovan toista silloin, kun edellisen oikeudellinen tai toiminnallinen asema oikeuttaa määräämään
pakotteita tai antamaan käskyjä jälkimmäiselle.
* Viimeisimmät tiedot saavat yleensä olla enintään 6 kuukautta vanhoja valituksen jättämispäivästä laskettuna. Jos
esimerkiksi laaditte valitusta, joka on tarkoitus jättää joulukuussa 200x, viimeisen sarakkeen olisi katettava ainakin vuoden
200x ensimmäinen puolisko.
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Liite 6
ESIMERKKI VAHINKOTIETOJEN YHTEENVETOTAULUKOISTA
I. Makroindikaattorit: koskevat koko EU:n tuotannonalaa
Täyttäkää seuraavia indikaattoreita koskevat taulukot kaikkien Euroopan unionin tuottajien osalta
siten, että vuosi 0 on 12 kuukauden ajanjakso, joka päättyy viimeistään 6 kuukautta ennen valituksen
jättämispäivää:
A
KULUTUS
Vuosi

Kulutus EU:ssa
Kerroin

200x (vuosi–
3)*

200x (vuosi–
2)*

200x (vuosi–
1)*

200x (vuosi
0)*

100

....

....

....

Ba
POLKUMYYNNILLÄ TAPAHTUNEEN TUONNIN MÄÄRÄ
Vuosi
200x (vuosi–
200x (vuosi– 200x (vuosi–

3)*

2)*

1)*

200x (vuosi
0)*

Asianomainen maa
Kerroin
100
....
....
....
Asianomainen maa
Kerroin
100
....
....
....
(tarpeen mukaan)
Polkumyynnillä tapahtuneen
tuonnin kokonaismäärä
Kerroin
100
....
....
....
Bb
POLKUMYYNNILLÄ TAPAHTUNEEN TUONNIN MARKKINAOSUUS
Vuosi
200x (vuosi–
200x (vuosi– 200x (vuosi– 200x (vuosi

3)*
Asianomainen maa
Asianomainen maa
(tarpeen mukaan)
Polkumyynnillä tapahtuneen
tuonnin markkinaosuus
yhteensä

2)*

1)*

0)*

%
%
%

%
%
%

%
%
%

%

%

%

%
%
%
0
%

C
POLKUMYYNNILLÄ TAPAHTUNEEN TUONNIN HINTA (yksikköä kohti)
Vuosi
200x (vuosi–
200x (vuosi– 200x (vuosi– 200x (vuosi

3)*
Asianomainen maa
Kertoimet
Asianomainen maa
Kertoimet
(tarpeen mukaan)

2)*

1)*

100
100
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0)*

D
EU:N TUOTANNONALAN TUOTANTO, TUOTANTOKAPASITEETTI JA SEN KÄYTTÖASTE
Vuosi
200x (vuosi–
200x (vuosi– 200x (vuosi– 200x (vuosi
Tuotanto yhteensä
Kerroin
Tuotantokapasiteetti
Kerroin
Tuotantokapasiteetin
käyttöaste
(kokonaistuotanto/tuotantokapasiteetti)

3)*

2)*

1)*

0)*

100

....

....

....

100

....
%

....
%

....
%

%

Ea
EU:N TUOTANNONALAN MYYNNIN MÄÄRÄ EU:SSA
Vuosi
200x (vuosi–
200x (vuosi– 200x (vuosi–

3)*

2)*

1)*

200x (vuosi
0)*

EU:n kokonaismyynti (määrä)
Kerroin
100
Eb
EU:N TUOTANNONALAN VIENNIN MÄÄRÄ JA
HINNAT

200x (vuosi–
3)*

200x (vuosi–
2)*

200x (vuosi– 200x (vuosi
1)*
0)*

Määrä
Kerroin

100

Arvo (euroa)
Kerroin

100

F
EU:N TUOTANNONALAN TYÖLLISTÄVYYS
Vuosi
200x (vuosi–
200x (vuosi– 200x (vuosi–
Työllistävyys
Kerroin

3)*

2)*

1)*

200x (vuosi
0)*

100

....

....

