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I.

UVOD

1.

Namen tega priročnika je:
•

zagotoviti smernice o tem, kako pripraviti protidampinško pritožbo;

•

pojasniti, katere informacije Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) običajno
potrebuje za odločitev, ali lahko sproži formalni postopek preiskave v zvezi z domnevnim
dampinškim uvozom, ki povzroča škodo industriji EU.

2.

Zakonodaja EU za izvajanje mednarodno dogovorjenih določb o obravnavanju dampinškega
uvoza je določena v Uredbi Sveta (ES) 2016/1036 1 (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba).

3.

Ta priročnik bo:
•
•
•

korak za korakom pojasnil vsebino pritožbe;
odgovoril na običajna vprašanja v zvezi s pripravljanjem pritožbe;
zagotovil strukturirano obliko za lažje pripravljanje pritožbe.

Izjava o omejitvi odgovornosti
Ta priročnik ni pravno zavezujoč. Njegova vsebina ni obvezna.
Informacije, ki jih predložijo pritožniki, se lahko razlikujejo glede na posebne okoliščine
primera. Namen tega priročnika je zagotoviti splošne nasvete. V nekaterih okoliščinah pa je
lahko zaradi posebne narave primera smiseln drug pristop. Iz tega tudi izhaja, da na podlagi
tega priročnika ni mogoče oblikovati sklepov v zvezi s tem, kateri so standardi
sprejemljivosti protidampinških pritožb. Prav tako upoštevanje tega priročnika ne pomeni,
da bo pritožba samodejno sprejeta: vsak primer se ocenjuje posebej.
Ker je namen tega priročnika pomagati pritožnikom, Komisija pozdravlja pripombe v zvezi s
tem, kako ga izboljšati. Komisija vam je na voljo za vsa morebitna vprašanja v zvezi z vložitvijo
protidampinške pritožbe.

4.

European Commission Directorate-General for Trade
Poštni naslov:
Rue de la Loi, 200 1049 Bruxelles/Brussel,
Belgique/België

Pisarne:
Rue de la Loi 170
1000 Bruxelles/Brussel, Belgique/België

Telefon: 32 22987873; faks: 32 22956505
E-naslov: TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
Če želite vložiti pritožbo pri uradu za pritožbe, upoštevajte smernice, ki jih vsebuje Annex 1 k
temu priročniku. Komisija bo analizirala pritožbo in se odločila, ali vključuje dovolj dokazov, da
je škodo, ki jo je utrpela industrija EU, povzročil dampinški uvoz. Če bo pritožbo štela za
sprejemljivo, bo v 45 dneh od dneva njene vložitve začela preiskavo v zvezi z domnevnim
dampinškim uvozom. Šteje se, da je pritožba vložena prvi delovni dan po dnevu, na katerega jo
je Komisija prejela, če vključuje obe različici, tj. zaupno različico in različico, ki je

5.

1

Objavljena v UL L 176, 30.6.2016, str. 21.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1036&from=SL
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zainteresiranim stranem na voljo za pregled (Annex 4 k temu priročniku).
6.

Pritožbo morajo podpisati osebe, ki zakonito zastopajo družbe, ki vlagajo pritožbo, na primer
generalni direktorji družb, ki vlagajo pritožbo. Če pritožnike zastopa fizična ali pravna oseba (na
primer odvetnik ali združenje), je potrebno ustrezno pooblastilo (glej tudi odstavek 24).
Pritožniki = proizvajalci EU, ki vlagajo
protidampinško pritožbo

7.

Pri vsaki preiskavi, uvedeni po oceni ustrezno utemeljene pritožbe, je potrebno sodelovanje
industrije EU, vključno z izpolnitvijo vprašalnikov in obiski uradnikov Komisije v prostorih
družb.
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II. SPLOŠNE PRIPOMBE
A.

Dokumentacija

8.

Pritožba mora biti natančno dokumentirana in ustrezno utemeljena. Pritožniki morajo predložiti
najboljše razpoložljive informacije, podprte z ustreznimi dokumentarnimi dokazili.

9.

Trditve v pritožbi morajo biti podprte z zadostnimi dokazi ali trdnimi argumenti, ki so pritožniku
razumno na voljo. Komisija bo pri oceni zanesljivosti in zadostnosti informacij, predloženih v
pritožbi, upoštevala vse okoliščine primera, na primer:
•
•
•
•

zadevni izdelek;
vključene države;
strukturo industrije EU;
razpoložljivost informacij.

10. Eksplicitno prikažite vse izračune in vse vire uporabljenih podatkov. 2 Navedite obdobje, na
katero se nanašajo podatki, in pojasnite uporabljeno metodologijo.
11. Na splošno velja, da informacije ali podatki iz pritožbe ne smejo biti zaščiteni z avtorskimi
pravicami. Če želite uporabiti poročilo, študijo, raziskavo trga, prispevek v medijih itd., zaščiten
z avtorskimi pravicami, morate pridobiti soglasje imetnika avtorske pravice (več podrobnosti
vsebuje Annex 4 k temu priročniku).
12. Zaradi preglednosti bo Komisija v primeru začetka preiskave objavila povzetek pritožbe. Ob
vložitvi pritožbe zato dodajte njen povzetek, ki naj vsebuje:
•
•
•

podrobne informacije o zadevnem izdelku, vključno (če je primerno) s
proizvodnimi postopki in uporabami;
povzetek zadeve;
seznam znanih strank v preiskavi (brez kontaktnih podatkov).

Ob začetku preiskave bo povzetek objavljen na spletišču Generalnega direktorata Komisije za
trgovino.
13. Besedilo pritožbe naj vključuje le slike in preglednice, ki so resnično potrebne. Podrobnejše slike
in preglednice je treba priložiti v prilogah, besedilo pritožbe pa mora vključevati sklice nanje.
14. Vsi podatki in dokazi v zvezi z domnevnim dampingom (za opredelitve in več podrobnosti glej
oddelek „DUMPING“) se morajo nanašati le na zadevno državo izvoznico. Podatki in dokazi v
podporo trditvam v zvezi s škodo (glej oddelek „INJURY“) se morajo nanašati le na Evropsko
unijo (EU).3
15. Pri pretvorbi podatkov o vrednosti v EVRE 4 navedite uporabljene menjalne tečaje in obdobje, na
katero se nanašajo.

B.

Zaupnost

16. Če želite, da se kateri koli del pritožbe obravnava kot zaupen, morate to izrecno zahtevati in
navesti razloge. 5 Zaupne obravnave ni mogoče odobriti brez zahtevka za zaupno obravnavo in

2 Če pritožba vsebuje hiperpovezave, vključite zadevno internetno stran in datum dostopa.
3 EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Irska, Italija,
Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo, Ciper, Češka, Estonija,
Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija.
4 Menjalni tečaji nekaterih valut v EVRE so na voljo na naslednjem internetnem naslovu:
http://www.ecb.int/stats/eurofxref/.
5 Za več podrobnosti o zaupnosti glej člen 19 osnovne uredbe.
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ustrezne utemeljitve.
17. Če naj bi se kateri koli del pritožbe obravnaval kot zaupen, predložite smiselno različico
pritožbe, ki ni zaupna. Upoštevajte, da lahko Komisija prezre zaupno predložene informacije, če
ne predložite smiselne različice, ki ni zaupna, za zainteresirane strani. 6
18. Različica pritožbe z oznako „Open for inspection by interested parties“ (nezaupna različica), bo
vključena v javno dokumentacijo in po začetku preiskave dostopna zainteresiranim stranem.
19. Komisija dosledno spoštuje zahteve po zaupnosti. Pritožbo ali kakršne koli dokumente, ki
vsebujejo zaupne informacije, je treba označiti z besedo „Limited“. Nezaupno različico pritožbe
in vse druge dokumente, ki ne vsebujejo zaupnih informacij, pa je treba označiti z besedami
„Open for inspection by interested parties“.
20. Podatke v nezaupni različici, ki vključujejo poslovne skrivnosti, lahko prekrijete ali jih
povzamete, vendar morajo biti gibanja in stopnje jasno navedeni. Prekritje ali povzetek podatkov
je treba utemeljiti, zato pojasnite, zakaj je treba te podatke obravnavati kot zaupne. Več
informacij v zvezi s tem, kako pripraviti nezaupno različico, vsebuje Annex 4.
21. Kot je pojasnjeno v odstavku 5, je treba pritožbo vložiti v obeh različicah, tj. zaupni („Limited“)
in nezaupni („Open for inspection by interested parties“).
22. Posamezni pritožniki lahko informacije, ki jih zaradi zaupnosti ni mogoče vključiti v pritožbo,
pošljejo neposredno Komisiji.

