ANTIDUMPNINGSKLAGOMÅL
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I.

INLEDNING

1.

Syftet med föreliggande handledning är att
•

ge vägledning i utformningen av antidumpningsklagomål,

•

informera om vilka uppgifter som Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen)
normalt behöver för att besluta om den kan inleda en formell undersökning av påstått
dumpad import som vållar EU-industrin skada.

2.

Internationellt överenskomna bestämmelser för att hantera dumpad import genomförs med stöd i
den EU-lagstiftning som anges i rådets förordning (EU) 2016/1036 1 (nedan kallad
grundförordningen).

3.

I denna handledning
•
•
•

beskrivs de olika stegen i ett klagomål,
de frågor som brukar uppstå vid utformningen av ett klagomål reds ut, och
ett strukturerat format erbjuds för att förenkla utarbetandet av ett klagomål.
Ansvarsfriskrivning
Denna handledning är inte en rättsligt bindande handling. Den är inte obligatorisk.
De uppgifter som lämnas av klagande kan variera beroende på de särskilda
omständigheterna i det enskilda fallet. Handledningen syftar endast till att ge allmänna råd.
Beroende på de särskilda omständigheterna i de enskilda fallen kan ibland andra
tillvägagångssätt lämpligare. Därför är det heller inte möjligt att utifrån denna handledning
dra slutsatser om vad som anses vara allmänt vedertagna standarder för
antidumpningsklagomål. Ett klagomål godtas heller inte automatiskt bar därför att den här
handledningen används. Varje ärende bedöms utifrån sina egna förutsättningar.

4.

Eftersom handledningen syftar till att hjälpa klagande, välkomnar kommissionen synpunkter på
hur den kan förbättras. Kommissionen står till förfogande för att besvara eventuella frågor om
hur antidumpningsklagomål inges.
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för handel

Postadress:
Rue de la Loi, 200
1049 Bryssel, Belgien

Kontor:
Rue de la Loi, 170
1000 Bryssel, Belgien

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

5.

Följ anvisningarna i bilaga 1 till denna handledning när ett klagomål ska lämnas in till
klagomålsavdelningen. Kommissionen kommer att analysera klagomålet och besluta sig för om
bevisningen är så stark om att det kan påvisas att den skada som EU-industrin lidit har vållats av
den dumpade importen i fråga. Om klagomålet anses godtagbart, inleder kommissionen en

1

Offentliggjord i EUT L 176, 30.6.2016, s. 21.
|http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1036&from=EN
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undersökning av den påstått dumpade importen 45 dagar efter ingivningsdagen. Ingivningsdagen
för klagomålet anses vara den första arbetsdagen efter den dag då det tas emot av kommissionen,
under förutsättning att det innehåller både den konfidentiella versionen och den version som kan
läsas av berörda parter(se bilaga 4 till denna handledning).
6.

Klagomålet ska undertecknas av de personer som juridiskt företräder de företag som inger
klagomålet, till exempel deras verkställande direktörer. Om den klagande företräds av en fysisk
eller juridisk person (till exempel en advokat eller en organisation) krävs en relevant fullmakt (se
även punkt 24).
Klaganden(a) = EU-producent(er) som inger ett
antidumpningsklagomål

7.

Klagomålet måste vara vederbörligen styrkt. Om bedömningen föranleder en undersökning krävs
samarbete från EU-industrins sida, vilket innebär att frågeformulär ska besvaras, och att
kommissionens tjänstemän får besöka företagens lokaler.
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II. ALLMÄNT
A.

Dokumentation

8.

Klagomålet ska vara väl dokumenterat och vederbörligen styrkt. Klagandena ska lämna så
vederhäftiga uppgifter som möjligt och styrka dem med tillräcklig skriftlig bevisning.

9.

Den klagande ska kunna styrka sina påståenden med så välunderbyggd bevisning som möjligt
eller med mycket välgrundad argumentation. När kommissionen bedömer om de uppgifter som
lämnas i klagomålet är tillförlitliga och tillräckliga, kommer hänsyn att tas till alla
omständigheter i ärendet, till exempel
•
•
•
•

berörda produkter,
berörda länder,
EU-industrins struktur, och
tillgången till uppgifter.

10. Ange tydligt alla beräkningar och källor till de uppgifter som använts 2. Ange vilken period
uppgifterna avser och beskriv den använda metoden.
11. Som en allmän regel ska uppgifter och data i klagomålet inte vara upphovsrättsskyddade. Om ni
avser använda en upphovsrättsskyddad rapport, studie, marknadsundersökning, tidningsartikel
eller liknande, bör rättighetsinnehavarens godkännande först inhämtas (närmare upplysningar
finns i bilaga 4 till denna handledning).
12. För öppenhetens skull offentliggör kommissionen en sammanfattning av klagomålet så snart en
undersökning inleds. När ett klagomål inges är det därför viktigt att en sammanfattning av
klagomålet bifogas. Den ska innehålla följande:
•
•
•

Ingående uppgifter om den berörda produkten, (i tillämpliga fall) även om
produktionsprocesser och användningsområden.
En sammanfattning av ärendet.
En förteckning över kända parter i undersökningen (utan kontaktuppgifter).

När undersökningen inleds, offentliggörs sammanfattningen på webbplatsen för kommissionens
generaldirektorat för handel.
13. Själva klagomålet bör endast innehålla sådana sifferuppgifter och tabeller som är absolut
nödvändiga. Mer ingående sifferuppgifter och tabeller ska tas med i bilagorna, dock måste själva
klagomålet innehålla hänvisar till dem i .
14. Alla uppgifter och all bevisning rörande den påstådda dumpningen (definitioner och närmare
upplysningar återfinns i avsnittet Dumpning) får endast avse exportlandet i fråga. Uppgifter och
bevisning för att styrka påståendena om skada (se avsnittet Skada) får endast avse Europeiska
unionen (EU)3.
15. När värdeuppgifter räknas om till euro 4, ska växelkurserna och den berörda perioden anges.

B.

Konfidentialitet

16. Om ni önskar konfidentiell behandling av någon del av klagomålet, måste detta uttryckligen

2 Ange den a internetsidan och datumet för hämtningen, om klagomålet innehåller hyperlänkar.
3 EU: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland,
Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien,
Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.
4 Vissa valutors växelkurs i förhållande till euron finns på följande internetadress:
http://www.ecb.int/stats/eurofxref/
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begäras och skälen till denna begäran anges 5. Utan begäran om konfidentiell behandling och en
godtagbar motivering kan konfidentiell behandling inte beviljas.
17. Om någon del av klagomålet behandlas konfidentiellt, ska en begriplig icke-konfidentiell version
av klagomålet tillhandahållas. Om inte någon begriplig icke-konfidentiell version avsedd för de
berörda parterna tillhandahålls, kan kommissionen bortse från de uppgifter som lämnas
konfidentiellt 6.
18. Den version av klagomålet som ”kan läsas av berörda parter” (den icke-konfidentiella versionen)
kommer att ingå i den offentliga akten och kan rådfrågas av berörda parter när en undersökning
har inletts.
19. Kommissionen uppfyller alltid alla konfidentialitetskrav. Klagomålet eller eventuella handlingar
som innehåller konfidentiella uppgifter ska märkas med ”Limited”. Den icke-konfidentiella
versionen av klagomålet, eller eventuella andra handlingar som inte innehåller konfidentiella
uppgifter, ska märkas med ”Open for inspection by interested parties”.
20. Det går att redigera eller sammanfatta uppgifter som innehåller affärshemligheter i den ickekonfidentiella versionen, men tendenser och nivåer måste tydligt framgå. Redigeringen eller
sammanfattningen av uppgifter måste motiveras. Därför ombeds ni förklara varför uppgifterna i
fråga ska betraktas som konfidentiella. Närmare upplysningar om hur den icke-konfidentiella
versionen ska utformas återfinns i bilaga 4.
21. Som framgår av punkt måste klagomålet inges i båda versionerna, den konfidentiella versionen
(”Limited”) och den icke-konfidentiella versionen (”Open for inspection by interested parties”).
22. Enskilda klagande får direkt till kommissionen översända uppgifter som inte kan tas med i
klagomålet på grund av att den är konfidentiell.

5

För närmare uppgifter om konfidentialitet, se artikel 19 i grundförordningen.

6

Se artikel 19.3 i grundförordningen.
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III. ATT INGE ETT ANTIDUMPNINGSKLAGOMÅL
23. Antidumpningsklagomål ska innehålla följande 7:
1) Allmän information:
•
•
•
•

Den klagandes identitet.
Den produkt som påstås ha blivit föremål för dumpning.
Ursprungsland eller ursprungsländer.
Andra kända berörda parter.

2) Bevisning som tyder på dumpning dumpning (se avsnittet Dumpning)
3) Bevisning som tyder på att unionsindustrin lidit skada (se avsnittet Skada)
4) Bevisning som tyder på ett orsakssamband mellan den påstådda dumpningen och skadan (se
avsnittet Skada)
Ett exempel på en tabell över innehållet i ett klagomål ges i bilaga 2.

(1) Allmän information
A.

Aktörer i EU
De klagande

24. När EU-industrin lämnar in ett klagomål kan den som sin företrädare välja någon av följande
aktörer:
•
•
•

En naturlig eller juridisk person
En organisation utan juridisk status
En organisation som grundats för att företräda enskilda företag i samband med
klagomålet

Företrädaren ska samla in nödvändiga uppgifter och lägga fram dem för kommissionen.
Företrädaren måste kunna styrka att han/hon är vederbörligen bemyndigad att agera på industrins
vägnar (se även punkt 6). Även om en europeisk organisation kan vara bäst lämpad för att inge
klagomål, har även enskilda företag möjlighet att inge klagomål direkt till kommissionen.
25. Varje EU-producent som är en klagande part, eller för vars räkning ett klagomål inges (nedan
kallad den klagande), ska uppge
•
•
•
•
•

namn,
adress,
telefonnummer,
e-postadress, och
namn på en kontaktperson

Dessa uppgifter ska finnas med i bilagan och lämnas i en elektronisk version, helst i form av ett
elektroniskt kalkylblad som Microsoft Excel.
26. Den klagande ska ange produktionsvolymen för den berörda produkten, i förekommande fall per
enskild klagande, för ettårsperioden närmast före ingivandet av klagomålet, det vill säga
- det senaste kalenderåret,
- det senaste budgetåret, eller

7

Se artikel 5.2 i grundförordningen.
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- en annan tolvmånadersperiod,
förutsatt
att
ingivningsdagen.

den

perioden

upphörde

senast

sex

månader

före

Uppgifterna bör inte vara äldre än sex månader
27. Av klagomålet ska framgå om de klagande är de företag närstående som producerar och/eller
säljer den berörda produkten i det eller de berörda länderna. Om så är fallet, ska klagomålet
innehålla uppgifter om denna förbindelse och om företagen i fråga.
28. Klagomålet ska också innehålla uppgifter som visar huruvida de klagande har köpt den berörda
produkten från andra EU-producenter, från det eller de länder som berörs av klagomålet eller
från andra tredjeländer. Ange varför köpen gjordes och specificera volymer och priser.
Andra EU-producenter
29. Klagomålet ska innehålla en förteckning över övriga kända producenter i EU, med
•
•
•
•
•
•

kontaktuppgifter,
namn,
adress,
telefonnummer,
e-postadress, och
kontaktperson (om möjligt).

Dessa uppgifter ska finnas med i bilagan och lämnas i en elektronisk version, helst i form av ett
elektroniskt kalkylblad som Microsoft Excel.
30. Klagomålet ska innehålla en uppskattning av produktionsvolymen för övriga kända EUproducenter. Uppgifterna ska täcka ettårsperioden närmast före ingivandet av klagomålet (samma
period som för de klagande, se punkt 26). Förklara även grunden för dessa uppskattningar.
31. Klagomålet ska innehålla dessa uppgifter om övriga kända EU-producenter, oavsett om de stöder
klagomålet eller inte.
Producentorganisationer
32. I förekommande fall ska klagomålet innehålla en förteckning
producentorganisationer, både på EU-nivå och nationell nivå, med
•
•
•
•
•
•

över

alla

kända

kontaktuppgifter,
namn,
adress,
telefonnummer,
e-postadress och
kontaktperson (om möjligt).

Dessa uppgifter ska finnas med i bilagan och lämnas i en elektronisk version, helst i form av ett
elektroniskt kalkylblad som Microsoft Excel.
De klagandes representativitet
33. De klagande måste ha en stor andel av EU-industrin bakom sig. I praktiken innebär detta att de
klagande måste företräda minst 25 procent av den totala produktionen inom EU av den berörda
produkten (det vill säga den produktion som fysiskt äger rum i EU).
34. Notera att kommissionen kan undanta både produktionen för EU-producenter som är exportörer
och importörer närstående och produktionen för EU-producenter som importerar den berörda
produkten från det eller de länder som påstås dumpa produkten.
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35. EU-producenter som inte ansluter sig till de klagande kan dock ändå vilja uttrycka sitt stöd för
klagomålet.
36. Klagomålet får innehålla uttalanden om kända EU-producenter som inte stöder klagomålet, om
möjligt med en beskrivning av varför de inte gör det.
37. Innan kommissionen inleder en undersökning, kontrollerar den om de företag som stöder
klagomålet representerar minst 25 procent av den totala produktionen i EU baserat på den
produktion som fysiskt finns i EU, och huruvida stödet för klagomålet är starkare än motståndet.
38. För att undersöka den klagandes representativitet kontaktar kommissionen samtliga kända EUproducenter genom en skrivelse innan undersökningen inleds. Ett exempel på en sådan skrivelse
finns i bilaga 7.
Regionala fall
39.

Ett specialfall uppträder när graden av marknadsisolering i en region i EU är så omfattande att
producenterna i den regionen kan anses utgöra den skadelidande industrin. En ”region” kan
vara ett land, en del av ett land eller flera länder tillsammans. Om exporten är koncentrerad i
regionen, kan det finnas skäl för ett regionalt antidumpningsärende.

40. Villkoren för att inge ett regionalt antidumpningsklagomål är följande:
(1) Om producenterna av den berörda produkten säljer hela eller nästan hela sin produktion
(vanligtvis mer än 80 procent) i den regionen.
(2) Om efterfrågan i regionen inte huvudsakligen täcks av produktion från producenter som
finns på annat håll i EU (vanligtvis mindre än 20 procent).
(3) Om den dumpade importen av produkten koncentreras till den regionen (vanligtvis mer än
80 procent).
(4) Om den dumpade importen innebär att samtliga eller nästan samtliga producenter i regionen
(vanligtvis mer än 80 procent) lider skada.
41. För närmare uppgifter om regionala fall, se artikel 4.1 b i grundförordningen.

B.

Berörd produkt

42. Klagomålet ska innehålla en beskrivning av den importerade produkt som
antidumpningsundersökningen ska inriktas på. Klagomålet ska innehålla en utförlig beskrivning
som klargör eventuella missförstånd avseende produktdefinitionen.
Berörd produkt = den produkt som importeras till EU
till påstått dumpade priser
43. Denna del av klagomålet är viktig i flera avseenden eftersom den gäller den berörda produkten:
- För klagomålet, eftersom alla uppgifter som lämnas och analyseras i klagomålet (exempelvis
dumpning och skada) endast gäller den berörda produkten.
- För undersökningen, eftersom den endast omfattar den produkt som definieras i klagomålet.
- För antidumpningsåtgärderna, som endast kommer att vidtas med avseende på den berörda
produkten.
44.