....
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II. Mikroindikaattorit: koskevat vain valituksen tekijöitä
Täyttäkää seuraavia indikaattoreita koskevat taulukot erikseen jokaisen valituksen tekijän osalta sekä
yhdistettynä (kaikista valituksen tekijöistä).
A
VALITUKSEN TEKIJÖITÄ HAITTAAVA HINNAN ALITTAVUUS
Vuosi
200x

200x (vuosi–
3)*
Asianomainen maa
Asianomainen maa

(vuosi
–1)*

200x (vuosi–2)*

200x (vuosi
0)*
%
%

TIEDOT EIVÄT
VÄLTTÄMÄTTÖMIÄ,
MUTTA NIITÄ EI JÄTETÄ
POIS, MIKÄLI
MERKITYKSELLISIÄ

(jos tarpeen)

%

B
TUOTANTO, TUOTANTOKAPASITEETTI JA SEN KÄYTTÖASTE
Vuosi
200x (vuosi–
200x (vuosi– 200x (vuosi– 200x (vuosi
Tuotanto yhteensä
Kerroin
Tuotantokapasiteetti
Kerroin
Tuotantokapasiteetin käyttöaste (kokonaistuotanto/
tuotantokapasiteetti)

3)*

2)*

1)*

0)*

100

....

....

....

100

....
%

....
%

....
%

%

200x (vuosi–
1)*

200x (vuosi
0)*

Ca
EU:N MYYNNIN MÄÄRÄ JA ARVO
Vuosi

200x (vuosi–
3)*

200x (vuosi–
2)*

EU:n kokonaismyynti (määrä)
Kerroin
EU:n kokonaismyynti
(noudettuna) euroina
Kerroin
100
....
....
....
Cb
VALITUKSEN TEKIJÖIDEN JA MUIDEN EU:N TUOTTAJIEN EU:N
MARKKINAOSUUS
Vuosi
200x (vuosi–
200x (vuosi– 200x (vuosi– 200x (vuosi
EU:n markkinaosuus
Kerroin

3)*

2)*

1)*

0)*

%
100

%
....

%
....

%
....

Cc
VIENNIN MÄÄRÄ JA HINNAT
Vuosi
EU:n ulkopuolinen
yhteensä (määrä)
Kerroin

200x (vuosi–
3)*

200x (vuosi–
2)*

200x (vuosi– 200x (vuosi
1)*
0)*

100

....

....

....

100

....

....

....

myynti

EU:n ulkopuolinen myynti
yhteensä (noudettuna) euroina
Kerroin

Polkumyyntiä koskevan valituksen tekeminen – Opas – 62
SISÄLLYSLUETTELO

D
EU:N MYYNTIHINTA ETUYHTEYDETTÖMILLE ASIAKKAILLE
Vuosi
200x (vuosi–
200x (vuosi– 200x (vuosi– 200x (vuosi
EU:n myyntihinta
Kerroin

3)*

2)*

1)*

0)*

100

....

....

....

E
ETUYHTEYDETTÖMILLE ASIAKKAILLE EU:SSA MYYTÄVIEN TUOTTEIDEN
KUSTANNUKSET
Vuosi
200x (vuosi–
200x (vuosi– 200x (vuosi– 200x (vuosi
Myytyjen tuotteiden
keskimääräiset
yksikkökustannukset
Kerroin

3)*

2)*

1)*

0)*

100

....

....

....

F
VALITUKSEN TEKIJÖIDEN KANNATTAVUUS (voittoprosentti ennen veroja)
Vuosi
200x (vuosi–
200x (vuosi– 200x (vuosi– 200x (vuosi
Kannattavuus
Kerroin

3)*

2)*

1)*

0)*

100

....

....

....

G
TYÖLLISTÄVYYS
Vuosi
Työllistävyys
Kerroin

200x (vuosi–
3)*

200x (vuosi–
2)*

200x (vuosi–
1)*

200x (vuosi
0)*

100

....

....

....

H
INVESTOINNIT
Vuosi
Investoinnit
Kerroin

200x (vuosi–
3)*

200x (vuosi–
2)*

200x (vuosi–
1)*

200x (vuosi
0)*

100

....

....

....

I
VARASTOJEN MUUTOKSET
Itse tuotetun tarkasteltavana
olevan tuotteen varasto

Ostetun tarkasteltavana
olevan tuotteen varasto
(tarvittaessa)

Vuoden 1 alussa
Vuoden 1 lopussa
Vuoden 2 alussa
Vuoden 2 lopussa
Vuoden 3 alussa
Vuoden 3 lopussa
Vuoden 4 alussa
Vuoden lopussa
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SYY-YHTEYS

MUISTA KOLMANSISTA MAISTA TULEVAN TUONNIN MÄÄRÄT JA HINNAT
Määrät
/
Vuosi
1
2
3
4
Viejämaa ”X”
Kerroin
100
....
....
....
Viejämaa ”Y”
Kerroin
100
....
....
....
Jne.
Muut maat
Kerroin
100
....
....
....
Muiden maiden määrä yhteensä
Kerroin
100
....
....
....
Hinnat
/
Vuosi
1
2
3
4
Viejämaa ”X”
Kerroin
100
....
....
....
Jne.
Muut maat
Kerroin
100
....
....
....
Muun tuonnin keskimääräiset
hinnat
Kerroin
100
....
....
....
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Liite 7
EDUSTAVUUTTA KOSKEVA LOMAKE
Luottamuksellinen

OSA A
1.