6

Glej člen 19(3) osnovne uredbe.
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III. KAKO VLOŽITI PROTIDAMPINŠKO PRITOŽBO
23. Protidampinška pritožba mora vsebovati: 7
(1) splošne informacije:
•
•
•
•

identiteto pritožnika,
domnevni dampinški izdelek,
državo(-e) porekla,
druge znane zadevne strani;

(2) dokaze o dampingu (glej oddelek „DUMPING“);
(3) dokaze o škodi, povzročeni industriji Unije (glej oddelek „INJURY“);
(4) dokaze o vzročni povezavi med domnevnim dampingom in škodo (glej oddelek
„CAUSALITY“).
Primer kazala pritožbe vsebuje Annex 2.

(1) Splošne informacije
A.

Akterji v EU
Pritožniki

24. Industrija EU, ki vlaga pritožbo, lahko za svojega predstavnika izbere:
•
•
•

katero koli fizično ali pravno osebo;
združenje, ki nima pravne osebnosti;
združenje, ustanovljeno za zastopanje posameznih družb v okviru pritožbe.

Predstavnik združi potrebne informacije in jih predloži Komisiji. Dokazati mora, da je ustrezno
pooblaščen za delovanje v imenu industrije (glej tudi odstavek 6). Čeprav je evropsko združenje
morda najprimernejše za vložitev zadeve, lahko to neposredno pri Komisiji naredijo tudi
posamezne družbe.
25. Vsak proizvajalec EU, ki je pritožnik ali v katerega imenu je bila pritožba vložena (v nadaljnjem
besedilu: pritožnik), mora predložiti:
•
•
•
•
•

naziv;
naslov;
telefonsko številko;
e-naslov;
ime kontaktne osebe.

Te informacije je treba navesti v prilogi in jih predložiti v elektronski obliki, po možnosti kot
elektronsko preglednico v formatu, kot je Microsoft Excel.
26. Vsak pritožnik, če je to ustrezno, mora navesti obseg proizvodnje zadevnega izdelka za zadnje
enoletno obdobje pred vložitvijo pritožbe, in sicer za:
– zadnje koledarsko leto,
– zadnje poslovno leto ali
– katero koli drugo 12-mesečno obdobje,
če se to obdobje konča najmanj šest mesecev pred datumom vložitve pritožbe.

7

Glej člen 5(2) osnovne uredbe.
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Podatki ne smejo biti starejši od šestih mesecev.
27. V pritožbi mora biti navedeno, ali so pritožniki povezani z družbami, ki proizvajajo in/ali
prodajajo zadevni izdelek v državi ali državah, na katere se pritožba nanaša. Če so povezani, je
treba v pritožbo vključiti informacije o odnosu med njimi in zadevnih družbah.
28. V pritožbi mora biti navedeno tudi, ali so pritožniki kupili zadevni izdelek od drugih
proizvajalcev EU, države ali držav, na katere se pritožba nanaša, ali drugih tretjih držav. Pojasniti
je treba razloge za te nakupe ter natančno navesti obseg nakupa in cene.
Drugi proizvajalci EU
29. Pritožba mora vključevati seznam vseh znanih drugih proizvajalcev EU ter njihove:
•
•
•
•
•
•

kontaktne podatke;
naziv;
naslov;
telefonsko številko;
e-naslov;
kontaktno osebo (če je mogoče).

Te informacije je treba navesti v prilogi in jih predložiti v elektronski obliki, po možnosti kot
elektronsko preglednico v formatu, kot je Microsoft Excel.
30. Pritožba mora vključevati oceno obsega proizvodnje vseh znanih drugih proizvajalcev EU za
zadnje enoletno obdobje pred vložitvijo pritožbe (enako obdobje kot za pritožnike, glej
odstavek 26). Pojasnite tudi podlago za to oceno.
31. Pritožba mora vključevati te informacije za vse druge znane proizvajalce EU, ne glede na to, ali
podpirajo pritožbo ali ne.
Združenja proizvajalcev
32. Pritožba mora vključevati, če je ustrezno, seznam vseh znanih združenj proizvajalcev na ravni
EU in nacionalni ravni ter njihove:
•
•
•
•
•
•

kontaktne podatke;
naziv;
naslov;
telefonsko številko;
e-naslov;
kontaktno osebo (če je mogoče).

Te informacije je treba navesti v prilogi in jih predložiti v elektronski obliki, po možnosti kot
elektronsko preglednico v formatu, kot je Microsoft Excel.
Reprezentativnost pritožnikov
33. Pritožniki morajo delovati v imenu večjega deleža industrije EU. To v praksi pomeni, da morajo
pritožniki predstavljati vsaj 25 % celotne proizvodnje zadevnega izdelka v EU (tj. proizvodnje,
ki se fizično nahaja v EU).
34. Upoštevajte, da Komisija morda ne bo upoštevala proizvodnje proizvajalcev EU, povezanih z
izvozniki ali uvozniki, in proizvodnje proizvajalcev EU, ki uvažajo zadevni izdelek iz države ali
držav z domnevnim dampingom.
35. Proizvajalci EU, ki se niso pridružili pritožnikom, lahko pritožbo vseeno podprejo.
36. Pritožba lahko vključuje pripombe o znanih proizvajalcih EU, ki ne podpirajo pritožbe, in
razloge za tako njihovo odločitev, če je to mogoče.
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37. Komisija pred začetkom preiskave prouči, ali podporniki predstavljajo vsaj 25 % celotne
proizvodnje EU, tj. proizvodnje, ki se fizično nahaja v EU, in ali je raven podpore pritožbi višja
od ravni nasprotovanja.
38. Komisija pred začetkom preiskave prouči reprezentativnost pritožnika, pri čemer pošlje dopise
vsem znanim proizvajalcem EU. V Prilogi 7 je primer takega dopisa.
Regionalni primeri
39.

Kot poseben se obravnava primer, ko je trg v eni regiji EU tako izoliran, da se proizvajalci v
njej lahko štejejo za oškodovano industrijo. „Regija“ je lahko država, del države ali več držav.
Če je izvoz usmerjen na neko regijo, lahko obstajajo razlogi za regionalno protidampinško
preiskavo.

40. Pogoji za vložitev regionalne protidampinške pritožbe so:
(1) proizvajalci zadevnega izdelka v zadevni regiji prodajo vso ali skoraj vso (na splošno več kot
80 %) svojo proizvodnjo;
(2) povpraševanja v zadevni regiji ne oskrbujejo predvsem proizvajalci, ki se nahajajo kje drugje
v EU (na splošno manj kot 20 %);
(3) v zadevni regiji obstaja koncentracija dampinškega uvoza zadevnega izdelka (na splošno več
kot 80 %) in
(4) ta dampinški uvoz povzroča škodo vsem ali skoraj vsem proizvajalcem v regiji (na splošno
več kot 80 %).
41. Za več informacij o regionalnih primerih glej člen 4(1)(b) osnovne uredbe.