8

Kort beskrivning – Klagomålet ska innehålla en koncis definition av den berörda produkten,
det vill säga den produkt som ska undersökas. Detta kan vara (eller är alternativt inte) den
definition som anges i relevant KN-nummer (Kombinerade nomenklaturen) 8.

Produktbeskrivningen bör vara utformad som ett sammanhängande ”block”, från allmänt till specifikt,
inklusive eventuella undantag, och bör avslutas med listan över KN-nummer. Till exempel, i) den berörda
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Tänk på att de nationella tullmyndigheterna måste kunna fastställa huruvida en importerad
produkt omfattas av produktbeskrivningen, om och när en undersökning leder till att
antidumpningsåtgärder införs, men även från det att undersökningen inleds.
Produktdefinitionen måste därför utgå från produktens grundläggande fysiska, tekniska och
kemiska egenskaper, så att den kan identifieras vid tullklareringen.
Andra faktorer, såsom användning eller produktionsprocesser, bör inte användas i
produktdefinitionen såvida inte dessa faktorer har samband med produktens fysiska, tekniska
och kemiska egenskaper.
45. Fullständig beskrivning – Klaganden ska också lämna en fullständig beskrivning av produkten,
inbegripet följande obligatoriska uppgifter:
- Den berörda produktens klassificering enligt tulltaxan (de KN-nummer inom vilka produkten
importeras till EU). 9
- En sammanfattning av produktionsprocessen. Ange om flera produktionsprocesser används
samtidigt i EU och/eller i de berörda länderna.
- Den berörda produktens grundläggande fysiska, tekniska och kemiska egenskaper samt andra
egenskaper.
- Produktens användning och marknad. Beskriv det marknadssegment som produkten tillhör
och andra relevanta faktorer. Här följer några exempel:
•
•
•
•
•
•
•

Vilken är den avgörande marknadsföringsfaktorn, kvaliteten eller priset?
Är marknaden mycket konjunkturkänslig?
Hur ser priselasticiteten på efterfrågesidan ut?
Hur uppfattar konsumenterna produkten?
Måste produkten godkännas av kunder/återförsäljare innan den säljs?
Säljs produkten på plats eller per kontrakt?
Vilka är försäljningskanalerna (hur säljs produkten)?

46. Om det finns flera sorter eller typer av den berörda produkten krävs en tydlig beskrivning av
•
•
•

vilka huvudsakliga typer eller sorter som ska tas med i produktdefinitionen,
varför,
om de olika typerna eller sorterna kan behandlas som en enda produkt och omfattas av
samma undersökning.

När kommissionen analyserar produktomfattningen, kan den behöva undersöka den berörda
produktens grundläggande fysiska, tekniska och kemiska egenskaper och deras utbytbarhet för
industriella tillämpningar/konsumenter.
47. Klagomålet ska innehålla uppgifter om eventuella antidumpnings-, antisubventions- och
skyddsåtgärder eller pågående undersökningar i andra tredjeländer om samma eller en liknande
produkt.
Tullar och andra handelsåtgärder
48. Klagomålet ska innehålla en förteckning över vilka tullar som betalas för produkten från det eller
de berörda länderna, när de importeras till EU, samt också andra kända tulltaxor som gäller för

produkten är …, ii) den berörda produkten omfattar inte …, iii) den berörda produkten har för närvarande
KN-numren …
9

Om produkten i fråga inte omfattar ett helt KN-nummer, ska detta anges genom att prefixet ”ex” skrivs in
före
numret.
Allmän
vägledning
om
klassificeringsfrågor
finns
på
webbsidan
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/index_en.htm eller kontakta
dina behöriga tullmyndigheter.
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importen av produkten till EU. Det kan röra sig om kvoter, tullkvoter eller, om produkten
exporteras från ett utvecklingsland, EU:s allmänna preferenssystem. Specificera eventuella
ändringar av någon av dessa avgifter som ni känner till 10.
49. Ange även vilka tullar som ska betalas för produkten med ursprung i EU när den importeras till
det eller de berörda länder utanför EU som omfattas av klagomålet.
Slutsats om produkten
50. Klagomålet ska innehålla en tydlig förklaring om att den berörda produkten är jämförbar med
och konkurrerar med den produkt som tillverkas och säljs i EU av EU-industrin (”likadan
produkt”). Tekniskt uttryckt måste de importerade varorna och EU-varorna vara ”likadana”
produkter.
Likadan produkt = produkt som tillverkas i EU och
som jämförs med den berörda produkten

C.

Berörda länder och exportörer

51. Ett antidumpningsklagomål rör import av produkter från ett eller flera länder 11 utanför EU. I
fråga om länder utanför EU ska klagomålet innehålla en förteckning över alla kända
producenter/exportörer av den berörda produkten, med tillhörande kontaktuppgifter, dvs.
•
•
•
•
•

namn,
adress,
telefonnummer,
e-postadress, och
kontaktperson (om tillgänglig).

Dessa uppgifter ska finnas med i bilagan och lämnas i en elektronisk version, helst i form av ett
elektroniskt kalkylblad som Microsoft Excel. Lämna samma uppgifter om kända organisationer för
producenter/exportörer i det eller de berörda länderna om ni förfogar över sådana uppgifter.

D.

Importörer i EU

52. Klagomålet ska innehålla en förteckning över alla kända importörer av produkten till EU, med
tillhörande kontaktuppgifter, dvs.
•
•
•
•
•

namn,
adress,
telefonnummer,
e-postadress, och
kontaktperson (om tillgänglig).

Dessa uppgifter ska finnas med i bilagan och lämnas i en elektronisk version, helst i form av ett
elektroniskt kalkylblad som Microsoft Excel. Lämna samma uppgifter om alla kända
importörorganisationer, om ni förfogar över sådana uppgifter.

10

Gå till webbsidan
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=sv för närmare upplysningar
eller kontakta dina nationella tullmyndigheter.
11 Kontakta kommissionens avdelningar för närmare upplysningar, om ni vill inge ett klagomål om en produkt
och ett land som nyligen har undersökts med ett negativt undersökningsresultat som följd.
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E.

Leverantörer, användare och konsumenter i unionen

53. Klagomålet ska innehålla en förteckning över leverantörer till EU-producenter, användare av den
berörda produkten och konsumentorganisationer (om de är kända) i EU, med tillhörande
kontaktuppgifter, dvs.
•
•
•
•
•

namn,
adress,
telefonnummer,
e-postadress, och
kontaktperson (om tillgänglig).

Dessa uppgifter ska finnas med i bilagan och lämnas i en elektronisk version, helst i form av ett
elektroniskt kalkylblad som Microsoft Excel.

(2) DUMPNING
A.

Principer

54. Låga importpriser innebär inte nödvändigtvis att importen är dumpad. Enligt den grundläggande
definitionen av dumpning krävs det att en produkt säljas på en exportmarknad till ett lägre värde
än sitt normalvärde.
Exportpris = priset från fabrik för varor som är avsedda för
export
Normalvärde = värdet på produkten, när den säljs på
exportörens hemmamarknad för förbrukning på den
marknaden
Dumpning = exportpriset är lägre än normalvärdet
55. Klagomålet måste innehålla den bevisning som krävs för att jämföra produktens exportpris med
normalvärdet.
Den bevisning som läggs fram för att styrka dumpningsberäkningen bör täcka en
tolvmånadersperiod som löper ut senast sex månader före klagomålets ingivningsdag. Detta
gäller för
•
•
•
•

B.

normalvärdet (se avsnitt C),
exportpriset (avsnitt D),
eventuella justeringar, och
prisjämförelsen (avsnitt E).

Produkttyper

56. I vissa fall är den berörda produkten homogen och det förekommer inga andra former eller typer
som väsentligen påverkar priserna. I dessa fall räcker det med en dumpningsberäkning för att dra
en slutsats om dumpning för hela den berörda produkten.
57. I andra fall importeras den berörda produkten till EU i olika former eller typer och till mycket
olika priser. Genomsnittsvärden kan snedvrida prisjämförbarheten mellan normalvärdet och
exportpriset. Därför kan olika dumpningsberäkningar behöva lämnas för olika typer av den
produkt som importeras till EU. Därför kan det också bli nödvändigt att välja en eller flera
representativa produkttyper, så att slutsatsen om dumpning är rimlig för den berörda produkten.
Detta kan till exempel göras genom att visa att importen till EU av de representativa typerna
omfattar en avsevärd volym av den totala importen till EU från det berörda landet. Om
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klagomålet rör mer än ett land, kan det finnas en eller flera olika representativa typer i varje
berört land.
58. Det görs en jämförelse mellan normalvärdet och exportpriset för varje representativ produkttyp.
Detta ger olika dumpningsberäkningar som man sedan räknar fram ett genomsnitt för.

C.

Normalvärde

59. Normalvärdet bör helst bygga på försäljningspriserna på exportörens hemmamarknad, eller
alternativt var ett konstruerat värde (summan av produktionskostnaden och en skälig vinst).
Särskilda bestämmelser gäller produkter med ursprung i länder där det föreligger betydande
snedvridningar som påverkar de fria marknadskrafterna (se nedan, från punkt 66).
60. Normalvärdet är oftast det pris som tas ut för den berörda produkten på exportörens
hemmamarknad. Det priset ska vara knutet till en inhemsk transaktion avsedd för inhemsk
förbrukning, med en oberoende köpare.
61. Priserna bör vara netto från fabrik (incoterm ”EXW” 12), exklusive alla interna skatter, såsom
moms. Om det inte finns något sådant pris (t.ex. om incotermerna ”CIF” och ”FOB” är
tillämpliga), måste de tillgängliga priserna justeras så att man får fram ett pris netto från fabrik.
62. Priser och eventuella justeringar ska vara underbyggda med tillräcklig skriftlig bevisning, såsom
fakturor, offerter, prislistor osv.
Exempel 13:

12

Incotermreglerna, eller International Commercial Terms, är en serie förutbestämda kommersiella villkor
som publiceras av Internationella handelskammaren (ICC). De används allmänt i internationella
transaktioner eller i upphandlingar. Incotermreglerna består av en serie med tre bokstäver som betecknar
olika typer av försäljningsavtal. I första hand ska åtgärder, kostnader och risker i samband med transport och
leverans av varor tydligt framgå av dem. Närmare upplysningar finns bland annat på Internationella
handelskammarens webbsida http://www.iccwbo.org och på de behöriga tullmyndigheternas webbsidor i ert
land.
13 Om analysen bygger på ett antal representativa produkttyper på grund av att produkten inte är homogen,
kommer analysen att ge olika normalvärden som därefter jämförs vart och ett för sig med de motsvarande
exportpriserna.

Antidumpningsklagomål – En handledning 13
Error! Reference source not found.

Figur 1 Normalvärde = inhemskt försäljningspris
Exempel:
De klagande har inhämtat bevisning om ett konsumentpris för produkten på det exporterande
landets hemmamarknad (139,15 valutaenheter av det exporterande landets valuta). Utifrån
detta konsumentpris görs en uppskattning av priset netto från fabrik genom att relevanta poster
dras av, till exempel enligt följande: moms (10 %), återförsäljarens marginal (10 %), grossistens
marginal samt transport och försäkring (15 %).
Berörd produkt, typ
Konsumentpris
139,15

Valutaexporterande land

minus mervärdesskatt = 10 %. (Beräkning: 139,15/1,10)
⇒Försäljningspris netto
minus återförsäljarens marginal = 10 %. (Beräkning: 126,5/1,10)
⇒Grossistpris

126,5

115

minus grossistens marginal samt transport och försäkring = 15% (Beräkning: 115/1,15)
⇒Pris från fabrik
100
Växelkurs: 2 valutaenheter av det exporterande landets valuta = 1 euro
Normalvärde

50 euro

Konsumentpris hämtat från ________ och återgivet i bilaga ___.
Marginaler samt transport- och försäkringskostnader är hämtade från en marknadsundersökning utförd
av ______ (eller har uppskattats utifrån ...). En kopia av de relevanta sidorna finns i bilaga ___.
Växelkursen är ___. Se bilaga ___ för närmare uppgifter.

63. Om uppgifter om priserna på exportörens hemmamarknad inte finns tillgängliga eller är
otillförlitliga (dvs. om försäljningen bygger på transaktioner mellan närstående parter, förlust
görs eller om försäljningen är obetydlig) 14, kan ett konstruerat normalvärde för produkten
användas baserat på produktionskostnaderna i ursprungslandet plus försäljnings- och
administrationsutgifter samt allmänna utgifter (FAA) samt vinst.
Klagomålet ska innehålla uppgifter om kostnadernas omfattning och hur den beräknats: material
(ange de viktigaste råmaterial som använts), direkt arbetskraft, allmänna omkostnader,
försäljnings- och administrationsutgifter samt allmänna utgifter exklusive transportkostnader
samt en skälig vinstmarginal i ursprungslandet, på det sätt som framgår av figur 2.
64. Ange tydligt källan för varje post och ta med all relevant bevisning i bilagorna (se bilaga 2), med
tydlig datumangivelse. Ett exempel ges i figur 2 15:

14

Försäljningen på hemmamarknaden anses vara obetydlig om den inte uppgår till 5 procent av landets export
till EU.
15 Se fotnot 11.
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Figur 2 Konstruerat normalvärde
Konstruerat normalvärde i exportlandet
Berörd produkt, typ
Produktionskostnader
Råvaror
euro/ton
– råvara A (300 euro/ton)
– råvara B (25 euro/ton)
– råvara C (70 euro/ton)
Arbetskraft
- Kvalificerad arbetskraft (30 euro/ton)
- Okvalificerad arbetskraft (20 euro/ton)

395

euro/ton

50

Energi 200 KWh, 0,05 euro/KWh
euro/ton
Andra produktionskostnader
euro/ton
45
(Specificera om möjligt: hyra, leasing, avskrivning, underhåll och reparationer osv.)
Delsumma produktionskostnader
euro/ton
Försäljnings- och administrationsutgifter och allmänna utgifter
euro/ton
100
(Specificera om möjligt: finansiering, försäkring, förpackning,
administration, försäljning, marknadsföring, forskning och utveckling, patent/licensavgifter,
tekniskt stöd, garantier osv.)

10

_____
500

_____
TOTALA KOSTNADER
600
Normal vinst
NORMALT VÄRDE från fabrik

euro/ton
5%

euro/ton
euro/ton

30
_____
630

Uppgifter om importmängder, råvaror och energikostnader är hämtade från den internationella
rapporten om industrin av __ och återgivna i bilaga ___.
Arbetskraftskostnaderna grundas på Internationella arbetsorganisationens (ILO) statistik (se bilaga
___).
Andra produktionskostnader och försäljnings- och administrationsutgifter samt allmänna utgifter är
hämtade från en marknadsundersökning som utförts av ___. I annat fall utgör det en uppskattning som
grundar sig på ______. En kopia av de relevanta sidorna finns i bilaga ___.
Normal vinst är det lägsta belopp som behövs för att beakta återinvesteringar i industrin. Se bilaga
___ för närmare uppgifter.
Växelkurs: ____ (genomsnitt för år ___). Se bilaga ___ för närmare uppgifter.