Tuottaako yrityksenne tällä hetkellä tarkasteltavana olevaa tuotetta EU:ssa?
kyllä □

2.

ei □

Mikä on yrityksenne kanta polkumyyntitutkimuksen mahdolliseen vireillepanoon
… peräisin olevan tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa?

□

puolesta
Perustelkaa kantanne:

vastaan

□

neutraali

□

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

3.

Täyttäkää seuraava taulukko. Lukujen on katettava kaikki jäsenvaltiot.
Alla olevat tiedot koskevat ainoastaan tarkastelun kohteena olevaa tuotetta ja
yritystänne.

(12 kuukauden
jakso)

Kokonaistuotantomäärä EU:ssa (tonnia)
josta kytkösmarkkinoille 31
Sen myynnin määrä EU:ssa (tonnia), jonka yrityksenne on tuottanut EU:ssa
Sen myynnin arvo EU:ssa (euroa), jonka yrityksenne on tuottanut EU:ssa
Tuotantokapasiteetti EU:ssa (tonnia)
Työllistävyys EU:ssa (henkilöiden lukumäärä)

31

Kytkösmarkkinoilla käytettävä tuotanto joko siirretään tai myydään kytkösmarkkinoille, toisin sanoen
tuotantoa ei saateta vapaille markkinoille. Siirrot kytkösmarkkinoille ovat tuotteen sisäisiä siirtoja: tuotetta
ei saateta vapaille markkinoille, koska integroitunut tuottaja käyttää tuotteen saman oikeushenkilön eri
yksiköiden suorittamaan jatkojalostukseen, muuntamiseen tai kokoonpanoon. Tällaisille sisäisille siirroille
on tyypillistä, ettei niistä laadita kauppalaskua. Myynti kytkösmarkkinoille on myyntiä, jonka yhteydessä
tuotetta ei saateta vapaille markkinoille, koska etuyhteydessä oleva erillinen oikeushenkilö käyttää tuotteen
jatkojalostukseen, muuntamiseen tai kokoonpanoon; myynnin on täytettävä ainakin toinen seuraavista
edellytyksistä: i) myynti ei tapahdu markkinahintaan tai ii) ostaja ei voi vapaasti valita toimittajaa.
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Luottamuksellinen

4.

Onko yrityksenne suorasti tai välillisesti etuyhteydessä 32 johonkin tarkasteltavana
olevan tuotteen … sijoittautuneeseen tuottajaan tai viejään?
kyllä

5.

□

ei

□

Esittäkää kaikkien (unionissa tuotettavan) samankaltaisen tuotteen tuotantoon
ja/tai myyntiin osallistuvien etuyhteydessä olevien yritysten nimet ja täsmentäkää
niiden toiminnot.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

6.

Onko yrityksenne myynyt EU:ssa tarkasteltavana olevaa tuotetta, joka on tuotu
…?
kyllä

7.

ei

□

Onko yrityksenne pieni tai keskisuuri yritys (pk-yritys) 33?
kyllä

8.

□

□

ei

□

Mitkä ovat tietojenne mukaan tarkasteltavana olevan tuotteen tuottajat ja
tuottajien
järjestöt
EU:ssa
liitteessä
III
mainittujen
lisäksi?
Mainitkaa myös seuraavassa luettelemienne tuottajien osoitteet, puhelinnumerot ja
sähköpostiosoitteet.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

32

Polkumyynnin vastaisen perusasetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaisesta ”etuyhteydessä olevan” osapuolen
määritelmästä ks. liite II.
33 Mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 annetun
komission suosituksen (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36) mukaan yritys katsotaan pk-yritykseksi, jos 1) se
työllistää alle 250 henkilöä (muun muassa johtajat mukaan luettuna) ja 2) sen vuosiliikevaihto on enintään
50 miljoonaa euroa ja/tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Edellä mainituilla luvuilla
(työntekijät, liikevaihto ja tase) tarkoitetaan konsolidoituja tietoja, joissa kyseisen yrityksen tietoihin lisätään
sen omistusyhteys- tai sidosyritysten tiedot suhteessa pääoma- ja äänimääräosuuteen ja jotka eivät rajoitu
tarkasteltavana olevaan tuotteeseen. Lisätietoja on uudessa pk-yritysten määritelmää koskevassa käyttäjän
oppaassa osoitteessa
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf
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Liite 8
MAAT, JOIHIN KOHDISTUU MERKITTÄVIÄ VÄÄRISTYMIÄ
Perusasetuksen 2 artiklan 6 kohdan a alakohdassa säädetään, että jos tuote tuotetaan maassa, jossa
hintojen ja kustannusten käyttö ei ole asianmukaista kyseisessä maassa esiintyvien merkittävien
vääristymien vuoksi, normaaliarvo muodostetaan yksinomaan vääristymättömiä hintoja tai
vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja myyntikustannusten perusteella.
Normaaliarvon muodostamiseksi valituksessa on esitettävä luettelo tuotteen valmistukseen
tarvittavista tuotannontekijöistä (tai materiaaliluettelo). Luettelo tuotannontekijöistä jaetaan
välittömiin kustannuksiin, välillisiin kustannuksiin, myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksiin ja
voittoon:
•