B.

Izdelek, na katerega se nanaša pritožba

42. Pritožba mora vsebovati opis uvoženega izdelka, ki bo vključen v protidampinško preiskavo.
Opis mora biti natančen in pojasnjevati vse morebitne nesporazume glede opredelitve izdelka.
zadevni izdelek = izdelek, ki se uvaža v EU po
domnevno dampinških cenah
43. Ta del pritožbe, v katerem je obravnavan zadevni izdelek, je ključen z več vidikov:
– za pritožbo, ker se vsi podatki, navedeni in analizirani v pritožbi (na primer damping in
škoda), nanašajo le na zadevni izdelek;
– za preiskavo, ker bo zajela le izdelek, opredeljen v pritožbi, in
– za protidampinške ukrepe, ki se bodo uporabljali le za zadevni izdelek.
44.

Kratek opis – Pritožba mora vsebovati jedrnat opis zadevnega izdelka, tj. izdelka, ki ga je treba
preiskati. To je lahko (ali ne) opredelitev iz zadevne oznake ali oznak kombinirane
nomenklature (KN). 8
Upoštevajte, da morajo biti nacionalni carinski organi zmožni ugotoviti, ali uvoženi izdelek
ustreza opisu izdelka, če in ko se zaradi raziskave uvedejo protidampinški ukrepi, a tudi že od
trenutka začetka preiskave.
To pomeni, da mora opredelitev izdelka temeljiti na njegovih osnovnih fizikalnih, tehničnih in
kemijskih lastnostih, tako da je ob carinjenju razpoznaven.

8

Opis izdelka običajno zajema en „sklop“, pri čemer splošnim informacijam sledijo specifične, z možnimi
izključitvami, nazadnje pa mora biti naveden seznam oznak KN. Na primer, (i) zadevni izdelek je
določen [...]; (ii) zadevni izdelek ne vključuje [...]; (iii) zadevni izdelek se trenutno uvršča pod
oznake KN [...].
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Drugi dejavniki, na primer uporaba in proizvodni procesi, se ne bi smeli vključiti v opredelitev
izdelka, razen če so povezani z njegovimi fizikalnimi, tehničnimi in kemijskimi lastnostmi.
45. Popoln opis – Pritožba mora vključevati tudi popoln opis izdelka, ki mora vsebovati:
– tarifno uvrstitev zadevnega izdelka (oznake KN, pod katerimi se zadevni izdelek uvaža v
EU); 9
– povzetek proizvodnega procesa, pri čemer je treba navesti, ali v EU in/ali zadevnih državah
soobstajajo različni proizvodni procesi;
– osnovne fizikalne, tehnične in kemijske lastnosti ter druge značilnosti zadevnega izdelka;
– uporabe izdelka in njegov trg. Opišite segment trga, ki mu pripada izdelek, in obravnavajte
druga pomembna vprašanja. Na primer:
•
•
•
•
•
•
•

Ali je odločilni dejavnik trženja kakovost ali cena?
Ali je trg izrazito cikličen?
Kakšna je cenovna elastičnost povpraševanja?
Kako potrošniki dojemajo izdelek?
Ali morajo izdelek pred prodajo odobriti stranke/agencije?
Ali se izdelek prodaja na kraju samem ali prodaje temeljijo na pogodbah?
Kateri so prodajni kanali (kako se izdelek prodaja)?

46. Če je več različnih vrst ali sort zadevnega izdelka, natančno pojasnite:
•
•
•

katere glavne vrste ali sorte se vključijo v obseg opredelitve izdelka;
zakaj;
ali je mogoče različne vrste ali sorte obravnavati kot en izdelek in jih vključiti v isto
preiskavo.

Komisija bo pri oceni obsega izdelka morda morala obravnavati osnovne fizikalne, tehnične in
kemijske lastnosti zadevnega izdelka ter njihovo medsebojno zamenljivost za industrijske
uporabe/potrošnike.
47. Pritožba mora vključevati podatke o morebitnih protidampinških/protisubvencijskih/zaščitnih
ukrepih ali tekočih preiskavah, ki se nanašajo na enak ali podoben izdelek v drugih tretjih
državah.
Carina in drugi trgovinski ukrepi
48. V pritožbi je treba navesti carine, ki jih je treba plačati za izdelek ob uvozu iz zadevne države ali
držav v EU, in vse druge znane tarifne režime, ki se uporabljajo za uvoz izdelka v EU. To so
lahko kvote, tarifne kvote ali – če se izdelek izvaža iz države v razvoju – splošna shema
preferencialov EU. Če ste seznanjeni z nedavnimi spremembami katerega koli od teh kvot ali
režimov, jih navedite. 10
49. Navedite tudi carine, ki jih je treba za izdelek s poreklom iz EU plačati ob uvozu v državo ali
države, ki niso članice EU in na katere se nanaša pritožba.

Če zadevni izdelek ne zajema celotne oznake KN, to označite s predpono „ex“ pred oznako. Splošne
smernice
o
vprašanjih
glede
uvrstitve
so
na
voljo
na
spletni
strani
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/index_en.htm, lahko pa se
obrnete na pristojne carinske organe.
10 Informacije lahko pridobite na spletni strani
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=sl, lahko pa se obrnete na
nacionalne carinske organe.
9
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Sklep v zvezi z izdelkom
50. Pritožba mora vsebovati jasno izjavo, da je zadevni izdelek mogoče primerjati z izdelkom, ki ga
v EU proizvaja in prodaja industrija EU, ter da konkurira temu izdelku (v nadaljnjem besedilu:
podobni izdelek). V tehničnem smislu morata biti uvoženo blago in blago EU „podobna“ izdelka.
podobni izdelek = izdelek, proizveden v EU in
primerljiv z zadevnim izdelkom

C.

Zadevna država/države in izvozniki

51. Protidampinška pritožba se nanaša na uvoz izdelkov, proizvedenih v eni ali več državah 11 zunaj
EU. Pritožba mora za vsako državo, ki ni članica EU, vključevati seznam vseh znanih
proizvajalcev/izvoznikov zadevnega izdelka in njihove kontaktne podatke:
•
•
•
•
•

naziv;
naslov;
telefonsko številko;
e-naslov;
kontaktno osebo (če je na voljo).

Te informacije je treba navesti v prilogi in jih predložiti v elektronski obliki, po možnosti kot
elektronsko preglednico v formatu, kot je Microsoft Excel. Te informacije, če so na voljo, predložite
tudi za znana združenja proizvajalcev/izvoznikov v zadevni državi/državah.

D.

Uvozniki v EU

52. Pritožba mora vključevati seznam vseh znanih uvoznikov izdelka v EU in njihove kontaktne
podatke:
•
•
•
•
•

naziv;
naslov;
telefonsko številko;
e-naslov;
kontaktno osebo (če je na voljo).

Te informacije je treba navesti v prilogi in jih predložiti v elektronski obliki, po možnosti kot
elektronsko preglednico v formatu, kot je Microsoft Excel. Te informacije, če so na voljo, predložite
tudi za vsa znana združenja uvoznikov.

E.

Dobavitelji, uporabniki in potrošniki v Uniji

53. Pritožba mora vključevati seznam dobaviteljev proizvajalcev EU, uporabnikov zadevnega
izdelka v EU in združenj potrošnikov (če so znana) ter njihove kontaktne podatke:
•
•
•
•
•
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naziv;
naslov;
telefonsko številko;
e-naslov;
kontaktno osebo (če je na voljo).