65. Om det inte finns några tillförlitliga uppgifter om priserna på exportörens hemmamarknad och
det inte är möjligt att konstruera den exporterande producentens produktionskostnad, ombeds ni
kontakta kommissionen.
Länder som är föremål för betydande snedvridningar
Om priser och kostnader för den berörda produkten i det exporterande landet är otillförlitliga
på grund av betydande snedvridningar, ska klagomålet innehålla bevisning som styrker dessa
snedvridningar med avseende på den berörda produkten.
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66. Betydande snedvridningar är sådana snedvridningar som inträffar när rapporterade priser eller
kostnader, inbegripet råvarukostnader och energikostnader, inte bestämts av de fria
marknadskrafterna på grund av påverkan av ett betydande statligt inflytande. Följande källor kan
användas för att påvisa förekomsten av betydande snedvridningar:
1) Kommissionens rapporter om betydande snedvridningar. Kommissionen kan utarbeta
och/eller uppdatera rapporter om förekomsten av betydande snedvridningar i ett visst land eller
inom en viss sektor. Om en sådan rapport föreligger och den kan anses vara relevant för ärendet,
kan den användas som referens i klagomålet. Den ingår då i klagomålets bevisning (ange en länk
till webbplatsen om rapporten har publicerats).
2) Om det inte föreligger någon rapport, eller som ett komplement till en rapport, kan
hänvisningar även göras till andra snedvridningar i klagomålet. Bevisningen kan grunda sig på
marknadskunskap och/eller allmänt tillgängliga rapporter. Eventuella påståenden om
snedvridningar måste vara strukturella och kunna underbyggas med bevisning.

Om det fastställs att den berörda produkten är föremål för betydande snedvridningar, ska
normalvärdet konstrueras utifrån produktions- och försäljningskostnader som avspeglar
marknadsmässiga priser, inklusive ett skäligt belopp för försäljnings- och
administrationsutgifter och allmänna utgifter samt vinst.
67. Normalvärdet konstrueras i fyra steg enligt följande:
I. Använd uppgifter om en representativ produkt, industri och produktionsprocess.
Om produkten produceras av ett stort antal EU-producenter, ska uppgifter från en representativ
EU-producent eller ett fåtal representativa producent användas. Om produkten inte är homogen,
kan en eller flera representativa produkttyper behöva väljas. Detta kan till exempel göras genom
att visa att importen till EU av de representativa typerna omfattar en avsevärd volym av den totala
importen till EU från det exporterande landet. Helst bör produktionsprocessen vara så lik
produktionsprocessen i det exporterande landet som möjligt. Om så inte är fallet, ska en
representativ produktionsprocess i unionen väljas.
Med stöd i uppgifter om EU-producenterna ska klagomålet innehålla följande:
•

En uppdelning av de produktionsfaktorer (eller den materiallista, se bilaga 8 för närmare
uppgifter) som behövs för att tillverka den berörda produkten.

•

Mängd eller användning av varje produktionsfaktor samt mätenhet (kg, m2 osv.) som behövs
för att tillverka den berörda produkten.

•

Produktionskostnad per enhet ska anges för varje produktionsfaktor.

•

En beskrivning av produktionsfaktorerna, i förekommande fall även av kvalitet, klass,
koncentrationer osv., och om möjligt motsvarande HS-nummer 16.

III. Icke snedvridna referensvärden

16

Harmoniserade systemets nummer (HS-nummer) är ett internationellt standardiserat system med namn och
siffror för att klassificera produkter som det handlas med. Det används av fler än 200 medlemsländer i
Världstullorganisationen (WCO) och har sex siffror. Länderna använder ofta mer detaljerade koder, men
dessa är inte internationellt samordnade.
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För att ersätta de kostnader som är snedvridna (se punkt IV) ska de icke snedvridna
referensvärdena tas från ett lämpligt representativt land, eller om så anses lämpligt, från icke
snedvridna internationella priser, kostnader eller referensvärden.

Hur väljs ett lämpligt representativt land ut?
Vi rekommenderar att ni inleder urvalet med att göra upp en lista över alla möjliga
representativa länder. Välj det land som bäst stämmer överens med samtliga kriterier
nedan:
•

Landet ska ha en betydande produktion av den berörda produkten. Produkten bör tillverkas
och säljas på hemmamarknaden i representativa mängder, jämfört med exportvolymen från det
land som påståtts dumpa på EU-marknaden (normalt används 5 % som referensvärde). Många
producenter och/eller förekomsten av betydande import från tredjeländer visar att det finns
konkurrens. Produktionen bör jämföras med det exporterande landets produktion. Detta
innebär att tillgången till råvaror och delar, inbegripet deras karaktär, produktionsteknik, typ
av process, specialiseringsmönster osv. bör vägas in i klagomålet. Gör, om motiverar,
lämpliga justeringar för att ta hänsyn till eventuella större skillnader i dessa faktorer.
Produkterna från det exporterande landet och produkterna som tillverkas i det representativa
landet bör dessutom vara identiska eller likna varandra i fråga om fysiska, tekniska och
kemiska egenskaper och användningsområden. Lämpliga justeringar får göras för att ta hänsyn
till eventuella skillnader.

•

Landets ekonomiska utveckling ska ligga på en liknande nivå som det exporterande
landets, vilket innebär att det ska höra till samma inkomstkategori och ha en betydande
befolkning 17.

•

Uppgifter om kostnader ska finnas ”tillgängliga” 18 (se även bilaga 8). Länder som inte
befinner sig på samma ekonomiska utvecklingsnivå som det exporterande landet, men ändå
har en utvecklingsnivå som är jämförbar med det exporterande landets, bör endast väljas om
tillgången till uppgifter uppväger skillnaden i ekonomisk utveckling.

•

Det representativa landet bör inte vara föremål för snedvridningar (se även bilaga 8).

•

Om det finns flera sådana länder än ett, är det bästa representativa landet ett land med adekvat
social och miljömässig skyddsnivå. Ett lands ”adekvata skyddsnivå” kommer att avgöras
med utgångspunkt i arbetstagarnas grundläggande rättigheter enligt FN/ILO-konventionerna
samt miljökonventioner. En vägledande lista återfinns i bilaga VIII till förordningen om det
allmänna preferenssystemet 19.
Internationella priser, referensvärden eller kostnader

17

Se
t.ex.
Världsbankens
inkomstklassificering:
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lendinggroups.

18

”Tillgängliga” betyder inte nödvändigtvis att uppgifterna är kostnadsfria, men de måste vara tillgängliga för
allmänheten. Uppgifter som finns tillgängliga utan kostnad är dock att föredra, om möjligt.
19 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 av den 25 oktober 2012 om tillämpning av det
allmänna preferenssystemet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 732/2008 (EUT L 303,
31.10.2012, s. 1).

Antidumpningsklagomål – En handledning 17
Error! Reference source not found.

Alternativt kan internationella priser, referensvärden eller kostnader användas i stället för
snedvridna kostnader. Detta är omöjligt till exempel när det är svårt att få tillgång till uppgifter
om icke snedvridna kostnader i det representativa landet, eller om internationella noteringar
anses vara en bättre indikator på de icke snedvridna kostnadernas nivå. I det senare fallet kan
exempelvis noteringarna på Londons metallbörs anses vara ett bättre referensvärde än
statistiska importuppgifter i ett visst land.

IV. Ersättning av kostnader:
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1) Om möjligt bör unionsproducentens kostnader, som användes som utgångspunkt (se
punkt II), justeras för att avspegla kostnaderna i det exporterande land som är föremål för
snedvridningar.
2) För att konstruera normalvärdet bör alltså de snedvridna kostnaderna ersättas med icke
snedvridna referensvärden (se punkt III).
Exempel:
Figur 3 Konstruerat normalvärde vid betydande snedvridningar
Berörd produkt, typ
Produktionskostnader
Råvaror
euro/ton
– råvara A (300 euro/ton)
– råvara B (25 euro/ton)
– råvara C (70 euro/ton)
Arbetskraft
- Kvalificerad arbetskraft (30 euro/ton)
- Okvalificerad arbetskraft (20 euro/ton)

395

euro/ton

50

Energi 200 KWh, 0,05 euro/KWh
euro/ton
Andra produktionskostnader
euro/ton
45
(Specificera om möjligt: hyra, leasing, avskrivning, underhåll och reparationer osv.)
Delsumma produktionskostnader
euro/ton
Försäljnings- och administrationsutgifter och allmänna utgifter
euro/ton
100
(Specificera om möjligt: finansiering, försäkring, förpackning,
administration, försäljning, marknadsföring, forskning och utveckling, patent/licensavgifter,
tekniskt stöd, garantier osv.)
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_____
500

_____
TOTALA KOSTNADER
600
Normal vinst
NORMALT VÄRDE från fabrik

euro/ton
5%

euro/ton
euro/ton

30
_____
630

Råvara A baseras på det genomsnittliga importpriset till det lämpliga representativa importlandet från
samtliga ursprung, dock inte från det exporterande landet, eftersom dessa priser är snedvridna
(importen från det exporterande landet står för XX % av all import till det representativa landet).
Statistik inhämtad från __ och återgiven i bilaga ___.
Energikostnader enligt den nationella statistikmyndigheten återgivna i bilaga ___. Ungefär desamma
som uppgifterna från de tre samarbetsvilliga producenterna i det representativa landet (se bilaga ___
med uppgifter om deras kostnader och vinster.
Alla andra kostnader baseras på genomsnittliga kostnader och vinster för de tre producenter i det
representativa landet som samarbetade (se bilaga ___ med uppgifter om deras kostnader).
Uppgifterna om försäljnings- och administrationsutgifter samt allmänna utgifter och vinst är hämtade
från allmänt tillgängliga räkenskaper för företaget i det representativa landet, som producerar den
berörda produkten och/eller producerar inom samma segment/sektor. Rapporten finns i bilaga ___.
Växelkurs: ____ (genomsnitt för år ___). Se bilaga ___ för närmare uppgifter.
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D.

Exportpris
Det exportpris som exportören har tagit ut av den första oberoende kunden i EU

68. Exportpriset är priset från fabrik för varor avsedda för export, och som betalats eller ska betalas
av den första oberoende kunden i EU. Oftast baseras exportpriset på det pris som exportören tar
ut av en icke-närstående importör i EU.
69. Bevisning i fråga om exportpriser kan vara fakturor, prisofferter, prislistor, rapporter från
försäljningspersonal eller officiell importstatistik från det berörda landet. Priset ska omvandlas
till nivån från fabrik. Klagomålet ska innehålla bevisning för samma period som den period som
användes för att beräkna normalvärdet (se punkt 55 ovan).
Konstruerat exportpris
70. I vissa fall är det nödvändigt att konstruera exportpriset utifrån det pris som tas ut när de
importerade produkterna för första gången säljs vidare till en oberoende köpare. Denna situation
kan uppstå när
-

de klagande inte får tillgång till uppgifter om exportpriserna, eller om

-

de klagande har anledning att anse att exportören och importören är närstående (exempelvis
via ett moder-/dotterföretag) eller det finns ett kompensationsarrangemang mellan dem eller
om exportpriset inte är tillförlitligt av andra skäl. Förklara varför.

71. För att exportpriset från fabrik ska kunna rekonstrueras måste de klagande ange det
återförsäljningspris som tas ut för den importerade produkten första gången den säljs vidare till
en oberoende köpare i EU. När det exempelvis gäller priser som tas ut av en importör som är
exportören närstående behövs uppgifter om
- importörens försäljnings- och administrationsutgifter samt allmänna utgifter,
- normal vinst för en icke-närstående importör,
- transport, försäkring, hantering, lastning och därmed sammanhängande kostnader, och
- tullar
72. Alla justeringar ska styrkas med tillräcklig skriftlig bevisning. Ett exempel ges i figur 4 20:

20

Om klagomålet innehåller ett antal representativa produkttyper på grund av att produkten inte är homogen,
kommer detta att ge olika normalvärden som jämförs vart och ett för sig med de motsvarande
exportpriserna.
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Figur 4 Konstruerat exportpris
Den klagande har inhämtat bevisning om ett pris som en återförsäljare har betalat till en
grossist/importör som är exportören närstående (134,5 euro). Utifrån detta pris görs en
uppskattning av exportpriset netto från fabrik genom att relevanta poster dras av, till exempel
enligt följande: Moms (10 %), grossistens försäljnings- och administrationsutgifter samt
allmänna utgifter samt vinstmarginal (10 %), transport och försäkring i EU (2 %), tullar (5 %),
transport och försäkring från EU-gränsen till exportörens fabrik (4 %)
Berörd produkt, märke, typ
EURO
N
Grossistpris

134,5

minus mervärdesskatt = 10 %. (Beräkning: 134,5/1,10)
⇒ Försäljningspris netto

122,3

minus grossistens försäljnings- och administrationsutgifter samt allmänna utgifter (5 %) och vinst från
den icke-närstående importören (5 %) = 10 % samt
transport och försäkring i EU = 2 %. (Beräkning: 122,3/1,12)
⇒ Priset till grossisten, tullklarerat
109,2
minus tull = 5 %. (Beräkning: 109,2/1,05)
⇒ Cif 21 exportpris

104

minus försäkring, transport till fabrik = 4 %. (Beräkning: /1,04)
⇒ Exportpris från fabrik

100

Konsumentpriset är framräknat som ett genomsnitt av fakturor (eller från kataloger, prislistor,
marknadsundersökning osv.).
Återgivet i bilaga ___ eller importpris från Eurostatuppgifter 22 (se bilaga ___).
Alla marginaler samt uppgifter om försäkring och transport är hämtade från en marknadsundersökning som
utförts av ______ eller har uppskattats utifrån ____. En kopia på de relevanta sidorna finns i bilaga ___.

E.

Prisjämförelse

73. För en lämplig prisjämförelse bör exportpriset och normalvärdet vara jämförbara i fråga om
produktens grundläggande fysiska och kemiska egenskaper och försäljningsvillkoren.
Jämförelsen bör göras i samma handelsled (t.ex. grossist- eller återförsäljarledet), på nivån från
fabrik och samtidigt så nära som möjligt.
74. Om det inte går att jämföra exportpriset och normalvärdet , bör hänsyn tas till eventuella
skillnader som de klagande rimligen kan känna till.
Följande krävs för alla justeringar:
(1) Uppgifter om de skillnader som föranledde justeringen.
(2) En uppskattning av de korrigeringar som måste göras med anledning av skillnaderna.
(3) Styrkande bevisning avseende dessa skillnader.
75. Därför kan det bli nödvändigt att justera normalvärdet (inte exportpriserna), om den produkt som

21

Cif (kostnad, försäkring och frakt) är ett handelsvillkor, enligt vilket säljaren är skyldig att avtala om och
betala för transporten av varorna till den angivna destinationsorten. Se även fotnot 10.

22

Eurostats importstatistik finns allmänt tillgänglig på internet. Se avsnitt 6 Avändbara länkar nedan.
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används för att fastställa normalvärdet inte är identisk med den importerade produkten för att den
har olika grundläggande fysiska och/eller kemiska egenskaper. Ange i så fall tydligt hur de två
produkterna skiljer sig åt, och hur dessa skillnader påverkar marknadsvärdet eller
produktionskostnaden plus vinst.
76. Det kan också bli nödvändigt att justera normalvärdet (inte exportpriserna), om
prisjämförbarheten mellan den produkt som säljs på exportörens hemmamarknad och den
produkt som exporteras till EU påverkas av olika handelsled 23 och/eller importavgifter och
indirekta skatter.
77. Dessutom måste både normalvärdet och exportpriserna justeras för att ta hänsyn till skillnader i
fråga om

F.

-

rabatter,

-

avdrag och kvantiteter,

-

transport, försäkring, hantering osv.,

-

förpackning.

-

kredit,

-

kostnader efter försäljning,

-

provision.

-

valutaomräkning och

-

andra faktorer som påverkar priset och prisjämförbarheten.