•

Välittömät kustannukset
o välittömät raaka-aineet
o energia ja yleishyödylliset palvelut (voidaan sisällyttää tuotannollisiin yleiskuluihin,
jos merkityksettömän vähäiset)
o suora ja välillinen työvoima (välillinen työvoima voidaan luokitella tuotannollisiin
yleiskuluihin)
o sivutuotteet/rinnakkaistuotteet (mukaan lukien romu) – ”tuotejätteet”
 myyty
 palautettu tuotantoon
o pakkaaminen:
 pakkausmateriaalit
 pakkaustyövoima
Välilliset kustannukset (tuotannolliset yleiskulut)
o poistot
o kunnossapito
o välillinen työvoima, ellei sisällytetty välittömiin kustannuksiin
o voi sisältää energian ja yleishyödylliset palvelut (jos ne ovat merkityksettömän
vähäiset)

Asianmukaisen edustavan kolmannen maan kustannustietojen olisi oltava ”helposti saatavilla”. Tietoja
voidaan hankkia seuraavista lähteistä:
•

•

34

Tarkasteltavana olevan tuotteen tärkeimmältä edustavan kolmannen maan tuottajalta tai
tuottajilta tarvitaan saatavilla olevat tilinpäätöslaskelmat (myynti-, hallinto- ja
yleiskustannukset, voitto ja tuotannolliset yleiskulut). Valitun tuottajan (tai tuottajien) on
oltava kannattava, sillä ei mielellään saisi olla vahvoja yhteyksiä tarkasteltavana olevan
tuotteen tuottajiin viejämaassa eikä se saa saada tukia. Jos tietoja on saatavilla, etusijalle olisi
asetettava useilta eri tuottajilta samasta edustavasta maasta peräisin olevat tiedot.
Tilastotiedot panosmateriaalien ja energian tuontihinnoista. Tietojen hankinnassa voidaan
käyttää muun muassa kunkin edustavan maan kansallisia tilastotietokantoja ja Global Trade
Atlas -tietokantaa (GTA) 34, joka sisältää useiden maiden tuonti- ja vientitilastoja kaikkialta
maailmasta.

https://www.gtis.com/gta/
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•

•

Kunkin maan kansallisiin tilastotietoihin sisältyvät tiedot yleishyödyllisten palvelujen (kuten
veden ja sähkön, joita tuodaan harvoin merkittäviä määriä) kustannuksista, Kansainvälinen
energiajärjestö 35 tai muut lähteet (esimerkiksi Bloomberg-tietokanta).
Saatavilla olevat tilastot työvoimakustannuksista (Kansainvälinen työjärjestö ILO) 36 ja kunkin
maan kansalliset tilastotiedot tai muut lähteet (esimerkiksi Bloomberg-tietokanta).

Maat, joihin kohdistuu vääristymiä, eivät voi toimia asianmukaisina edustavina kolmansina maina.
Tämä tarkoittaa seuraavaa:
•

Tällainen maa ei saa kuulua teollisuuden raaka-aineiden vientirajoituksia koskevaan
OECD:n
”Inventory
on
export
restrictions
on
industrial
raw
materials” -luetteloon(OECD:n luettelo) 37, minkään vertailtavan tuotantopanoksen osalta.

•

Tiedot eivät saa sisältä vääristyneitä arvoja, kuten tarkasteltavana olevan tuotteen raakaaineiden tuontia maista, joissa komissio on aiemmissa polkumyyntiä ja tasoitustulleja
koskevissa asetuksissa todennut esiintyvän kyseisten panosmateriaalien polkumyyntiä tai
tukia. Tällaisissa tapauksissa vääristyneet arvot on poistettava.

Vääristymättömien kustannusten on täytettävä seuraavat vaatimukset:
•

Näiden kustannusten olisi oltava samalta ajalta ja jakauduttava mieluiten 12 kuukauden
ajanjaksolle, joka päättyy viimeistään 6 kuukautta ennen valituksen jättämispäivää.

•

Kustannukset on oikaistava asianmukaisesti, jotta niitä voidaan käyttää saman kaupan portaan
tasolla, jossa tosiasialliset kustannukset aiheutuivat.

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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