Če želite vložiti pritožbo v zvezi z izdelkom in državo, ki sta se nedavno preiskovala, damping pa ni bil
ugotovljen, se za več informacij obrnite na službe Komisije.
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Te informacije je treba navesti v prilogi in jih predložiti v elektronski obliki, po možnosti kot
elektronsko preglednico v formatu, kot je Microsoft Excel.

(2) DAMPING
Načela

A.

54. Nizke cene ne pomenijo nujno dampinškega uvoza. Osnovna opredelitev dampinga je pravzaprav
prodaja izdelka na izvoznem trgu po ceni, ki je nižja od normalne vrednosti.
Izvozna cena = cena franko tovarna blaga, namenjenega
izvozu
Normalna vrednost = vrednost izdelka, prodanega na
domačem trgu izvoznika za domačo potrošnjo
Damping = izvozna cena je nižja od normalne vrednosti
55. Pritožba mora vključevati dokaze, potrebne za primerjavo izvozne cene in normalne vrednosti
izdelka.
Predloženi dokazi za izračun dampinga morajo biti porazdeljeni na 12-mesečno obdobje, ki se
konča najpozneje šest mesecev pred datumom, na katerega je vložena pritožba. To velja za:
•
•
•
•

B.

normalno vrednost (glej oddelek C);
izvozno ceno (oddelek D);
katero koli morebitno prilagoditev;
primerjavo cen (oddelek E).

Vrste izdelkov

56. V nekaterih primerih je zadevni izdelek homogen, zato ni mogoče opredeliti različnih oblik ali
vrst, ki znatno vplivajo na cene. V teh primerih en izračun dampinga zadostuje za oblikovanje
sklepa o dampingu za zadevni izdelek v celoti.
57. V drugih primerih se v EU uvažajo različne oblike ali vrste zadevnega izdelka po zelo različnih
cenah. Povprečja lahko izkrivijo primerljivost cen med normalno vrednostjo in izvozno ceno,
zato bo za različne vrste izdelka, ki se uvažajo v EU, morda treba predložiti različne izračune
dampinga. Morda bo tudi treba izbrati eno ali več reprezentativnih vrst izdelka, tako da bo sklep
o dampingu smiseln za zadevni izdelek. To je mogoče narediti na primer z dokazom, da uvoz
izbranih reprezentativnih vrst v EU zajema veliko količino celotnega uvoza v EU iz zadevne
države. Če pritožba zadeva več kot eno državo, ima lahko vsaka zadevna država eno ali več
različnih reprezentativnih vrst.
58. Normalna vrednost in izvozna cena se bosta primerjali za vsako reprezentativno vrsto izdelka,
tako da bo opravljenih več izračunov dampinga, nato pa bo določeno njihovo povprečje.

C.

Normalna vrednost

59. Normalna vrednost po možnosti temelji na prodajnih cenah na domačem trgu izvoznika ali pa je
konstruirana (vsota stroškov proizvodnje in razumnega dobička). Za izdelke s poreklom v
državah, podvrženih znatnemu izkrivljanju, ki vpliva na sile prostega trga, se uporabljajo
posebne določbe (glej spodaj od točke 66). .
60. V večini primerov je normalna vrednost cena, zaračunana za zadevni izdelek na domačem trgu
izvoznika. Ta cena mora biti povezana z domačo transakcijo, namenjeno domači potrošnji,
izdelek pa je prodan neodvisnemu kupcu.
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61. Cene morajo biti neto cene franko tovarna (Incoterm „EXW“ 12) in ne smejo vključevati
notranjih davkov, kot je DDV. Če taka cena ni na voljo (če se na primer uporabljata oznaki
Incoterm „CIF“ in „FOB“), je treba prilagoditi razpoložljive cene, da se določijo na raven neto
cene franko tovarna.
62. Cene in morebitne prilagoditve je treba podpreti z zadostnimi dokumentarnimi dokazili, kot so
računi, ponudbe, ceniki itd.
Spodaj je naveden primer 13:

Slika 1: Normalna vrednost = domača prodajna cena
Primer:
Pritožniki so pridobili dokaze o maloprodajni ceni izdelka na domačem trgu države izvoznice
(139,15 enote valute države izvoznice). Ocena neto cene franko tovarna se pridobi na podlagi te
maloprodajne cene, tako da se odštejejo zadevni elementi, ki so lahko na primer: DDV (10 %),
marža trgovca na drobno (10 %), marža trgovca na debelo ter prevoz in zavarovanje (15 %).
Zadevni izdelek, vrsta
Maloprodajna cena
Valuta države izvoznice
139,15
minus davek na dodano vrednost = 10 %. (Izračun: 139,15/1,10)
⇒Neto prodajna cena
minus marža trgovca na drobno = 10 %. (Izračun: 126,5/1,10)
⇒Veleprodajna cena

126,5

115

minus marža trgovca na debelo ter stroški prevoza in zavarovanja = 15 % (Izračun: 115/1,15)
⇒Cena franko tovarna
100
Menjalni tečaj: 2 enoti valute države izvoznice = 1 EUR
Normalna vrednost
50 EUR
Maloprodajna cena, pridobljena na podlagi ________ iz Priloge ___.
Marže ter stroške prevoza in zavarovanja je v okviru raziskave trga pridobil ______ (ali so bili
ocenjeni na podlagi [...]). V Prilogi ___ je kopija zadevnih strani.
Menjalni tečaj je ___. Za podrobnosti glej Prilogo ___.

63. Če cene na domačem trgu izvoznika niso na voljo ali niso zanesljive (prodaja temelji na
transakcijah med povezanimi stranmi ali je prinesla izgube ali je zanemarljiva)14, lahko uporabite
konstruirano normalno vrednost izdelka, ki temelji na proizvodnih stroških v državi porekla ter
prodajnih, splošnih in upravnih stroških in dobičku.
V pritožbi je treba navesti stroškovno strukturo in pojasniti izračun stroškov: materiali

Pravila Incoterms ali Mednarodni trgovinski pogoji so sklop vnaprej določenih trgovinskih pogojev, ki jih je
objavila Mednarodna trgovinska zbornica. Njihova uporaba je pri mednarodnih trgovinskih poslih ali
postopkih javnega naročanja zelo razširjena. Namen pravil Incoterms, tj. sklopa tričrkovnih trgovinskih
oznak, povezanih z enotnimi pogodbenimi prodajnimi praksami, je predvsem jasno sporočati naloge, stroške
in tveganja v zvezi s prevozom in dobavo blaga. Podrobnejše informacije so na voljo med drugim na spletni
strani Mednarodne trgovinske zbornice http://www.iccwbo.org in spletnih straneh pristojnih carinskih
organov v vaši državi.
13 Če analiza v zvezi z izdelkom, ki ni homogen, temelji na številnih reprezentativnih vrstah izdelka, bodo
opredeljene različne normalne vrednosti, ki se bodo vsaka posebej primerjale z ustreznimi izvoznimi
cenami.
14 Prodaja na domačem trgu se šteje za zanemarljivo, če ne dosega 5 % izvoza države v EU.
12
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(opredelite glavne uporabljene surovine), lastna delovna sila; režijski stroški, prodajni, splošni in
upravni stroški, razen stroškov prevoza, in razumna stopnja dobička v državi porekla, kot je
prikazano na sliki 2.
64. Jasno navedite tudi vire posameznega elementa in v prilogah priložite vse potrebne dokaze (glej
Prilogo 2) z jasno navedenimi datumi. Primer je prikazan na sliki 2: 15
Slika 2. Konstruirana normalna vrednost
Konstruirana normalna vrednost v državi izvoznici
Zadevni izdelek, vrsta
Proizvodni stroški
Surovine
EUR/tono
– surovina A (300 EUR/tono)
– surovina B (25 EUR/tono)
– surovina C (70 EUR/tono)
Delovna sila
– kvalificirana delovna sila (30 EUR/tono)
– nekvalificirana delovna sila (20 EUR/tono)
Energija 200 kWh, 0,05 EUR/kWh