Dumpningsmarginal

78. Dumpningsmarginalen beräknas vanligen enligt följande:
(1) Prisjämförelse: Beräkna skillnaden mellan normalvärdet (netto från fabrik) och
exportpriserna (netto från fabrik) efter korrigeringar av eventuella skillnader som påverkar
prisjämförbarheten.
(2) Uttryck denna skillnad som en procentenhet av exportpriset cif.
Ett exempel ges i figur 5:
Figur 5 Beräkning av dumpningsmarginal (alla uppgifter i euro)
a. Normalvärde från fabrik
b. Exportpris från fabrik
c. Dumpingsmarginal
a-b
D. Cif-värde
e. Dumpningsmarginal i procent av cif-värdet
c *100
d

100
(80)
20
90
20 = 22%
90

79. Om olika produkttyper har valts blir också dumpningsmarginalerna olika. Ett genomsnitt av
marginalerna kan tas fram för att få en dumpningsmarginal för hela den berörda produkten, men
alla beräkningar ska anges i klagomålet.
80. Om klagomålet rör mer än ett land ska dumpningsmarginalen beräknas för varje berört land för
sig.

23

Detta avser skillnaden mellan försäljning i detaljhandel eller via distributörer.
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G.

Åtgärdsnivå i fall av råvarurelaterade snedvridningar i det exporterande landet

81. Enligt WTO:s och EU:s regler får nivån på antidumpningstullen aldrig vara högre än
dumpningsmarginalen. Däremot får den vara lägre, om en lägre tull är tillräcklig för att avhjälpa
den skada som orsakats av den dumpade importen. Detta är den så kallade regeln om lägsta tull.
Regeln om lägsta tull gäller alltså om skademarginalen (se punkt 142) är lägre än
dumpningsmarginalen (se punkt 78).
82. När kommissionen bedömer om en tull som är lägre än dumpningsmarginalen skulle vara
tillräcklig för att undanröja skadan, beaktar den huruvida det finns råvarurelaterade
snedvridningar med avseende på den berörda produkten.
83. Om de klagande anser att det finns sådana råvarurelaterade snedvridningar och vill att
kommissionen undersöker dessa snedvridningar, rekommenderas det att klagomålet förses med
tillräcklig bevisning för att sådan snedvridning förekommer (se en förteckning över
snedvridningar som kommissionen kan undersöka nedan). Dessutom måste priset för råvaran i
det exporterande landet vara betydligt lägre, jämfört med priserna på representativa
internationella marknader. Med hjälp av dessa uppgifter kan kommissionen undersöka
snedvridningarna och, om det är motiverat, införa en tull på dumpningsmarginalens nivå.
Kommissionen kommer också på eget initiativ att, i den mån det finns bevis för detta, undersöka
om sådana snedvridningar förekommer.
Om kommissionen inte har tillräckliga bevis för sådana snedvridningar innan den inleder ett
ärende, antingen på grundval av klagomålet eller på eget initiativ, ska tillkännagivandet om
inledande och därmed omfattningen av undersökningen inte omfatta undersökningen av sådana
snedvridningar. Om det inte har fastställts några snedvridningar i en undersökning, kan
skademarginalen inte fastställas till nivån för dumpningsmarginalen som ett resultat av
råvarurelaterade snedvridningar. Detta kan i hög grad påverka tullnivån.
Exempel
I en antidumpningsundersökning fastställs en dumpningsmarginal på 50 % och en
skademarginal på 15 % för en viss producent i det exporterande landet. Normalt skulle nivån
på antidumpningstullen fastställas till 15 %, men undersökningen visar att det finns
råvarurelaterade snedvridningar. I ett sådant fall kan kommissionen, förutsatt att det ligger
i unionens intresse, fastställa nivån på antidumpningstullen för den producenten till 50 %
(nivån på dumpningsmarginalen).

84. Kommissionen tar endast hänsyn till råvaror som utgör minst 17 % av produktionskostnaderna
för den berörda produkten. Därför måste också kostnadsuppdelningen i klagomålet visa att den
råvara som orsakar snedvridningen sannolikt når upp till 17 %-gränsen.
85. De klagandes produktionsuppgifter kommer normalt att ligga förhållandevis nära producenternas
uppgifter i det exporterande landet, men är kanske inte exakt lika. Det innebär att kommissionen
ändå kan undersöka snedvridningen om det exempelvis finns bevisning för ett system med
dubbel prissättning på el i det exporterande landet, men elkostnaderna endast utgör 15 % av
produktionskostnaderna. Om det däremot förekomsten av en exporttullkvot för en råvara kan
bevisas, men råvaran endast utgör 3 % av produktionskostnaderna, kan bevisningen visserligen
tas med, men kommer sannolikt inte att uppfylla 17 %-gränsen i det exporterande landet. Om de
klagande känner till skillnader i produktionsmetoderna mellan producenter i det exporterande
landet (t.ex. på grund av vertikal integration), ska sådana uppgifter tas med i klagomålet.
86. Kommissionen kan undersöka följande snedvridningar:
•
•
•

System med dubbel prissättning
Exportskatter
Tilläggsskatt på export
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exportkvoter
Exportförbud
Skattemässiga exportavgifter
Licenskrav
Minimipriser vid export
Nedsättning eller indragning av mervärdesskatteåterbetalning
Restriktioner avseende tullklareringsplats för exportörer
Förteckning över kvalificerade exportörer
Skyldigheter på den inhemska marknaden
Gruvrättigheter för bestämda ändamål

87. Bevisningen måste vara tillräcklig. Påståenden utan styrkande underlag beaktas inte. Om de
klagande exempelvis hävdar att exportkvoter leder till snedvridningar för en råvara i det
exporterande landet, måste klagomålet innehålla en hänvisning till lagen om denna kvot och
påvisa att den är i kraft.
88. Nedan anges några källor som kan ge användbara upplysningar om möjliga råvarurelaterade
snedvridningar. Eftersom de flesta av källorna använder Harmoniserade systemets klassificering
för att definiera råvaror, är det lämpligast att ange HS-nummer för de använda råvarorna.
•

•
•
•
•
•
•

Förteckningen över de snedvridningar som kommissionen kan undersöka liknar den
förteckning som OECD publicerar och använder i sin databas Inventory on export
restrictions on Industrial Raw Materials:
http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials.
WTO Trade Policy Review, offentliggjord av WTO:
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tpr_e.htm
Landsspecifika rapporter
Professionella industrianalytiker som IHS Market, Metal Bulletin och Bloomberg.
Världsbanksgruppens webbsida ”Doing Business”: http://www.doingbusiness.org/data
Välj land under rubriken ”Economy Snapshots”, sedan ”Trading across Borders”
IMF-databasen: http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx
Andra källor till uppgifter om priser på gas, vatten och el, såsom Internationella
energiorganet och nationella vattenverksmyndigheter.

Ytterligare prövning av unionens intresse i händelse av råvarurelaterade snedvridningar
89. Syftet med denna prövning är att fastställa om det ligger i unionens intresse att vidta en åtgärd
för att påverka dumpningsmarginalens nivå. För att pröva detta söker kommissionen aktivt
uppgifter från berörda parter, även från de klagande. Kommissionen bedömer faktorer som
outnyttjad kapacitet i det exporterande landet, konkurrens om råvaror och påverkan på
försörjningskedjor för unionens företag samt alla andra relevanta uppgifter.
90. Kommissionen måste samla in tillräckligt med uppgifter för att kunna avgöra om det i fråga om
råvarurelaterade snedvridningar ligger i unionens intresse att vidta en åtgärd för att påverka
dumpningsmarginalens nivå. Därför uppmanas varje klagande att ta med alla relevanta uppgifter
(styrkta med bevisning), genom att besvara frågor som följande:
a) Finns det tillräckligt med outnyttjad kapacitet för den berörda produkten/de berörda råvarorna
i det exporterande landet? Om möjligt, lämna en uppskattning av produktionskapacitet, årlig
produktion och inhemsk förbrukning av den berörda produkten i det exporterande landet.
Ange uppgiftskällan.
b) Hur ser de globala konkurrensförhållandena ut för den berörda produktens huvudsakliga
råvaror? Har vår industri problem med tillgång och/eller kostnader när det gäller dessa
råvaror? Är EU-producenterna starkt beroende av import av strategiskt viktiga råvaror? Kan
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detta beroende anses vara kritiskt med tanke på det höga ekonomiska värdet och de höga
försörjningsriskerna? Kan de huvudsakliga råvarorna bytas ut mot andra material?
c) Hur skulle tillämpningen av åtgärden påverka
förädlingsmarknaden och leveranskedjan i stort?

dumpningsmarginalens

nivå

Frågelistan är inte uttömmande. Beroende på produkt och marknad kan det vara relevant att ta
med kompletterande uppgifter.
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på

(3) SKADA
A.

Principer

91.

För att kunna avgöra om bevisningen räcker till för att inleda ett antidumpningsförfarande
behöver kommissionen ha tillgång till vissa uppgifter om den dumpade importens påstått
skadevållande verkningar.

92. De uppgifter som krävs gäller
(1) de dumpade produkternas volym, värde och prisnivå, och
(2) deras inverkan på EU-industrin.
93. De viktigaste faktorerna i skadeanalysen, som förklaras i detalj nedan, är följande:
-

Förbrukning i EU

-

Volym och marknadsandel för den dumpade importen

-

Enhetspris för den dumpade importen (t.ex. pris per ton)

-

Det prisunderskridande som de klagande utsätts för

-

Produktionskapacitet 24 och kapacitetsutnyttjande för EU-industrin och de klagande

-

Försäljning inom EU, räknat i volym och marknadsandel för EU-industrin och de klagande

-

Värde på försäljningen inom EU på nivån 25 från fabrik samt de klagandes exportvolymer

-

Försäljningspris per enhet i EU och för de klagande på nivån från fabrik

-

Kostnad för de varor som de klagande säljer i EU

-

Lönsamhet i EU för de klagande

-

Antal anställda i EU-industrin och hos de klagande

-

Investeringar som görs av de klagande

-

Lager enligt ingående och utgående balans för de klagande för varje period

94. Inte alla faktorer som rör EU-industrin måste visa en negativ tendens. Trots ökande försäljning i
absoluta termer kan en industri exempelvis anse att den har förlorat betydande omsättning på
grund av lägre priser på marknaden till följd av den dumpade importen pressat priserna nedåt.
95. Klagomålet kan även innehålla uppgifter om andra indikatorer än de som anges i punkt 83 och
som kan visa på skada.
96. Dessutom kan uppgifter om risk för skada eller hinder för att bygga upp en EU-industri tas med i
beskrivningen av EU-industrins situation (se nedan).
97. I finns ett exempel på en tabell som kan användas vid insamling av uppgifter om enskilda företag
och en annan tabell för sammanställning av de uppgifter om skada som beskrivs i det här
avsnittet.
98. Tänk på följande när relevanta uppgifter och siffror sammanställs:

24

Inklusive produktion som överförs eller säljs internt inom ett företag eller till ett närstående företag för
vidare förädling (koncernintern användning eller försäljning).

25

Exklusive koncernintern användning eller försäljning (produkter som överförs eller säljs internt inom ett
företag eller till ett närstående företag för vidare förädling). Produkter som är avsedda för koncernintern
användning eller försäljning bör anges separat.
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Geografiskt område
99. Alla de ovannämnda indikatorerna rör hela EU.
Produkt
100. Skadebedömningen ska endast grunda sig på produkten i fråga. Därför bör alla uppgifter och
siffror som lämnas endast gälla denna produkt. Endast i fall där det är omöjligt att lämna
uppgifter som är begränsade till produkten i fråga kan uppgifter lämnas om en större
produktgrupp, som omfattar produkten i fråga. Så kan exempelvis vara fallet med importstatistik
med ett tulltaxenummer som omfattar fler produkter än den ifrågavarande (se nästa punkt). I
detta fall krävs en uppskattning av importvolymerna för den berörda produkten. Förklara och
motivera extrapoleringar eller justeringar av volymsiffrorna.
Tulltaxenummer
101. Ibland är det inte möjligt att isolera produkten i fråga med hjälp av tulltaxenummer eller KNnummer, eftersom den är blandad med andra produkter som inte berörs av klagomålet (så kallade
ex-nummer, se fotnot 7). Under sådana omständigheter krävs en uppskattning av den berörda
produktens importvolymer baserat på marknadsuppgifter eller andra källor. Statistik från det
exporterande landet kan också vara användbar 26.
Uppgifter om produkttyper
102. Om produkten i fråga består av många olika typer eller sorter, kan uppgifterna om vissa
skadevållande faktorer begränsas till vissa representativa typer (se även punkt 57 ovan). Detta är
möjligt om
•

vissa skadeindikatorer inte kan anges generellt för alla typer,

eller
•

de globala siffrornas utveckling (t.ex. produktionskostnad, försäljningspris, lönsamhet)
inte anses vara begriplig.

Ange skälen till att ni har valt de aktuella typerna.
Berörd period
103. För beräkningarna av prisunderskridande och målprisunderskridande bör perioden helst omfatta
tolv månader och vara avslutad senast sex månader före den dag då klagomålet inges (samma
period som den som används för beräkningen av dumpning, se punkt 55 ovan).
104. För de skadevållande faktorer som anförs för att visa tendenser (t.ex. EU-import och EUproducenternas försäljning i EU, räknat i volym och prisutveckling) måste perioden omfatta fyra
år, varav det sista året helst bör sammanfalla med den period som används för beräkningarna av
dumpning och prisunderskridande.

26

De flesta länder i världen använder Världstullorganisationens (WCO) nomenklatur för Harmoniserade
systemet (HS) för klassificering enligt tulltaxan och statistiska ändamål. HS-numren kan ha upp till sex
siffror, och WCO:s medlemmar kan sedan fastställa ytterligare underkategorier (t.ex. EU:s åttasiffriga KNnummer). Det innebär att WCO-medlemmarnas (där också EU ingår) tullnomenklatur är densamma upp till
sex siffror. Om ni använder er av statistik från det exporterande landet, måste deras tullnomenklatur
användas, med hänsyn till deras underkategorier utöver de sex siffrorna.
Webbplatserna för WTO-medlemmarnas statistikmyndigheter återfinns på
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/natl_e.pdf
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B.

Skadevållande faktorer
Inledande anmärkningar

105. De så kallade makroekonomiska indikatorerna ska anges för hela EU-industrin (dvs. för både de
klagande och andra kända producenter). De makroekonomiska indikatorerna är
-

produktion,

-

kapacitet,

-

försäljning i volym,

-

marknadsandel, och

-

sysselsättning

Om de exakta uppgifterna för icke-klagande EU-producenter är okända, ska en uppskattning som
grundar sig på en rimlig och specifik metod ingå i klagomålet.
106. De så kallade mikroekonomiska indikatorerna, såsom försäljning mätt i värde, försäljningspriser,
produktionskostnader, lönsamhet och beräkningar av prisunderskridande, rör endast de klagande.
107. Klagomålet ska innehålla uppgifter för varje företag samt de totala uppgifterna.
108. Varje skadeindikator ska förklaras i klagomålet, se närmare uppgifter nedan.
Förbrukning i EU (se även tabell A i bilaga 6, avsnitt I)
109. Utvecklingen av försäljningsvolymen i EU ska jämföras med förbrukningen i EU. Uppgifterna
om förbrukningen kan sammanställas med stöd i marknadsundersökningar, statistiska uppgifter
osv., men kan även beräknas med hjälp av en av följande två metoder:
Metod I
År
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1

2

3

4

Total EU-produktion för samtliga producenter i EU (klagande och
övriga)
Total import från länder utanför EU*
Total export (försäljning till länder utanför EU)*
Synlig förbrukning i EU (a + b – c)
Total lagervariation i EU
Faktisk förbrukning i EU (d – e)

* Möjlig källa: import- och exportstatistik i EU (Eurostat) – ange mätenhet (ton, kg osv.).