395

EUR/tono

50

EURO/tono
Drugi proizvodni stroški
EUR/tono
(Če je mogoče, navedite: stroške najema, zakupa, amortizacije, vzdrževanja in popravil itd.)
Vmesni seštevek proizvodnih stroškov
EUR/tono
Prodajni, splošni in upravni stroški
EUR/tono
(Če je mogoče, navedite: stroške financiranja, zavarovanja, embalaže,
upravnih storitev, prodaje, oglaševanja, raziskav in razvoja, patentov/licenčnin,
tehnične pomoči, jamstev itd.)
STROŠKI SKUPAJ
Normalni dobiček
30

EUR/tono
5%

10
45
_____
500

100

_____
600
EUR/tono
_____

NORMALNA VREDNOST franko tovarna
630

EUR/tono

Uvožene količine, stroški surovin in energije, ki jih je iz mednarodnega poročila o industriji pridobil
__, kot je prikazano v Prilogi ___.
Stroški delovne sile temeljijo na statističnih podatkih Mednarodne organizacije dela (glej Prilogo ___).
Druge proizvodne stroške ter prodajne, splošne in upravne stroške je ___ pridobil iz raziskave trga ali
so bili ocenjeni na podlagi ______. V Prilogi ___ je kopija zadevnih strani.
Normalni dobiček je minimalni znesek, potreben za upravičenje ponovne naložbe v industrijo. Za
podrobnosti glej Prilogo ___.
Uporabljeni menjalni tečaj: ____ (povprečje za leto ___). Za podrobnosti glej Prilogo ___.

65. Če zanesljive cene na domačem trgu izvoznika niso na voljo in ni mogoče konstruirati
proizvodnih stroškov proizvajalca izvoznika, se obrnite na službe Komisije.
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Države z znatnimi izkrivljanji
Če so cene in stroški zadevnega izdelka v državi izvoznici nezanesljivi zaradi znatnih izkrivljanj,
mora pritožba vključevati dokaze o teh izkrivljanjih v zvezi z zadevnim izdelkom.
66. Znatno izkrivljanje se pojavi, kadar sporočene cene ali stroški, vključno s stroški surovin in
energije, niso rezultat sil prostega trga, in sicer zaradi znatnega poseganja države. Za potrditev
obstoja znatnega izkrivljanja se lahko uporabijo naslednji viri:
1) Poročilo(-a) Komisije o znatnem izkrivljanju. Komisija lahko pripravi in/ali posodobi
poročilo(-a) v zvezi z obstojem znatnega izkrivljanja v neki državi ali sektorju. Če tako poročilo
obstaja in se šteje za pomembno za primer, ga je mogoče navesti v pritožbi in se obravnava kot del
dokazov v okviru pritožbe (ko je objavljeno, dodajte povezavo do spletišča).
2) V pritožbi se lahko navedejo tudi druga izkrivljanja, če poročilo ne obstaja ali kot dodaten
vir. Dokazi lahko temeljijo na poznavanju trga in/ali javno dostopnih poročilih. Kakršne koli
trditve glede izkrivljenih vložkov morajo biti strukturne in podprte z dokazi.

Ko je za zadevni izdelek potrjen obstoj znatnega izkrivljanja, je treba normalno vrednost
konstruirati na podlagi stroškov proizvodnje in prodaje, v katerih se upoštevajo neizkrivljene
cene ali referenčna merila, vključno z razumnim zneskom prodajnih, splošnih in upravnih
stroškov ter dobička.
67. Pri konstruiranju normalne vrednosti je treba izvesti v nadaljevanju navedene štiri korake.
I. Uporaba podatkov, ki se nanašajo na reprezentativni izdelek, industrijo in proizvodni
proces
Kadar izdelek proizvaja veliko število proizvajalcev EU, je treba uporabiti podatke
reprezentativnega proizvajalca EU ali več reprezentativnih proizvajalcev. Če izdelek ni homogen,
je morda treba izbrati eno ali več reprezentativnih vrst izdelka. To je mogoče na primer z
dokazom, da uvoz izbranih reprezentativnih vrst v EU zajema velik obseg celotnega uvoza iz
države izvoznice v EU. V idealnem primeru je proizvodni proces podoben proizvodnemu procesu
v državi izvoznici ali je z njim precej primerljiv. V nasprotnem primeru je treba uporabiti
reprezentativni proizvodni proces v Uniji.
II. Glede na podatke proizvajalcev EU mora pritožba vključevati:
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•

razčlenitev proizvodnih dejavnikov (ali kosovnico, za več informacij glej Prilogo 8),
potrebnih za proizvodnjo zadevnega izdelka;

•

potrebno količino ali uporabo posameznega proizvodnega dejavnika in mersko enoto (kg,
m2, itd.), ki so potrebni za proizvodnjo zadevnega izdelka;

•

stroške proizvodnje na enoto za vsak proizvodni dejavnik;

•

opis vseh proizvodnih dejavnikov, če je ustrezno, pa tudi pojasnilo o kakovosti, razredu,
koncentracijah itd., in ustrezno oznako HS, če je mogoče. 16

Oznaka harmoniziranega sistema (v nadaljnjem besedilu: oznaka HS) je mednarodno standardiziran sistem
imen in števila za razvrstitev izdelkov, s katerimi se trguje. Uporablja jo več kot 200 držav članic Svetovne
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III. Neizkrivljena referenčna merila
Da bi se nadomestili izkrivljeni stroški (glej točko IV spodaj), je treba neizkrivljena referenčna
merila pridobiti iz ustrezne reprezentativne države ali neizkrivljenih mednarodnih cen, stroškov
ali referenčnih meril, če se to šteje za ustrezno.
Izbira ustrezne reprezentativne države
Priporočljivo je, da na začetku izbirnega postopka pripravite seznam vseh možnih
reprezentativnih držav. Izberite državo, ki najbolje ustreza vsem merilom, navedenim v
nadaljevanju.
•

Država mora imeti znatno proizvodnjo zadevnega izdelka. Izdelek se mora na domačem trgu
proizvajati in prodajati v reprezentativnih količinah, primerljivih z obsegom izvoza iz države,
ki domnevno izvaja damping na trgu EU (običajno se kot referenčno merilo uporablja 5 %).
Obstoj konkurence dokazujeta veliko število proizvajalcev in/ali znaten uvoz iz tretjih držav.
Proizvodnjo je treba primerjati s proizvodnjo države izvoznice. To pomeni, da je treba v
pritožbi upoštevati dostop do surovin in sestavnih delov ter njihovo naravo, proizvodno
tehnologijo, vrsto postopka, vzorce specializacije itd. Če je utemeljeno, opravite ustrezne
prilagoditve, da bi se upoštevale morebitne pomembne razlike pri teh dejavnikih. Prav tako
morajo biti izdelki s poreklom iz države izvoznice in izdelki, proizvedeni v reprezentativni
državi, enaki ali podobni, kar zadeva fizikalne, tehnične in kemijske lastnosti ter uporabe.
Morebitne razlike se lahko obravnavajo z ustreznimi prilagoditvami.

•

Država mora biti na podobni stopnji gospodarskega razvoja kot država izvoznica, kar
pomeni, da se mora uvrščati v isto kategorijo prihodka in imeti znatno število prebivalcev17.

•

Podatki o stroških morajo biti „takoj na voljo“ 18 (glej tudi Prilogo 8). Države, ki niso na enaki
stopnji gospodarskega razvoja kot država izvoznica, vendar pa so na primerljivi stopnji
razvoja, se lahko izberejo le, če premisleki glede razpoložljivosti podatkov prevladajo nad
razlikami v stopnji gospodarskega razvoja.

•

V reprezentativni državi ne sme biti izkrivljanj (glej tudi Prilogo 8).

•

Če je takih držav več, je najprimernejša reprezentativna država tista država z ustrezno ravnjo
socialnega varstva in varstva okolja. Ta „ustrezna raven varstva“ se določi na podlagi
temeljnih konvencij ZN/MOD o delovnopravnih pravicah in konvencij v zvezi z okoljem.
Okviren seznam je na voljo v Prilogi VIII k uredbi GSP (splošni sistem preferencialov) 19.

carinske organizacije, sestavlja pa jo šest števk. Države pogosto uporabljajo natančnejše oznake, ki pa niso
mednarodno usklajene.
17 Glej
na
primer
razvrstitev
Svetovne
banke
po
prihodkih:
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lendinggroups.
„Takoj na voljo“ ne pomeni nujno „brezplačno“, vendar morajo biti podatki javno dostopni. Bolj zaželene
pa so informacije, ki so na voljo brezplačno, če je mogoče.
19 Uredba (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o uporabi sheme splošnih
tarifnih preferencialov (UL L 303, 31.10.2012, str. 1).
18
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Mednarodne cene, referenčna merila ali stroški
Izkrivljene stroške lahko nadomestijo mednarodne cene, referenčna merila ali stroški. To je na
primer mogoče, če neizkrivljeni stroški v reprezentativni državi niso takoj na voljo ali če se
šteje, da mednarodna kotacija bolje prikazuje raven neizkrivljenih stroškov. V zvezi s slednjim
primerom se lahko na primer upošteva, da je kotacija na londonski borzi kovin za neželezne
kovine, železne kovine in plemenite kovine boljše referenčno merilo kot statistični podatki o
uvozu v dani državi.

IV. Nadomestitev stroškov:
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1) Če je mogoče, je treba stroške proizvajalca Unije, ki se obravnavajo kot izhodišče (glej
točko II zgoraj), prilagoditi tako, da se upoštevajo stroški v državi izvoznici, ki so bili
izkrivljeni.
2) Nato je treba izkrivljene stroške nadomestiti z neizkrivljenimi referenčnimi merili (glej
točko III zgoraj), da se konstruira normalna vrednost.
Primer je naveden v nadaljevanju.
Slika 3: Konstruirana normalna vrednost v primeru znatnega izkrivljanja
Zadevni izdelek, vrsta
Proizvodni stroški
Surovine
EUR/tono
– surovina A (300 EUR/tono)
– surovina B (25 EUR/tono)
– surovina C (70 EUR/tono)
Delovna sila
– kvalificirana delovna sila (30 EUR/tono)
– nekvalificirana delovna sila (20 EUR/tono)
Energija 200 kWh, 0,05 EUR/kWh

395

EUR/tono

50

EUR/tono
Drugi proizvodni stroški
EUR/tono
(Če je mogoče, navedite: stroške najema, zakupa, amortizacije, vzdrževanja in popravil itd.)
Vmesni seštevek proizvodnih stroškov
EUR/tono
Prodajni, splošni in upravni stroški
EUR/tono
(Če je mogoče, navedite: stroške financiranja, zavarovanja, embalaže,
upravnih storitev, prodaje, oglaševanja, raziskav in razvoja, patentov/licenčnin,
tehnične pomoči, jamstev itd.)
STROŠKI SKUPAJ
Normalni dobiček
30
NORMALNA VREDNOST franko tovarna

EUR/tono
5%

10
45
_____
500

100

_____
600
EUR/tono

EUR/tono

_____
630

Surovina A temelji na povprečni ceni uvoza v ustrezno reprezentativno državo uvoza s katerim koli
poreklom, razen uvoza iz države izvoznice, saj je izkrivljen (uvoz iz države izvoznice znaša XX %
celotnega uvoza v ustrezno reprezentativno državo). Statistični podatki, pridobljeni na podlagi
________, kot so prikazani v Prilogi ___.
Stroški energije na podlagi podatkov nacionalnega statističnega urada, kot so navedeni v Prilogi ___.
Podatki so podobni podatkom, pridobljenim pri treh sodelujočih proizvajalcih v reprezentativni državi
(za informacije o njihovih stroških in dobičkih glej Prilogo ___).
Vsi drugi stroški temeljijo na povprečnih stroških in dobičkih treh sodelujočih proizvajalcev v
reprezentativni državi (za informacije o njihovih stroških glej Prilogo ___).
Podatki o prodajnih, splošnih in upravnih stroških ter dobičku so pridobljeni iz javno dostopnih
računov družb v reprezentativni državi, ki proizvajajo zadevni izdelek in/ali proizvajajo v istem
segmentu/sektorju. Poročilo je na voljo v Prilogi ___.
Uporabljeni menjalni tečaj: ____ (povprečje za leto ___). Za podrobnosti glej Prilogo ___.
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D.

Izvozna cena
Izvozna cena, ki jo izvoznik zaračuna prvi neodvisni stranki v EU

68. Izvozna cena je cena franko tovarna blaga, namenjenega izvozu, ki jo je plačala ali jo plačuje
prva neodvisna stranka v EU. V večini primerov izvozna cena temelji na ceni, ki jo izvoznik
zaračuna nepovezanemu uvozniku v EU.
69. Izvozna cena se lahko dokaže z računi, cenovnimi ponudbami, ceniki in poročili prodajnega
osebja ali pa se pridobi iz uradnih statističnih podatkov o uvozu iz zadevne države. Ceno je treba
vrniti na raven franko tovarna. Pritožba mora vključevati dokaze za isto obdobje, kot se je
upoštevalo za normalno vrednost (glej odstavek 55 zgoraj).
Konstruirana izvozna cena
70. V nekaterih primerih bo treba izvozno ceno konstruirati na podlagi cene, po kateri so uvoženi
izdelki prvič nadalje prodani neodvisnemu kupcu. To velja zlasti, kadar:
–

pritožniki ne morejo ugotoviti, kakšne so izvozne cene, ali če

–

pritožniki upravičeno domnevajo, da sta izvoznik in uvoznik povezana (na primer prek
odnosa matična družba/odvisno podjetje), ali da sta sklenila kompenzacijski dogovor, ali da
izvozna cena iz drugih razlogov ni zanesljiva. Pojasnite, zakaj.