27
28

-

Samtliga EU-producenters totala EU-produktion är de klagandes produktion plus övriga
producenters produktion i EU (inklusive EU-producenter som är närstående och/eller själva
importerar produkten). Det kan bli nödvändigt att i vissa delar göra en uppskattning av denna
uppgift. Om en del av produktionen är avsedd för koncernintern användning eller
försäljning 27, ange hur mycket.

-

Total import från länder utanför EU motsvarar summan av all import av produkten till
EU, inklusive den påstått dumpade importen. Denna uppgift finns att tillgå genom
Eurostat 28. Om den berörda produkten inte avskiljs genom KN-numret, måste en
uppskattning göras för dessa.

Användning och försäljning inom koncernen definieras i fotnot 20.
Eurostats importstatistik finns allmänt tillgänglig på internet. Se avsnitt 6 Avändbara länkar nedan.
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-

Total export (till länder utanför EU) motsvarar exporten av produkten till länder utanför
EU. Dessa uppgifter finns att tillgå från Eurostat, under rubriken ”extra-EU”. Om den
berörda produkten inte avskiljs genom KN-numret, måste en uppskattning göras för dessa.

-

Total lagervariation i EU motsvarar skillnaden mellan samtliga EU-producenters in- och
utgående lager (klagande och icke-klagande). Beroende på produkt och antalet icke-klagande
kan uppskattningar bli nödvändiga.

Metod II

a)

b)
c)

År
Total försäljningsvolym i EU för
samtliga EU-producenters EUproduktion (klagande och övriga)
Total import från länder utanför EU*
Faktisk förbrukning i EU (a + b)

1

2

3

4

* Möjlig källa: import- och exportstatistik för EU (Eurostat).

- Total försäljningsvolym i EU för samtliga EU-producenters EU-produktion motsvarar
de klagandes försäljning plus övriga producenters försäljning i EU (inklusive EUproducenter som är närstående och/eller själva importerar produkten). Beroende på EUproducenternas samarbetsvilja kan uppskattningar bli nödvändiga. Om en del av
produktionen är avsedd för koncernintern användning eller försäljning, ange den volymen.
- Total import från länder utanför EU motsvarar summan av all import av produkten till
EU, inklusive den dumpade importen. Denna uppgift finns tillgänglig genom Eurostat. Om
den berörda produkten inte avskiljs genom KN-numret, måste en uppskattning göras för
dessa .
Volym och marknadsandel för den påstått dumpade importen (se tabell B i bilaga 6, avsnitt
I)
110. Denna volym avser endast den dumpade produkten med ursprung i det eller de länder som berörs
av klagomålet, uttryckt i samma enhet som förbrukningen (ton, styck, kvadratmeter osv.).
111. Marknadsandelen beräknas som en procentenhet av förbrukningen i EU, separat för varje berört
land.
Volym av dumpad import från land ”A”
----------------------------------------------------------------- x 100
Förbrukning i EU

Pris för den påstått dumpade importen (se även tabell C i bilaga 6, avsnitt I)
112. Importprisernas utveckling kan vara en indikator på prispressen från den dumpade importen.
113. Beroende på vilken typ av uppgifter som finns tillgänglig föreslår vi tre alternativa metoder för
att ange prisutveckling för dumpad import. Förslagen utesluter inte andra metoder för att visa
pristendenser för importerade produkter. Oavsett vilken metod som används, ska klagomålet
innehålla relevanta styrkande underlag.
1) Eurostat anger vanligen det genomsnittliga cif-priset per enhet. Tullar ingår inte i det priset.
2) En annan möjlighet är att bedöma utvecklingen av försäljningspriserna på EU-marknaden
genom att undersöka specifika representativa produkttyper. Denna metod kan vara mer
användbar om produkten säljs i olika typer eller sorter.
3) Andra källor, såsom offentliga eller privata undersökningar, marknadsundersökningar,
försäljningsrapporter eller exportstatistik från de berörda länderna, kan användas för att visa
priserna på den dumpade importen. Utvecklingen av konsumentpriserna i EU är endast en
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indikator på importpriserna om kostnaderna och vinsterna för återförsäljningen inte har
varierat.
Det prisunderskridande som de klagande utsätts för (se även tabell A i bilaga 6, avsnitt II)
114. För att avgöra om ett prisunderskridande har ägt rum, och/eller om priserna på den dumpade
importen sänker eller påverkar priserna i EU negativt, är det nödvändigt att jämföra
försäljningspriserna för den dumpade importen med de klagandes försäljningspriser för en
liknande typ av produkt på EU-marknaden, med tillräcklig bevisning som underlag.
115. Den här jämförelsen behöver vanligen endast göras för en period som ligger nära i tiden: tolv
månader, som slutar senast sex månader före den dag då klagomålet lämnades in – samma period
som den som används för beräkningen av dumpning (se punkt 55 ovan).
116. Eventuella jämförelser ska i möjligaste mån röra samma eller liknande produkttyper och måste
göras i samma handelsled (t.ex. återförsäljarnivån), under samma period (den kan spridas under
tolvmånadersperioden) och på samma marknad för att kunna dra en rimlig slutsats om att en
importerad produkt har sålts på EU-marknaden till ett lägre pris än den produkt som säljs av EUindustrin. Klagomålet ska dessutom innehålla en jämförelse av varje representativ produkttyp
(dvs. samma produkttyper som de som används för beräkningen av dumpning, se punkt 57 ovan).
117. Om de produkttyper som säljs av de klagande skiljer sig från de produkttyper som säljs i EU av
producenterna/exportörerna från det berörda landet, men produkttyperna ändå konkurrerar med
varandra, krävs en tydlig förklaring av hur och varför dessa produkttyper konkurrerar samt göra
relevanta justeringar vid behov. Eventuella justeringar ska styrkas med tillräcklig skriftlig
bevisning.
118. Nedan beskrivs två sätt att utforma bevisningen, men det går även att göra på andra sätt.
-

Om representativa typer av den berörda produkten användes för beräkningen av dumpning,
måste samma representativa typer användas för beräkningen av prisunderskridande.
Bevisningen för exportpriser är densamma som den bevisning som styrker beräkningen av
dumpning, men har nu justerats för att ta hänsyn till kostnader efter import. Bevisningen
avseende EU-industrins försäljningspriser på EU-marknaden utgörs vanligen av EUproducenters fakturor till kunder i EU (vid behov justerade för att ange priset från fabrik).

-

Jämförelsen kan även grundas på importstatistik, med hjälp av ett vägt genomsnittligt
landningspris cif vid unionens gräns och de klagandes pris från fabrik. Kostnaderna efter
import måste läggas till landningspriserna, det vill säga tullar (i förekommande fall),
tullklareringsavgifter och hanteringskostnader. Detta genomsnitt kan sedan jämföras med de
klagandes genomsnittliga pris från fabrik enligt analysen av skadeindikatorerna (se
punkterna 123–126). Det här alternativet blir kanske inte exakt, om den berörda produkten
omfattas av ett KN-nummer som även innefattar andra produkter, eller om det finns många
olika produkttyper som säljs till olika priser.
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119. Underskridandemarginalen uttrycks som en procentenhet av de klagandes försäljningspris på
EU-marknaden och beräknas vanligen enligt följande.
Klagandens försäljningspris från fabrik – landningspriser för den dumpade importen
--------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
Klagandens försäljningspris från fabrik

De klagandes och andra kända EU-producenters
kapacitetsutnyttjande (se även tabell D i bilaga 6, avsnitt II)

produktionskapacitet

och

120. Produktion är den totala volym som produceras vid anläggningar som är fysiskt belägna i EU,
uttryckt i enheter (ton, styck, kvadratmeter osv.) under en viss period (vanligen tolv månader).
Dessa uppgifter ska omfatta produktion för koncernintern användning eller försäljning, med ett
tydligt angivande av berörda volymer. Koncernintern användning eller försäljning är när
produkter överförs eller säljs internt inom ett företag eller till ett närstående företag för vidare
förädling.
Koncernintern användning/försäljning – förbrukning i intern
produktion, ingen fri konkurrens med påstått dumpad import
121. Kapacitet är den volym som kan produceras under en viss tidsperiod (vanligen tolv månader) vid
produktionsanläggningar i EU och med användning av nuvarande resurser, uttryckt i enheter
(ton, styck, kvadratmeter osv.). Eventuella underhållsperioder, då ingen produktion kan ske,
måste beaktas.
122. Kapacitetsutnyttjandet beräknas genom att produktionen divideras med kapaciteten, och uttrycks
i procent.
123. Klagomålet måste innehålla uppgifter om de klagandes produktion, kapacitet och
kapacitetsutnyttjande enligt förklaringen ovan (enskilt och totalt), utan att detta påverkar kraven i
punkt 96.
124. Dessutom ska det framgå av klagomålet om någon av de klagande är de företag närstående som
producerar och/eller säljer den berörda produkten i det eller de berörda länderna, varvid uppgifter
om denna förbindelse och företagen i fråga ska tillhandahållas. Om någon av de klagande har
köpt produkten (och därmed delvis agerar som handlare) från andra EU-producenter, från det
land eller de länder som berörs av klagomålet eller från andra tredjeländer, ska även detta anges i
klagomålet. Om så är fallet, ska aktuella priser och volymer anges och en förklaring lämnas (se
punkt 27 ovan).
125. Följande ska också finnas med i klagomålet:
•
•
•

En uppskattning av andra kända EU-producenters produktion och kapacitet (som
en helhet och om möjligt även enskilt, se även punkt 109).
En förklaring av den metod som använts (se även punkterna 28–30).
Eventuellt tillgängliga uppgifter om deras koncerninterna försäljning, deras
förbindelser med producenter i det land eller de länder som berörs av klagomålet
och om inköp av volymer av den berörda produkten från andra EU-producenter,
det land eller de länder som berörs av klagomålet eller från andra tredjeländer.

De klagandes och andra kända EU-producenters försäljning i EU, marknadsandel och
export (se även tabell E i bilaga 6, avsnitt II)
126. Försäljning i EU per volym är den kvantitet (uttryckt i samma enheter som används i
produktions- och kapacitetsuppgifterna i EU), som fakturerats av EU-producenter när de säljer
till EU-kunder under en viss period (vanligen tolv månader).
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127. Försäljning i EU per värde är beloppet i euro (från fabrik) för de volymer som fakturerats av EUproducenter när de säljer till kunder i EU. Ange det handelsled (t.ex. återförsäljarledet) där
produkterna vanligen säljs.
128. Koncernintern användning eller försäljning (vare sig den faktureras eller inte) ska redovisas
separat.
129. Marknadsandelen räknas fram genom att försäljningsvolymen divideras med förbrukningen, och
uttrycks i procent. Om förbrukningen i EU beräknas, ska klagomålet innehålla uppgifter för varje
företag samt en totalsumma för samtliga.
130. Klagomålet ska därför innehålla uppgifter om de klagandes och samtliga EU-producenters
försäljning i EU (baserat på bästa möjliga skattning) per volym och marknadsandel för samt de
klagandes försäljning per värde.
131. Exportförsäljning per volym och värde (från fabrik), det vill säga försäljning utanför EU, är
också relevant, eftersom sådana uppgifter kan visa hur konkurrenskraftig EU-industrin är på
andra marknader där normala konkurrensförhållanden råder. Om inga inköp eller lager föreligger
eller om de är försumbara, bör EU-produktionen normalt ligga på en liknande nivå som
försäljningen till EU plus export. Förklara eventuella avvikelser.
De klagandes försäljningspris i EU (se även tabell D i bilaga 6, avsnitt II)
132. Försäljningspriset är det genomsnittliga enhetspris till vilket den produkt som tillverkas av de
klagande säljs på EU-marknaden. Detta pris bör uttryckas ”från fabrik”, det vill säga efter avdrag
för eventuella transportkostnader, rabatter och provisioner.
133. Om produkten är homogen, eller om försäljningsvolymerna för de olika produkttyperna inte
varierar, kan ett genomsnittligt pris beräknas enligt följande:
EU:s nettoomsättning för den berörda produkten (från fabrik)
-------------------------------------------------------Försäljning i EU av den berörda produkten (räknat i volym)

134. I fall där produkten i fråga har många varianter eller typer med olika prisnivåer och
försäljningsvolymer kan det vara bättre att visa prisutvecklingen för ett antal produkttyper som
bäst representerar den berörda produkten som helhet.
Om möjligt bör samma produkttyper användas som vid beräkningarna av dumpning och
prisunderskridande.
135. Marknadsstatistik från intresseorganisationer eller andra rapporter kan också vara en användbar
uppgiftskälla.
Kostnader för de varor som de klagande säljer i EU (se även tabell E i bilaga 6, avsnitt II)
136. Kostnaderna för sålda varor är summan av fasta och varierande produktionskostnader (inklusive
avskrivningar) samt finansiella kostnader och försäljnings- och administrationsutgifter kopplade
till allmänna utgifter för produktionen och försäljningen av den berörda produkten i EU (alla
kostnader före inkomstskatt), från fabrik, det vill säga utan kostnader för transport till kunderna.
137. Klagomålet ska dessutom innehålla uppgifter om kostnaden för sålda varor för varje
representativ produkttyp (dvs. samma produkttyper som de som används för beräkningen av
dumpning och prisunderskridande, se punkt 57 ovan).
138. Kostnaderna ska anges på ett sätt som så långt möjligt liknar det system som enskilda klagande
använder i sina egna redovisningssystem när uppgifter om beräkningarna tillhandahålls.
De klagandes lönsamhet vid försäljning av den berörda produkten i EU (se även tabell F i
bilaga 6, avsnitt II)
139. Lönsamheten fastställs vanligtvis genom att nettovinsten före skatt vid de klagandes försäljning
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av den berörda produkten till icke-närstående kunder i EU uttrycks som en procentandel av
omsättningen av denna försäljning.
140. Om vinsten under skadeundersökningsperioden påverkas av exceptionella omständigheter eller
händelser på marknaden, bör dessa omständigheter och deras påverkan kvantifieras.
141. Normalt används följande metod för att uttrycka de klagandes genomsnittliga lönsamhet för den
berörda produkten. Om lämpligt kan dock andra metoder användas.
Vinst (eller förlust) för försäljningen av den berörda produkten till icke-närstående kunder i EU, före
inkomstskatt
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
Omsättning (från fabrik) i EU för den berörda produkten till icke-närstående kunder

142. Den vinstmarginal som krävs för att garantera EU-industrins långsiktiga livskraft, vilken även
kallas normal vinstmarginal eller ”vinstmål”, ska också anges och motiveras.
Detta motsvarar vanligen vinstmarginalen under normala marknadsförhållanden innan
dumpningen inleddes, förutsatt att
o
o

en sådan vinst rimligen kan förväntas för den berörda sektorn inom industrin i
fråga,
vinsten inte kan hänföras till exceptionella marknadsförhållanden.

Om vinstmarginalen läggs till kostnaden för sålda varor per enhet blir resultatet EU:s riktpris,
vilket är det pris som EU-industrin rimligen kan få ut på EU-marknaden när det inte förekommer
någon dumpad import.
Därefter räknas målprisunderskridandet eller skademarginalen fram genom att man jämför de
klagandes riktpris med landningspriset vid EU:s gräns för den dumpade importen (inklusive
kostnader efter import, se även punkt 108). Detta uttrycks som en procentenhet av den dumpade
importens cif-pris (för att möjliggöra en korrekt jämförelse med dumpningsmarginalen för
tillämpning av regeln om lägsta tull).
Klagandens riktpris – landningspris vid unionens gräns för den dumpade importen
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
Cif-pris för den dumpade importen

Antal anställda hos de klagande och andra kända EU-producenter (se även tabell F i bilaga
6, avsnitt I, och tabell G i bilaga 6, avsnitt II)
143. Antalet anställda är en genomsnittlig uppgift om antalet heltidsanställda (eller uppskattningar
därav) som kan hänföras till produktion, försäljning, administration och distribution av produkten
i fråga under en viss period (vanligen tolv månader). Tillfälligt anställda bör också räknas in.
144. Klagomålet ska innehålla en uppgift om antalet personer som är anställda av de klagande och
övriga kända EU-producenter (baserat på bästa möjliga skattning).
De klagandes investeringar (se även tabell H i bilaga 6, avsnitt II)
145. Investeringar motsvarar kapitalkostnaderna för materiella anläggningstillgångar som har ett
direkt eller indirekt samband med den berörda produkten, med en uppskattad nyttjandeperiod på
ett år.
Lager (se även tabell I i bilaga 6, avsnitt II)
146. Lager avser den volym av produkten i fråga som innehas för försäljning samt koncernintern
användning och försäljning.
147. Här anges de klagandes lagervolym för produkten i fråga i början och slutet av varje
tolvmånadersperiod. Ange om produkten följer eventuella säsongsmönster.
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Andra skadeindikatorer
148. Andra relevanta skadefaktorer såsom räntabilitet, kassaflöde, oförmåga att anskaffa kapital osv.
kan också vara indikationer på den skada som de klagande lidit till följd av den dumpade
importen. Om så är fallet bör dessa faktorer tas upp och kommenteras.
Risk för ytterligare skada
149. En annan aspekt som kan tas med i klagomålet är eventuell ytterligare skada som EU-industrin
kan lida till följd av den påstått dumpade importen.
150. Fastställandet av risk för ytterligare väsentlig skada ska bygga på fakta och inte endast på
påståenden. Om en klart förutsebar och nära förestående ytterligare skada kan kvantifieras, bör
det göras. Omständigheter under vilka en framtida skada kan förutsägas är till exempel följande:
- Ökning av dumpad import
En tendens till ökad import av dumpade produkter kan tyda på en möjlig framtida ökning av
importen .
- Exportörernas produktionskapacitet
Det exporterande landets potential i fråga om produktionskapacitet är en viktig aspekt som
visar att de aggressiva handelsmetoderna skulle kunna fortsätta. Sådana uppgifter kan vanligen
hämtas från undersökningar, artiklar i facktidskrifter eller andra källor.
- Förändringar i exportmarknadens struktur
Strukturella förändringar på exportörens hemmamarknad (sjunkande efterfrågan,
investeringar, teknisk utveckling, reformer av bankväsendet, öppnande av marknaden för
utländska produkter osv.) kan bidra till att exporten till EU till dumpade priser ökar.
- Hinder för export till andra tredjeländer
Exportörerna kan rikta in sig på EU-marknaden. Detta kan bygga på de enskilda företagens
exportstrategier, men det kan även bero på att andra tredjeländer har höga importtullar eller
andra importhinder (antidumpningsåtgärder, tekniska standarder osv.).
- Lager i de berörda länderna
En ackumulering av exportörernas lager kan vara ett tecken på att exporten av produkten
sannolikt kommer att öka väsentligt i framtiden.
151. Påståenden av den här typen kompletterar vanligen påståendena om den skada som redan lidits,
men det är möjligt att grunda klagomålet endast på risk för skada, förutsatt att det finns tillräcklig
bevisning som vid en första bedömning visar att det finns underlag för ett ärendet.
Hinder för produktion och utveckling
152. Dumpad import kan ha avskräckt potentiellt intresserade EU-företag ifrån att tillverka den
berörda produkten och hindrat dem från att etablera sig som producent. Förklara, om så är fallet,
hur det har gått till och dokumentera påståendena.
153. Påståenden av detta slag kompletterar vanligen påståendena om skada, men det är möjligt att
grunda klagomålet endast på de bakslag som den innebär för aktörer som vill etablera sig i
industrin i EU, bara det stöds med tillräcklig bevisning.

(4) ORSAKSSAMBAND
A.

Verkningar av den dumpade importen

154. Utöver uppgifterna om skada måste det bevisas att den dumpade importen har orsakat väsentlig
skada, det vill säga att det finns ett orsakssamband. Det betyder dock inte att den dumpade
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importen måste vara den enda orsaken till den skada som lidits. Orsakssamband kan påvisas
genom ökad import till sjunkande priser, som i tiden sammanfaller med de klagandes försämrade
situation enligt skadeindikatorernas utveckling.

B.

Verkningar av andra faktorer (se även bilaga 6, under rubriken Skada)

155. Det är också nödvändigt att överväga om andra faktorer än den dumpade importen kan ha
påverkat EU-industrins försämrade situation. Sådana faktorer kan vara
-

volymer och priser för produkten från andra tredjeländer,

-

sjunkande efterfrågan och förändringar i konsumtionsmönstren,

-

handelsbegränsande åtgärder från EU-producenters sida,

-

stark konkurrens från producenter i EU,

-

dåliga exportresultat för EU-industrin,

-

låg produktivitet i EU-industrin,

-

felaktiga bedömningar av marknadsutveckling, dålig investeringspolicy,

-

dåliga marknadsföringsresultat,

-

låg produktkvalitet eller litet produktsortiment,

-

växelkursfluktuationer,

-

EU-industrins egen import från det berörda landet.

Om tillämpligt ska klagomålet innehålla en bedömning av dessa faktorer eller andra relevanta
faktorer, för att visa i vilken utsträckning dessa faktorer har påverkat EU-industrins
skadesituation under den period som omfattas av klagomålet (se punkt 92).

(5) SLUTSATS
156. I klagomålets slutsats är det möjligt att, exempelvis i form av en sammanfattning, åter beröra hur
det inlämnade underlaget bevisar förekomsten av dumpning, skada och ett orsakssamband samt
att detta anses tillräckligt för att inleda en antidumpningsundersökning.
157. I slutsatsen ska en begäran riktas till Europeiska kommissionen om att inleda ett
antidumpningsförfarande för att undersöka påståendena i klagomålet.
158. Skicka klagomålet till Europeiska kommissionen (närmare upplysningar finns i bilaga 6 och
punkt 4), tillsammans med ett daterat följebrev undertecknat av den person som av de klagande
bemyndigats att agera för deras räkning.
159. Följande formuleringar kan användas:
Härmed bifogas ett antidumpningsklagomål om import av (produkt) med ursprung i
(land(länder). Undertecknad intygar på heder och samvete att uppgifterna är fullständiga,
sanna och korrekta och att undertecknad bemyndigats att företräda de klagande (namn på de
klagande).
Namn, namnteckning, adress, e-postadress och telefonnummer.

(6) ANVÄNDBARA LÄNKAR
160. Officiell statistik finns tillgänglig via länken nedan. Lämna också de rådata som extraherats och
de tabeller med sammanställda uppgifter som använts för beräkningarna i separata bilagor.
Om nomenklaturen i officiell statistik inte överensstämmer med den berörda produkten (t.ex.
KN-nummer, dvs. nummer som rör ett större urval produkter), kan tillgänglig officiell statistik
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ändå vara användbar. Detta förutsätter dock att de klagande kan omvandla uppgifterna med en
rimlig metod som stöds av tillräcklig bevisning. Andra tillförlitliga källor kan också användas,
bara de stöds av tillräcklig bevisning.
Tulltaxe- och statistiknomenklaturen:
-

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1821 av den 6 oktober 2016 om ändring
av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen
och om Gemensamma tulltaxan (tänk på att en ny version offentliggörs varje år).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:294:FULL&from=EN
- KN-nummer (sökverktyg)
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
Eurostats import-/exportstatistik (COMEXT):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
Eurostats produktionsstatistik (PRODCOM):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/prodcom/data

(7) NÄSTA STEG
161. När klagomålet inkommit översänder kommissionen en bekräftelse.
162. På grundval av uppgifterna i klagomålet beslutar kommissionen inom 45 dagar från
ingivningsdagen om att inleda en undersökning eller avslå klagomålet.
163. Om klagomålet innehåller tillräcklig bevisning, gör kommissionen en undersökning av
representativiteten innan ett slutligt beslut fattas om att inleda en formell undersökning (se även
punkterna 29–34).
Kommissionen kontaktar alla kända EU-producenter av den berörda produkten för att inhämta
deras synpunkter på ett eventuellt inledande av en undersökning. Kommissionen kontaktar även
kända organisationer i EU och på nationell nivå.
På grundval av svaren drar kommissionen en slutsats som visar huruvida de EU-producenter som
lämnar in klagomålet är tillräckligt representativa (ett exempel på en representativitetsskrivelse
finns i bilaga 7).
Med svaren som underlag, och i motiverade fall, gör kommissionen även ett provisoriskt urval av
de EU-producenter som ska omfattas av undersökningen.
I tillkännagivandet om inledande uppmanas berörda parter att lämna sina synpunkter, innan
kommissionen fattar beslut om det slutliga urvalet.
164. Klagomålet måste stödjas av minst hälften av de producenter som har lämnat sina synpunkter på
det, och dessa måste stå för minst en fjärdedel av den totala produktionen i EU. I avsaknad av
stöd och representativt av detta slag kommer kommissionen inte att inleda någon undersökning.
165. När kommissionen beslutar att inleda en antidumpningsundersökning, offentliggörs ett
tillkännagivande om inledande i Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen skickar
frågeformulär till
-

EU-producenter,
exportörer,
närstående och icke-närstående importörer,
leverantörer och användare.
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166. Dessa parter får vanligen 30–37 dagar på sig för att besvara frågeformuläret. Frågeformulären för
EU-producenterna innehåller ingående frågor om samtliga ovannämnda skadevållande faktorer,
särskilt om försäljningspris och produktionskostnader för produkten i fråga.
167. Kommissionen gör sedan en undersökning på plats för att kontrollera att svaren är riktiga.
Kommissionen kommer dessutom att bedöma huruvida om ett eventuellt införande av åtgärder
ligger i EU:s samlade intresse. Kommissionen kan införa provisoriska åtgärder senast inom 8
månader efter inledandet av förfarandet och måste fatta ett slutgiltigt beslut inom 14 månader
efter inledandet.
168. Om klagomålet vid en inledande undersökning inte innehåller tillräcklig bevisning som tyder på
dumpning, skada och orsakssamband, lämnar kommissionen en grundlig motivering till
grunderna för avslaget, vilken de klagande får ta del av innan ett slutligt beslut fattas. Ett formellt
avslag på ett klagomål har formen av ett kommissionsbeslut.
169. Klagomålet kan dras tillbaka när som helst innan det slutliga beslutet fattas om att inleda en
undersökning eller inte. Om klagomålet dras tillbaka, anses det inte ha lämnats in.
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IV. BILAGOR

Bilaga 1
Bilaga 2

Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8

Att inge ett klagomål – riktlinjer
Del A:
Exempel på standardiserad innehållsförteckning för klagomål
Del B:
Allmänt antidumpningsklagomål (beskrivande del)
Exempel på standardbilagor till klagomålet
Riktlinjer för den version av klagomålet som finns tillgänglig
för inspektion av berörda parter
Formulär för datainsamling
Exempel på tabeller med sammanfattningar av uppgifter om
skada
Formulär om representativitet
Länder som är föremål för betydande snedvridningar

Bilaga 1
Att inge ett klagomål – riktlinjer
Klagomålet ska alltid innehålla både en konfidentiell version och en version som kan läsas av berörda
parter. En så kallad öppen version av klagomålet innehåller inga konfidentiella uppgifter.
Om klagomålet inte innehåller några konfidentiella uppgifter räcker det med en version.
Kommissionen ser helst att klagomålet endast lämnas in i en elektronisk version, enligt följande
anvisningar:
•

Namnet på varje fil som ingår i klagomålet ska innehålla följande element: ”Complaint body”
eller ”Annex”, ett löpnummer, uppgift om innehållet och märkningen ”LIMITED” eller ”OPEN”
enligt exemplen nedan:
Det avsnitt som utgör den KONFIDENTIELLA
delen av klagomålet

Elektronisk fil

Själva klagomålet/beskrivande del

Complaint_body_LIMITED.pdf

Bilaga 1 (de klagande)

Annex
1_complainants_LIMITED.xlsx

Bilaga 2 (andra EU-producenter)

Annex 2_other EU
producers_LIMITED.xlsx

…

…

Det avsnitt som utgör den ICKEKONFIDENTIELLA delen av klagomålet

Elektronisk fil

Själva klagomålet/beskrivande del

Complaint_body_OPEN.pdf

Bilaga 1 (de klagande)

Annex 1_complainants_OPEN.pdf

Bilaga 2 (andra EU-producenter)

Annex 2_other EU
producers_OPEN.pdf

…

…

Bifoga de ovannämnda innehållsförteckningarna som en separat indexfil till klagomålet.
•

•
•
•
•

Vanligen skickar kommissionen icke-konfidentiella versioner av klagomål i pdf-format (portable
document format) till de berörda parterna – producenter, exportörer, importörer, leverantörer och
användare. Eftersom kommissionen inte kan ta ansvar för att uppgifterna förblir fullständiga och
intakta när den konverterar olika källformat, ska alla elektroniska filer i den icke-konfidentiella
versionen lämnas in i pdf-format.
Största tillåtna filstorlek: 10 MB.
Av tekniska skäl får sökvägen inte vara längre än 256 tecken när den väl har registrerats på
kommissionens enheter. Därför är det viktigt att undvika komplexa undermappsstrukturer med
överdrivet långa namn på mappar/dokument.
Förteckningen över och kontaktuppgifterna (inklusive e-postadresser) för samtliga kända EUproducenter, importörer, exportörer från det eller de berörda länderna, användare/konsumenter
samt beräkningar ska lämnas in i form av ett elektroniskt kalkylblad som Microsoft Excel.
Vi rekommenderar att de minifrågeformulär som de enskilda företagen har besvarat tas med i
bilagan i form av elektroniska kalkylblad som Microsoft Excel.
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Klagomålet kan skickas
-

per e-post enligt anvisningen ovan, eller

-

på ett portabelt dataminne (t.ex. en cd- eller dvd-skiva eller ett usb-minne), eller

-

i pappersform,

till de adresser som anges i punkt 4.
Om ni har frågor av teknisk natur är ni välkommen att kontakta kommissionen innan klagomålet
lämnas in.
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Bilaga 2
Del A
Exempel på standardiserad innehållsförteckning för klagomål
1.

Inledning

2.

Allmän information
A. De klagande

B.

1. De klagande
2. Representativitet
3. Andra kända producenter i EU
Berörd produkt

C.

1. Produktdefinition
2. Produktbeskrivning
3. Tullar och andra handelsåtgärder
Land eller länder som berörs av klagomålet

D. Kända exportörer/producenter i det eller de berörda länderna

3.

E.

E. Kända importörer i EU

F.

Leverantörer, användare och konsumenter i EU

Dumpning
A. Produkttyper
B.

Normalvärde
1. Val av jämförbart land (om det handlar om ett land som inte är en marknadsekonomi
eller som är en övergångsekonomi)
2. Beräkning av normalvärde

C.

Exportpris
Beräkning av exportpris

D. Prisjämförelse
E.
4.

Skada
A.
B.
C.
D.
E.

5.

Dumpningsmarginal

Förbrukning i EU
Volym och marknadsandel för den dumpade importen
Priser på dumpad import
Prisunderskridande
Tendenser för skadevållande faktorer

Orsakssamband
A. Verkningar av den dumpade importen
B. Verkningar av andra faktorer

6.