71. Pritožniki morajo za rekonstrukcijo izvozne cene franko tovarna zagotoviti ceno pri nadaljnji
prodaji, zaračunano za uvoženi izdelek ob prvi nadaljnji prodaji neodvisnemu kupcu v EU. Na
primer v primeru cene uvoznika, povezanega z izvoznikom, za
– prodajne, splošne in upravne stroške uvoznika,
– običajni dobiček nepovezanega uvoznika,
– stroške prevoza in zavarovanja, manipulativne stroške, stroške natovarjanja in tozadevne
stroške ter
– carine.
72. Vse prilagoditve je treba podpreti z zadostnimi dokumentarnimi dokazili. Primer prikazuje
slika 4. 20

20

Če pritožba vključuje številne reprezentativne vrste izdelka, ker zadevni izdelek ni homogen, bodo
opredeljene različne normalne vrednosti, ki se bodo vsaka posebej primerjale z izvoznimi cenami.
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Slika 4: Konstruirana izvozna cena
Pritožnik je pridobil dokaze o ceni, ki jo je trgovec na drobno plačal trgovcu na debelo/uvozniku,
povezanemu z izvoznikom (134,5 EUR). Oceno neto izvozne cene franko tovarna je treba
pridobiti na podlagi te cene, tako da se odštejejo zadevni elementi, ki so lahko na primer: DDV
(10 %), prodajni, splošni in upravni stroški in stopnja dobička trgovca na debelo (10 %), prevoz
in zavarovanje v EU (2 %), carina (5 %), prevoz in zavarovanje od meje EU do izvoznikove
tovarne (4 %).
Zadevni izdelek, blagovna znamka, vrsta

EUR

Bruto veleprodajna cena

134,5

minus davek na dodano vrednost = 10 %. (Izračun: 134,5/1,10)
⇒ Neto veleprodajna cena

122,3

minus prodajni, splošni in upravni stroški trgovca na debelo (5 %) in dobiček nepovezanega uvoznika
(5 %) = 10 % ter
prevoz in zavarovanje v EU = 2 %. (Izračun: 122,3/1,12)
⇒ Cena za trgovca na debelo, carina plačana
109,2
minus carina = 5 %. (Izračun: 109,2/1,05)
⇒CIF 21 izvozna cena

104

minus zavarovanje, prevoznina do tovarne = 4 %. (Izračun: /1,04)
⇒Cena franko tovarna

100

Maloprodajna cena, pridobljena iz povprečja računov (ali iz kataloga, cenika, raziskave trga itd.)
Prikazano v Prilogi ___ ali uvozna cena iz podatkov Eurostata 22 (glej Prilogo ___).
Vse marže ter zavarovanje in prevoznino je ______ pridobil iz raziskave trga ali so bili ocenjeni na podlag
____. V Prilogi ___ je na voljo kopija zadevnih strani.

E.

Primerjava cen

73. Da bi se zagotovila ustrezna primerjava cen, morata biti izvozna cena in normalna vrednost
primerljivi glede osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnosti izdelka ter pogojev prodaje.
Primerjavo je treba opraviti na enaki ravni trgovanja (na primer prodaja na debelo ali prodaja na
drobno), na ravni franko tovarna in ob čim bolj enakem času.
74. Če izvozna cena in normalna vrednost nimata primerljive podlage, so v zvezi s kakršnimi koli
razlikami, s katerimi so seznanjeni pritožniki, potrebni popravki.
Za vse prilagoditve je treba predložiti:
(1) podrobnosti o razlikah, zaradi katerih se izvede prilagoditev;
(2) oceno popravkov, ki jih je treba opraviti za razlike, in
(3) ustrezna dokazila v zvezi s temi razlikami.
75. Zato bo morda treba prilagoditi normalno vrednost (ne izvoznih cen), če izdelek, ki je bil
uporabljen pri določanju normalne vrednosti, ni enak uvoženemu izdelku zaradi drugačnih

21

CIF (stroški, zavarovanje in prevoznina) je trgovinski izraz, ki določa, da mora prodajalec najeti prevoz ter
plačati stroške in prevoznino, potrebne, da se blago prepelje v namembno pristanišče. Glej tudi sprotno
opombo 12.

22

Statistični podatki Eurostata o uvozu so javno dostopni na internetu. Glej spodnji oddelek (6) „USEFUL
LINKS“.
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osnovnih fizikalnih in/ali kemijskih lastnosti. V tem primeru natančno pojasnite razlike med
izdelkoma in kako vplivajo na tržno vrednost ali stroške proizvodnje in dobiček.
76. Prav tako bo morda treba prilagoditi normalno vrednost (ne izvoznih cen), če na primerljivost
cen med izdelkom, ki se prodaja na domačem trgu izvoznika, in izdelkom, ki se izvaža v EU,
vplivajo različne ravni trgovine 23 in/ali uvozne dajatve in posredni davki.
77. Poleg tega je treba prilagoditi normalno vrednost in izvozne cene, tako da se upoštevajo razlike
zaradi:

F.

–

popustov;

–

rabatov in količin;

–

prevoza, zavarovanja, pretovarjanja itd.;

–

pakiranja;

–

kredita;

–

poprodajnih stroškov;

–

provizij;

–

pretvorb valut in

–

drugih dejavnikov, ki vplivajo na ceno in primerljivost cen.

Stopnja dampinga

78. Stopnja dampinga se običajno izračuna, kot je opisano v nadaljevanju.
(1) Primerjava cen: Po popravku zaradi morebitnih razlik, ki vplivajo na primerljivost cen,
izračunajte razliko med normalno vrednostjo (neto franko tovarna) in izvoznimi cenami (neto
franko tovarna).
(2) To razliko izrazite kot delež izvozne cene CIF.
Primer prikazuje slika 5.
Slika 5: Izračun stopnje dampinga (vsi zneski so v evrih)
a. Normalna vrednost franko tovarna
b. Izvozna cena franko tovarna
c. Stopnja dampinga
a–b
d. Vrednost CIF
e. Stopnja dampinga kot delež vrednosti CIF
d

100
(80)
20
90
c * 100

20 = 22 %
90

79. Če so bile izbrane različne vrste izdelka, bodo stopnje dampinga različne. Določi se lahko
povprečje teh stopenj, da se opredeli stopnja dampinga za celoten zadevni izdelek, vendar mora
pritožba vključevati vse izračune.
80. Če se pritožba nanaša na več kot eno državo, je treba stopnjo dampinga izračunati za vsako
zadevno državo posebej.

G.

Raven ukrepov v primerih izkrivljanj na trgu surovin v državi izvoznici

81. V skladu s predpisi STO in EU ne sme raven protidampinške dajatve nikoli presegati stopnje

23

To se nanaša na razliko med maloprodajo ali prodajo prek distributerjev.
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dampinga, lahko pa je nižja, če nižja dajatev zadostuje za odpravo škode, ki jo je povzročil
dampinški uvoz. To je tako imenovano „pravilo nižje dajatve“. To pravilo se torej uporablja,
kadar je stopnja škode (glej odstavek (142)) nižja od stopnje dampinga (glej odstavek (78)).
82. Komisija pri oceni, ali bi dajatve, nižje od stopnje dampinga, zadostovale za odpravo škode,
upošteva morebitno izkrivljanje na trgu surovin v zvezi z zadevnim izdelkom.
83. Če pritožniki domnevajo, da obstaja tako izkrivljanje na trgu surovin, in želijo, da ga Komisija
preišče, se priporoča, da predložijo ustrezne dokaze, da tako izkrivljanje obstaja (glej spodaj
seznam izkrivljanj, ki jih Komisija lahko preišče) in da je cena zadevne surovine v državi
izvoznici znatno nižja od cen na reprezentativnih mednarodnih trgih. To bo Komisiji omogočilo
preiskavo tega izkrivljanja in uvedbo dajatve na ravni stopnje dampinga, če je to utemeljeno.
Komisija bo prav tako, v obsegu razpoložljivih dokazov, proučila, ali obstajajo taka izkrivljanja.
Če Komisija nima ustreznih dokazov o takem izkrivljanju pred začetkom zadeve, bodisi na
podlagi pritožbe bodisi na podlagi dokazov, ki jih je na lastno pobudo zbrala Komisija, obvestilo
o začetku in zato tudi obseg preiskave ne bosta zajemala takih izkrivljanj. Če izkrivljanja niso
bila ugotovljena v preiskavi, se stopnja škode ne more določiti na ravni stopnje dampinga zaradi
izkrivljanja v zvezi s surovinami. To bi lahko pomembno vplivalo na raven dajatve.
Primer
Pri protidampinški preiskavi je za danega proizvajalca v državi izvoznici ugotovljena 50odstotna stopnja dampinga in 15-odstotna stopnja škode. Običajno bi bila določena 15odstotna stopnja protidampinške dajatve, če pa je pri preiskavi ugotovljen obstoj
izkrivljanj na trgu surovin, lahko Komisija, če je to v interesu Unije, za zadevnega
proizvajalca določi 50-odstotno stopnjo protidampinške dajatve (raven stopnje dampinga).