Slutsats
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Del B
EXEMPEL:
Allmänt antidumpningsklagomål (beskrivande del)
Den elektroniska versionen av denna mall kan laddas ned här: http://trade.ec.europa.eu/doclib/XXXXX.docx
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Bilaga 3
Exempel på standardbilagor till klagomålet
Exempel bilaga 1.A

EU-industrin och klagandens representativitet 29

- EU-produktion i volym för det senaste kalenderåret, och/eller (företrädesvis) för en
tolvmånadersperiod som löper ut senast sex månader före ingivningsdagen. Dessa beräkningar ska
styrkas genom angivande av uppgiftskällan. Bifoga, om tillämpligt, relevanta kopior av
källuppgifterna och ange vilken metod använts.
- Förteckning över klagande med kontaktuppgifter (namn, adress, telefon- och faxnummer, epostadress, kontaktperson) samt produktionsvolym för varje klagande och för alla klagande
tillsammans för det senaste kalenderåret och för en tolvmånadersperiod som löper ut senast sex
månader före ingivningsdagen.
- Förteckning över andra kända producenter i EU, med kontaktuppgifter (namn, adress,
telefonnummer, e-postadress och om möjligt kontaktperson), samt en uppskattning av deras
produktionsvolym för den tolvmånadersperiod som anges ovan. Om ni känner till att andra kända
producenter stöder klagomålet eller motsätter sig det eller är neutrala, ska detta anges.
Märk! Lämna in en elektronisk version av alla kontaktuppgifter, företrädesvis i form av en Exceltabell.
Exempel bilaga 1.B

Berörd produkt

- Handlingar (såsom europeiska standarder), broschyrer, produktionsprocesser, olika typer av samt
fotografier av produkten i fråga som tillverkas i EU.
- Detsamma för den påstått dumpade produkt som importeras till EU.
- Detsamma för den utländska produkt som säljs på den utländska hemmamarknaden.
Exempel bilaga 1.C

Exporterande företag

- Förteckning (per land) över kända producenter/exportörer av produkten i fråga med
kontaktuppgifter med namn, adress, telefonnummer, e-postadress och om möjligt kontaktperson.
- Förteckning över kända organisationer för producenter/exportörer per land som berörs av
klagomålet, med samma typ av kontaktuppgifter.
Märk! Lämna in en elektronisk version, företrädesvis i form av en Excel-tabell.
Exempel bilaga 1.D

Importörer

- Förteckning (per land) över kända importörer med namn, adress, telefonnummer, e-postadress och
om möjligt kontaktperson.
- Förteckning över kända importörorganisationer, med samma typ av kontaktuppgifter.
Märk! Lämna in en elektronisk version, företrädesvis i form av en Excel-tabell.
Exempel bilaga 1.E

Leverantörer, användare och konsumenter

- Förteckning över kända huvudsakliga leverantörer, användare och konsumenter och deras
organisationer, med namn, adress, telefonnummer, e-postadress och om möjligt kontaktperson.
Märk! Lämna in en elektronisk version, företrädesvis i form av en Excel-tabell.

29

Kontakta kommissionen för närmare vägledning, om industrin består av ett stort antal små och medelstora
företag.
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Exempel bilaga 2.A

Representativa produkttyper

- Tekniska och statistiska uppgifter om dessa produkttyper.
Exempel bilaga 2.B

Normalvärde

Val av jämförbart land (om det handlar om ett land som inte är en marknadsekonomi).
– Eventuella uppgifter som styrker valet av jämförbart land. Några exempel:
• Konkurrens på marknaden (aktörer på marknaden, officiell importstatistik för den berörda
produkten i det föreslagna jämförbara landet osv.).
• Marknadens storlek räknat i volym (t.ex. uppgifter från en marknadsundersökning).
• Produktionsprocess (uppgifter från undersökningar, artiklar osv.).
Om inhemska priser kan användas:
– Fakturor, offerter, undersökningar, reklam, statistik osv. med angivande av det inhemska priset.
– Belägg för eventuella justeringar (från marknadsundersökningar eller andra tillförlitliga källor).
Användbara uppgifter kan tillhandahållas av EU:s delegationer och/eller EU-medlemsstaternas
ambassader i länder utanför EU.
I annat fall
- uppgiftskälla för konstruerat värde (marknadsundersökningar, statistik osv.), eller
- bevisning för det pris som leverantörer till tredjeländer tar ut (fakturor, offerter, statistik osv.).
Exempel bilaga 2.C

Exportpris

- Fakturor/skriftliga offerter och/eller Eurostatuppgifter och/eller andra uppgifter (rapporter från
försäljningspersonal, prislistor).
- Uppgiftskälla som använts för justeringar eller till grund för uppskattningen för att ange priset från
fabrik, särskilt transportkostnader.
Exempel bilaga 2.D

Prisjämförelse

- Bevisning eller grund för uppskattning till stöd för de justeringar som ska göras.
Exempel bilaga 3.A

Skada

- Bevisning om skadevållande faktorer, särskilt EU-producenternas priser och lönsamhet.
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Bilaga 4
Riktlinjer för den version som kan läsas av berörda parter
Vid sammanställningen av den version som kan läsas av berörda parter, bör du tänka på att alla
berörda parter får tillgång till den, dvs. producenter, exportörer, importörer, leverantörer och
användare, till skillnad från den konfidentiella versionen (”Limited”). Den version som kan läsas av
berörda parter bör dock vara tillräckligt ingående för att skapa en rimlig förståelse av sakinnehållet i
de uppgifter som lämnas i den konfidentiella versionen, utan att därför avslöja konfidentiella
uppgifter.
Som en hjälp i arbetet med att ta fram en version av klagomålet som kan läsas av berörda parter har vi
följande råd:
1. Använd den konfidentiella versionen av klagomålet och bilagorna som grund.
2. Välj ut alla uppgifter i den konfidentiella versionen av klagomålet som ni inte betraktar som
konfidentiella, och låt dem stå kvar i den version som kan läsas av berörda parter.
3. För varje uppgift som ni inte har lämnat ut (i själva klagomålet samt i bilagorna) bör ni
-

-

lämna en förklaring till varför den är konfidentiell (vanligen beroende på
affärshemligheter eller att det rör sig om handlingar , vars utlämnande skulle kunna
skada de personer som har tillhandahållit eller berörs av dessa uppgifter) 30.
Sammanfatta de konfidentiella uppgifterna i en icke-konfidentiell version.
Sammanfattningen måste vara begriplig, det vill säga tillräckligt ingående för att skapa
en rimlig förståelse av sakinnehållet (antalet handlingar, titel, datum/relevant period,
beskrivning av innehållet osv.). Ange i den icke-konfidentiella versionen de
uppgiftskällor som har använts, på samma sätt som i den konfidentiella versionen, eller
förklara varför källan inte kan lämnas ut.

4. Om det på grund av exceptionella omständigheter inte går att göra ens en sammanfattning av de
konfidentiella uppgifterna, ange skälen till detta. Ange alltid uttryckligen var konfidentiella
uppgifter har raderats. Redigerad text måste anges som [redigerad].
Exempel på sammanfattningar av konfidentiella uppgifter:
*

När uppgifterna avser siffror för flera år kan index användas:
Exempel på konfidentiella uppgifter:
200x (år-2)
20 000 euro

200x (år-1)
30 000 euro

200x
40 000 euro

Den icke-konfidentiella sammanfattningen kan se ut på följande sätt:
200x (år-2)
100
*

30

200x (år-1)
150

200x
200

Om det rör sig om sifferuppgifter kan intervall tillämpas:

Uppgifter eller handlingar kan anses vara konfidentiella ”till sin natur” (affärshemligheter, handlingar vars
utlämnande skulle skada de personer som har tillhandahållit eller berörs av dessa handlingar). För
affärshemligheter kan motiveringen exempelvis vara: ”Dessa uppgifter är av konfidentiellt slag , eftersom en
konkurrent skulle vinna en avsevärd konkurrensfördel om uppgifterna lämnades ut.” Vad gäller uppgifter
som skulle kunna skada någon om de lämnades ut, kan motiveringen exempelvis vara: ”Dessa uppgifter är
av konfidentiellt slag eftersom ett utlämnande av dem skulle kunna få mycket negativa konsekvenser för den
person som tillhandahållit uppgifterna eller den person som han/hon fått uppgifterna ifrån.” Om möjligt bör
konkurrensfördelar och/eller skadliga aspekter beskrivas. I undantagsfall kan uppgifter eller handlingar som
inte är av konfidentiellt slag ändå behandlas som konfidentiella, om de lämnas in konfidentiellt till
kommissionen, tillsammans med en vederbörligen motiverad begäran om konfidentiell behandling.
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Exempel på en konfidentiell sifferuppgift:
”Försäljningspriset är 215 euro per ton.”
Sammanfattningen som kan läsas av berörda parter kan se ut på följande sätt:
”Försäljningspriset är [200–240] euro per ton.”
Generellt sett är intervall mer lättbegripliga än index, även för att beskriva tendenser. Om index
används ska detta motiveras.
*

När löpande text innehåller konfidentiella inslag, kan dessa sammanfattas eller parternas funktion
anges i stället för deras namn:
Exempel på en konfidentiell text:
”Enligt AB HANDEL var importpriserna 20 % lägre.”
Sammanfattningen som kan läsas av berörda parter kan se ut på följande sätt:
”Enligt [en av våra kunder] var importpriserna 20 % lägre.”

*

För beräkningarna av dumpning och skada ska den metod som använts i den icke-konfidentiella
versionen anges. Den konfidentiella versionen måste sammanfattas på ett begripligt sätt
(exempelvis genom användning av intervall och index för konfidentiella/känsliga uppgifter och
verkliga uppgifter).

Uppgifter som omfattas av tredje parts upphovsrätt
Som en allmän regel bör varken uppgifter eller data i klagomålet vara upphovsrättsskyddade (gäller i
den konfidentiella versionen och den version som kan läsas av berörda parter).
Om ni ändå anser det vara nödvändigt att använda en upphovsrättsskyddad rapport, studie,
marknadsundersökning, tidningsartikel, europeisk standard eller liknande, bör ni först inhämta
rättighetsinnehavarens samtycke till att låta berörda parter få ta del av dokumentet, eller relevanta
uppgifter i detta, i den version som kan läsas av berörda parter. Ange skriftligen huruvida sådant
samtycke har inhämtats och beskriv i förekommande fall omfattningen av och villkoren för detta.
Om samtycke inte medgetts måste en begriplig icke-konfidentiell sammanfattning lämnas in, så att
andra berörda parter kan utöva sin rätt till försvar när de rådfrågar den version av klagomålet som fritt
kan läsas. Sammanfattningen ska innehålla grundläggande uppgifter, såsom författarens namn,
handingens fullständiga titel och i förekommande fall specifika sidor i handlingen samt en beskrivning
av innehållet med index eller intervall i stället för de faktiska uppgifter som använts.
Om ni föredrar att kontakta rättighetsinnehavaren sedan undersökningen inletts, ska följandeåtagande
undertecknas och lämnas in tillsammans med klagomålet:
Jag, .... , intygar att jag lämnar in uppgifter och/eller data till kommissionen som omfattas av
tredje parts upphovsrätt, för vilka jag kommer att begära ett särskilt tillstånd från
rättighetsinnehavaren (namn på företaget eller företagen), som uttryckligen innebär samtycke till
att
i) kommissionen använder dessa uppgifter och/eller data för detta handelspolitiska
skyddsförfarande, och
ii) parter som berörs av undersökningen får tillgång till dessa uppgifter och/eller data.
Samtidigt tillandahåller jag en begriplig sammanfattning av de upphovsrättsskyddade
uppgifterna. Jag försäkrar även att inga andra uppgifter eller data som lämnats in med avseende
på denna undersökning är upphovsrättsskyddade.
Som framgår av denna förklaring måste begripliga icke-konfidentiella sammanfattningar lämnas (med
index eller intervall, beroende på produkt), med angivande av uppgiftskällan.
Kontakta kommissionen om ni har frågor som rör hanteringen av upphovsrättsskyddade uppgifter.
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Bilaga 5
FORMULÄR FÖR DATAINSAMLING
Fält som ska fyllas i av den enhet som sammanställer klagomålet
Fält som ska fyllas i av de enskilda företagen
ANTI-DUMPNINGSKLAGOMÅL AVSEENDE IMPORT AV
(produkt) ………………………… MED URSPRUNG I (land/länder) ………………………
Limited1
Fyll i tabellen och besvara frågorna nedan enligt följande anvisningar:
1. Svaren ska inte avse annat än ”…….………” (ange namnet på den berörda produkten), dvs.
………………..………………………. (lämna en kort beskrivning av den berörda produkten),
vanligtvis deklarerade enligt KN-nummer ..................................... (fyll i nummer).
2. Alla uppgifter som lämnas ska endast avse er egen produktion i EU1, (dvs. den ska inte omfatta
försäljning av produkter som tillverkas av andra företag i EU eller försäljning av importerade varor).
1 Tabell
200x (år3)*

200x (år2)*

200x
(år-1)*

200x
(år 0)*

Ert företags produktion i EU1 (i
1 enheter2)3
Ert företags kapacitet i EU1 (i
2 enheter2)3
Ert företags försäljning i EU1 (i
3 enheter2)3
4 Ert företags försäljning i EU1 (i euro)3
Ert företags antal anställda i EU1
5 (antal anställda)3
Ert företags försäljning utanför EU1
6 (i enheter2)3
Ert företags försäljningspris från
7 fabrik i EU1 (i euro/ enhet2)3
Ert företags fullständiga kostnader4
8 för försäljning i EU1 (i euro/enhet2)3
Ert företags vinst på försäljning i EU1
9 (i euro)3
1 Ert företags lagervolym vid årsslutet i
0 EU1 (i enheter2)3
1 Ert företags investeringar i den
1 berörda produkten i EU1 (i euro)3
1 Ert företags kapacitetsutnyttjande i
2 EU1 (i %)3
Är ert företag närstående5, direkt eller indirekt, till någon producent eller exportör av den
2 berörda produkten från det eller de länder som påståtts dumpa produkten?
Ja:
Nej:
…………………………………
Om ja, ange land eller länder: ………………………….
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Är ert företag närstående5, direkt eller indirekt, till någon annan producent eller exportör från
3 ett land utanför EU av den berörda produkten?
Ja:
Nej:
…………………………………
Om ja, ange land eller länder: ………………………….
Importerar ert företag den berörda produkten till EU1 från det land eller de länder som påståtts
4 dumpa produkten?
Ja:
I antal enheter2
Importerade från ………………. (det land
som påståtts dumpa produkten)

Nej:
200x (år-1)

200x (år 0)

5 Importerar ert företag den berörda produkten till EU1 från något annat land utanför EU?
Ja:
Nej:
…………………………………
Om ja, ange land eller länder: ………………………….
6 Följande uppgiftskällor åberopas i denna handling (t.ex. granskade räkenskaper):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Underteckna ert svar och stämpla handlingen med företagets officiella stämpel.
7 Företagsnamn:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Företagets adress:
……………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………
Telefon- och faxnummer:
………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………
E-post:
……………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………..
Härmed förklarar det företag som avses i punkt 7 att det stöder ovanstående klagomål i egenskap
av klagande och bemyndigar ……………………………………………………..………
att agera på dess vägnar i alla frågor
som rör antidumpningsförfarandet.

Datum

Underskrift av bemyndigad
tjänsteman

Bemyndigad tjänstemans namn och
befattning
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1

Denna handling är endast avsedd för internt bruk. Det är skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43). Det är en konfidentiellt handling i enlighet med artikel 19 i
rådets förordning (EG) nr 1225/2009 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51) och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel
VI i Allmänna tull- och handelsavtalet från 1994 (antidumpningsavtalet) i enlighet med artikel 29 i rådets förordning (EG)
nr 597/2009 (EUT L 188, 18.7.2009, s. 93) och artikel 12 i WTO-avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder.
2 Europeiska unionens medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade
kungariket, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal,
Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.
3

Typen av enhet varierar efter produkt. För skor används t.ex. par, för stål ton, för cyklar enheter, för dryck liter. Ange den
typ av enhet som används för er produkt. Ange använd enhet.
4 Uppgifterna bör avse samtliga 28 medlemsstater (se fotnot 2), även för perioder före den 1 juli 2013.
5 ”Fullständiga kostnader” omfattar samtliga produktionskostnader (inklusive avskrivningar) samt försäljnings- och
administrationsutgifter och allmänna utgifter som uppkommer under produktionen och försäljningen av produkten.
”Fullständig kostnad” är kostnaden före inkomstskatt.
6 Producenter ska anses ha kopplingar till en exportör endast om a) en av dem direkt eller indirekt kontrollerar den andra,
eller b) båda direkt eller indirekt kontrolleras av en tredje part, eller c) de tillsammans direkt eller indirekt kontrollerar en
tredje person, En person ska anses kontrollera en annan person, om den förra befinner sig juridiskt eller operationellt i en
ställning som gör att han eller hon kan ålägga den andra personen begränsningar eller riktlinjer.
* De senaste uppgifterna bör helst inte vara äldre än sex månader från den dag då klagomålet inges. Om ni till exempel
förbereder ett klagomål som ska inges i december 200x, bör den sista kolumnen åtminstone täcka det första halvåret av 200x.
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Bilaga 6
EXEMPEL PÅ TABELLER MED SAMMANFATTNINGAR AV
UPPGIFTER OM SKADA
I. Makroekonomiska indikatorer: avser hela den berörda EU-industrin
Fyll i tabellerna för följande indikatorer för samtliga producenter i unionen. År 0 är
tolvmånadersperioden före inlämnandet av klagomålet, och dess slutdatum bör inte infalla senare än
sex månader före den dag då klagomålet inges.
A
FÖRBRUKNING
År

Förbrukning i EU
Index

200x (år-3)*

200x (år-2)*

200x (år-1)*

200x (år
0)*

100

....

....

....

200x (år-1)*

200x (år
0)*

Ba
DEN DUMPADE IMPORTENS VOLYM
År

200x (år-3)*

200x (år-2)*

Berört land
Index
100
....
....
Berört land
Index
100
....
....
(efter behov)
Den dumpade importens totala
volym
Index
100
....
....
Bb
DEN DUMPADE IMPORTENS MARKNADSANDEL
År

200x (år-3)*
Berört land
Berört land
(efter behov)
Den dumpade importens totala
marknadsandel

....
....

....

200x (år-2)*

200x (år-1)*

%
%
%

%
%
%

%
%
%

%

%

%

200x (år
0)*
%
%
%
0
%

C
DEN DUMPADE IMPORTEN – PRISER (per enhet)
År

200x (år-3)*
Berört land
Index
Berört land
Index
(efter behov)

200x (år-2)*

200x (år-1)*

100
100
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200x (år
0)*

D
EU-INDUSTRINS PRODUKTION, KAPACITET OCH UTNYTTJANDE
År
200x (år
Total produktion
Index
Produktionskapacitet
Index
Kapacitetsutnyttjande (total
produktion/produktionskapacit
et)

200x (år-3)*

200x (år-2)*

200x (år-1)*

0)*

100

....

....

....

100

....
%

....
%

....
%

%

Ea
EU-INDUSTRINS FÖRSÄLNINGSVOLYM I EU
År

200x (år-3)*

200x (år-2)*

200x (år-1)*

200x (år
0)*

Total försäljningsvolym i EU
Index
100
Eb
VOLYM OCH PRISER FÖR EU-INDUSTRINS
EXPORT

200x (år-3)*

200x (år-2)*

200x (år-1)*

200x (år
0)*

Volym
Index

100

Värde (i euro)
Index

100

F
SYSSELSÄTTNING INOM EU-INDUSTRIN
År
Sysselsättning
Index

200x (år-3)*

200x (år-2)*

200x (år-1)*

200x (år
0)*

100

....

....

....
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II. Mikroekonomiska indikatorer: avser endast klagandena
Fyll i tabellerna för följande indikatorer separat för varje enskild klagande samt i aggregerad form (för
alla klagande).
A
DET PRISUNDERSKRIDANDE SOM DE KLAGANDE UTSÄTTS FÖR
År
200x (år

200x (år-3)*
Berört land
Berört land

200x (år-2)*

200x (år-1)*

0)*
%
%

UPPGIFTER ÄR
INTE
NÖDVÄNDIGA,
MEN UTESLUTS
INTE OM DE ÄR
RELEVANTA

(vid behov)

%

B
PRODUKTION, KAPACITET OCH UTNYTTJANDE
År
Total produktion
Index
Produktionskapacitet
Index
Kapacitetsutnyttjande (total
produktion/produktionskapacit
et)

200x (år-3)*

200x (år-2)*

200x (år-1)*

200x (år
0)*

100

....

....

....

100

....
%

....
%

....
%

%

Ca
EU:s FÖRSÄLJNINGSVOLYM OCH VÄRDE
År

200x (år-3)*

200x (år-2)*

200x (år-1)*

200x (år
0)*

Total försäljning (volym) i EU
Index
Total försäljning i EU (från
fabrik) i euro
Index
100
....
....
....
Cb
DE KLAGANDES OCH ANDRA EU-PRODUCENTERS MARKNADSANDEL I EU
År
200x (år
Marknadsandel i EU
Index

200x (år-3)*

200x (år-2)*

200x (år-1)*

0)*

%
100

%
....

%
....

%
....

Cc
VOLYM OCH PRISER FÖR EXPORT
År
Total
försäljning
utanför EU
Index

200x (år-3)*

200x (år-2)*

200x (år-1)*

200x (år
0)*

100

....

....

....

100

....

....

....

(volym)

Total försäljning utanför EU
(från fabrik), i euro
Index
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D
EU:s FÖRSÄLJNINGSPRIS TILL ICKE-NÄRSTÅENDE KUNDER
År
200x (år
EU:s försäljningspris
Index

200x (år-3)*

200x (år-2)*

200x (år-1)*

0)*

100

....

....

....

E
KOSTNAD FÖR VAROR SOM SÄLJS TILL ICKE-NÄRSTÅENDE KUNDER I EU
År
200x (år
Genomsnittlig enhetskostnad
för sålda varor
Index

200x (år-3)*

200x (år-2)*

200x (år-1)*

0)*

100

....

....

....

F
DE KLAGANDES LÖNSAMHET (i % av vinsten före skatt)
År
Lönsamhet
Index

200x (år-3)*

200x (år-2)*

200x (år-1)*

200x (år
0)*

100

....

....

....

G
SYSSELSÄTTNING
År
Sysselsättning
Index

200x (år-3)*

200x (år-2)*

200x (år-1)*

200x (år
0)*

100

....

....

....

H
INVESTERINGAR
År
Investeringar
Index

200x (år-3)*

200x (år-2)*

200x (år-1)*

200x (år
0)*

100

....

....

....

I
LAGERFÖRÄNDRINGAR
Lager med egentillverkad
berörd produkt

Början av år 1
Slutet av år 1
Början av år 2
Slutet av år 2
Början av år 3
Slutet av år 3
Början av år 4
Slutet av år 4
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Lager med berörd inköpt
produkt (i förekommande
fall)
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ORSAKSSAMBAND

VOLYMER OCH PRISER FÖR IMPORT FRÅN ANDRA TREDJELÄNDER
Volymer
/
År
1
2
3
4
Exportland ”X”
Index
100
....
....
....
Exportland ”Y”
Index
100
....
....
....
Osv.
Andra länder
Index
100
....
....
....
Total volym för andra länder
Index
100
....
....
....
Priser
/
År
1
2
3
4
Exportland ”X”
Index
100
....
....
....
Osv.
Andra länder
Index
100
....
....
....
Genomsnittliga priser för annan
import
Index
100
....
....
....
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Bilaga 7
FORMULÄR OM REPRESENTATIVITET
Konfidentiellt

AVSNITT A
1.

Producerar ert företag den berörda produkten i EU för närvarande?
Ja □ Nej □

2.

Hur ser ert företag på ett eventuellt inledande av en antidumpningsundersökning
avseende import av den berörda produkten med ursprung i …?

□

□

För
Mot
Förklara varför ni intar denna ståndpunkt:

Neutral

□

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

3.

Fyll i nedanstående tabell. Uppgifterna ska avse samtliga medlemsstater
Nedanstående uppgifter avser endast den berörda produkten och ert företag

(tolvmånadersperio
d)

Total produktionsvolym i EU (ton)
varav för koncernintern användning 31
Försäljningsvolym inom EU (ton) för produkter som tillverkats av företaget i
EU
Försäljningsvärde inom EU (i euro) för produkter som tillverkats av företaget i
EU
Produktionskapacitet i EU (ton)
Antal anställda i EU (antal personer)

31

Tillverkningen för företagsintern användning är tillverkning som antingen överförs eller säljs internt, dvs.
utan att komma ut på den fria marknaden. Koncernintern överföring är intern överföring av produkten, som
inte kommer ut på den fria marknaden eftersom den används av en integrerad producent för vidare förädling,
bearbetning eller hopsättning av olika enheter inom samma rättsliga enhet. Sådana interna överföringar
kännetecknas av att inga fakturor upprättas. Koncernintern försäljning är försäljning som inte sker på den
fria marknaden eftersom produkten används för vidare förädling, bearbetning eller hopsättning inom en
separat rättslig enhet som är ett närstående företag och för vilken minst ett av följande påståenden stämmer:
i) Produkten säljs inte till marknadspriser, eller ii) köparen kan inte fritt välja leverantör.

Antidumpningsklagomål – En handledning 67
Error! Reference source not found.

Konfidentiellt

4.

Är ert företag närstående 32, direkt eller indirekt, till någon producent eller
exportör av den berörda produkten från …?
Ja

5.

□

Nej

□

Ange namn på och exakt verksamhet för alla närstående företag som producerar
och/eller säljer den likadana produkten (producerad i unionen).
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

6.

Har ert företag sålt den berörda produkten i EU, som har importerats från …?
Ja

7.

Nej

□

Är ert företag ett litet eller medelstort företag 33?
Ja

8.

□

□

Nej

□

Vilka producenter och producentorganisationer för den berörda produkten finns,
såvitt ni känner till, i EU, utöver dem som nämns i bilaga III?
Uppge adress, telefonnummer och e-postadress till de producenter som förtecknas
nedan.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

32

En definition av ”närstående” part enligt artikel 4.2 i den grundläggande antidumpningsförordningen ges i
bilaga II.
33 Enligt kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och
medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36) betecknas ett företag som ett litet eller medelstort företag
om det 1) sysselsätter färre än 250 personer (inklusive chefer osv.), och 2) har en årsomsättning som inte
överstiger 50 miljoner euro och/eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år.
Notera att dessa uppgifter (antal sysselsatta, omsättning och balansomslutning) hänvisar till konsoliderade
uppgifter från företaget i fråga, dess partner och/eller anknutna företag, aggregerade i proportion till
procentandelen av kapitalet eller rösträtten, och gäller alltså inte bara den berörda produkten. Närmare
förklaringar finns i den nya användarhandledningen för små och medelstora företag:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf
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Bilaga 8
LÄNDER SOM ÄR FÖREMÅL FÖR BETYDANDE SNEDVRIDNINGAR
I artikel 2.6a i grundförordningen fastställs att om produkten tillverkas i ett land där det inte är
lämpligt att använda de inhemska priserna och kostnaderna i exportlandet på grund av att det
föreligger betydande snedvridningar i det landet, ska normalvärdet uteslutande konstrueras på
grundval av kostnader för produktion och försäljning som återspeglar icke snedvridna priser
eller referensvärden.
För att kommissionen ska kunna konstruera normalvärdet ska en förteckning över
produktionsfaktorer (eller en materiallista) som behövs för att tillverka den berörda produkten
bifogas. Förteckningen över produktionsfaktorer delas upp i direkta kostnader, indirekta kostnader,
försäljnings- och administrationsutgifter och allmänna utgifter samt vinst:
•

•

Direkta kostnader
o Direkta råvaror
o Energi (el) samt gas och vatten (kan tas med i produktionsomkostnaderna om beloppet
är försumbart)
o Direkt och indirekt arbetskraft (men indirekt arbetskraft kan omklassificeras till
produktionsomkostnader)
o Biprodukter/härledda produkter (inklusive skrot) – ”sidomaterial från produkten”
 Sålt
 Återinfört i produktionen
o Förpackning:
 Förpackningsmaterial
 Förpackningsarbete
Indirekta kostnader (produktionsomkostnader)
o Avskrivningar
o Underhåll
o Indirekt arbetskraft, om den inte ingår i direkta kostnader
o Kan omfatta energi (el), vatten och gas (om dessa kostnader är försumbara)

Kostnadsuppgifter från ett lämpligt representativt tredjeland bör finnas ”tillgängliga”. Uppgifterna kan
hämtas från:
•

•

Tillgängliga årsbokslut (försäljnings- och administrationsutgifter och allmänna utgifter, vinst
och produktionsomkostnader) från stora producenter av den undersökta produkten i det
representativa tredjelandet, kommer att behövas. Den eller de utvalda producenterna måste
vara lönsamma, bör helst inte ha starka band till producenter av den undersökta produkten i
det exporterande landet och bör inte vara stödmottagare. Om sådana uppgifter finns
tillgängliga, bör i första hand uppgifter från olika producenter från samma representativa land
väljas.
Statistiska uppgifter om importpriser för insatsvaror och energi. Databaser som kan användas är
nationella statistikdatabaser i det representativa landet och Global Trade Atlas (GTA) 34 som innehåller
import-/exportstatistik från många länder världen över osv.

•

34

Uppgifter om kostnader för vatten och el osv. (importeras oftast inte i några större mängder) från det
representativa landets nationella statistikuppgifter, Internationella energiorganet 35 eller från annat håll
(exempelvis Bloomberg-databasen).

https://www.gtis.com/gta/
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•

Tillgänglig statistik över arbetskraftskostnader (Internationella arbetsorganisationen, ILO)36
och det representativa landets nationella statistikuppgifter eller från annat håll (exempelvis
Bloomberg-databasen).

Länder som är föremål för snedvridningar kan inte användas som lämpliga representativa tredjeländer.
Detta betyder att
•

landet inte får vara upptaget i OECD:s förteckning över exportrestriktioner för industriella
råvaror 37 för någon av de insatsvaror som det ska tas fram ett referensvärde för.

•

Det får inte förekomma snedvridna värden, såsom import av råvaror för den berörda
produkten från länder där kommissionen i tidigare antidumpnings- eller
antisubventionsförordningar har fastställt förekomsten av dumpning eller subventioner
för de berörda insatsvarorna. I sådana fall måste de snedvridna värdena tas bort.

Icke snedvridna priser ska uppfylla följande kriterier:
•

Den bevisning som lämnas för att styrka dumpningsberäkningen bör vara spridd över en
tolvmånadersperiod som löper ut senast sex månader före klagomålets ingivningsdag.

•

Dessa kostnader ska justeras så att de kan användas i det handelsled i vilket de faktiska
kostnaderna uppkom.

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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