84. Upoštevale se bodo le surovine, katerih stroški znašajo najmanj 17 % stroškov proizvodnje
zadevnega proizvoda. Zato mora razčlenitev stroškov v pritožbi dokazovati, da surovina, na
katero se nanaša izkrivljanje, verjetno dosega 17-odstotni prag.
85. Podatki o proizvodnji, ki jih predložijo pritožniki, so običajno razumno podobni podatkom
proizvajalcev v državi izvoznici, vendar morda niso popolnoma enaki. To pomeni, da lahko
Komisija v primeru dokazov o dvojnem določanju cen v zvezi z električno energijo v državi
izvoznici, pri čemer električna energija pomeni le 15 % stroškov proizvodnje, še vedno preišče
dokaze v zvezi s tem izkrivljanjem. V primeru dokazov o izvozni tarifni kvoti za surovino, pri
čemer ta material predstavlja le 3 % stroškov proizvodnje, pa se ta dokaz lahko vključi, vendar
verjetno ne bo dosegel 17-odstotnega praga v državi izvoznici. Če so pritožniki seznanjeni z
razlikami med proizvodnimi metodami proizvajalcev v državi izvoznici (na primer zaradi
vertikalne integracije), jih morajo vključiti v pritožbo.
86. Izkrivljanja, ki jih Komisija lahko preišče, so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dvojno določanje cen;
izvozni davki;
dodatni izvozni davki;
izvozne kvote;
prepoved izvoza;
davek na izvoz;
zahtevek za licenco;
minimalna izvozna cena;
zmanjšanje ali ukinitev vračila davka DDV;
omejitev točke carinjena za izvoznike;
seznam kvalificiranih izvoznikov;
obveznost domačega trga;
rudarjenje za lastno uporabo.
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87. Predloženi dokazi morajo biti zadostni. Trditev brez ustreznih dokazil ni mogoče upoštevati. Če
pritožniki na primer trdijo, da izvozna kvota povzroča izkrivljanje na trgu surovin države
izvoznice, mora pritožba vključevati zakonodajni akt, ki določa to kvoto, pri čemer je treba
pojasniti, da se zadevni akt uporablja.
88. Spodaj so navedeni nekateri viri, v katerih so morda na voljo koristne informacije o morebitnem
izkrivljanju na trgu surovin. Večina teh virov za opredelitev surovin uporablja uvrstitev iz
harmoniziranega sistema, zato je priporočljivo, da se za uporabljene surovine navedejo oznake
harmoniziranega sistema:
•

•
•
•
•
•
•

seznam izkrivljanj, ki jih Komisija lahko preišče, je podoben seznamu, ki ga je objavila
OECD in ki se uporablja v njenem popisu o izvoznih omejitvah za industrijske
surovine:
http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials;
pregled trgovinske politike STO, ki ga je objavila STO:
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tpr_e.htm;
poročila o posameznih državah;
profesionalni analitiki industrije, kot so IHS Market, Metal Bulletin in Bloomberg;
spletišče Skupine Svetovne banke „Doing Business“:
http://www.doingbusiness.org/data. Pod naslovom „Economy Snapshots“ izberite
državo, nato pa „Trading across Borders“;
podatkovna zbirka MDS: http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx;
drugi viri o cenah komunalnih storitev, kot so Mednarodna agencija za energijo in
nacionalna vodovodna podjetja.

Dodaten preskus interesa Unije v primeru izkrivljanj na trgu surovin
89. Namen tega preskusa je ugotoviti, ali je uporaba ukrepa na ravni stopnje dampinga v interesu
Unije. Da bi Komisija lahko opravila ta preskus, mora dejavno zbirati informacije pri
zainteresiranih straneh, med drugim tudi pri pritožnikih. Oceniti mora elemente, kot so proste
zmogljivosti v državi izvoznici, konkurenca za surovine in učinek na dobavne verige za družbe
Unije, ter katere koli druge pomembne elemente.
90. Da bi lahko Komisija zbrala zadostne informacije za odločitev, ali je uporaba ukrepa na ravni
stopnje dampinga v primeru izkrivljanj na trgu surovin v interesu Unije, so pritožniki pozvani,
naj v pritožbo vključijo vse ustrezne informacije (podprte z dokazi), tako da odgovorijo na
vprašanja, kot so:
a) Ali so v državi izvoznici na voljo znatne proste zmogljivosti za zadevni izdelek/zadevne
surovine? Če je mogoče, navedite oceno proizvodne zmogljivosti, letne proizvodnje in
domače potrošnje zadevnega izdelka v državi izvoznici. Navedite vir informacij.
b) Kakšna je svetovna konkurenca za glavne surovine zadevnega izdelka? Ali se naša industrija
srečuje s težavami glede dostopa in/ali stroškov v zvezi s temi surovinami? Ali so proizvajalci
EU zelo odvisni od uvoza strateško pomembnih surovin? Ali je lahko ta odvisnost kritična z
vidika njihove ekonomske vrednosti in visokih tveganj glede zanesljivosti oskrbe? Kako pa je
z zamenljivostjo glavnih surovin z drugimi materiali?
c) Kakšen učinek bi imela uporaba ukrepa na ravni stopnje dampinga na podrejeni trg in
dobavno verigo kot celoto?
Ta seznam vprašanj ni izčrpen. Morda bi bilo treba vključiti dodatne informacije, odvisno od
izdelka in trga.
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(3) ŠKODA
A.
91.

Načela
Da bi Komisija lahko ugotovila, ali obstaja dovolj dokazov za začetek protidampinškega
postopka, mora imeti na voljo nekatere podatke v zvezi z domnevnimi škodljivimi učinki
dampinškega uvoza.

92. Ti podatki se nanašajo na:
(1) količino in vrednost dampinških izdelkov ter njihovo ceno in
(2) njihov vpliv na industrijo EU.
93. Glavni dejavniki za analizo škode, ki so podrobno pojasnjeni v nadaljevanju, so:
–

potrošnja v EU;

–

obseg in tržni delež dampinškega uvoza;

–

cena dampinškega uvoza na enoto (na primer cena na tono);

–

nelojalno nižanje prodajnih cen, ki so ga utrpeli pritožniki;

–

proizvodnja 24, zmogljivost in stopnja izkoriščenosti zmogljivosti industrije Unije in
pritožnikov;

–

prodaja EU v smislu obsega in tržnega deleža industrije EU in pritožnikov;

–

prodaja EU v smislu vrednosti na ravni franko tovarna 25 in obsega izvoza pritožnikov;

–

prodajna cena na enoto v EU, ki jo zaračunavajo pritožniki, na ravni franko tovarna;

–

stroški blaga, ki ga v EU prodajajo pritožniki;

–

dobičkonosnost pritožnikov v EU;

–

zaposlenost industrije EU in pritožnikov;

–

naložbe pritožnikov;

–

začetne in končne zaloge pritožnikov v posameznem obdobju.

94. Ni nujno, da vsi elementi v zvezi z industrijo EU kažejo dejanski negativni trend. Industrija
lahko na primer kljub večanju prodaje v absolutnem smislu ugotovi, da je izgubila znaten promet
zaradi nižjih cen na trgu, ki so posledica pritiska na znižanje cen zaradi dampinškega uvoza.
95. Pritožba lahko vključuje tudi informacije glede drugih kazalnikov, kot so navedeni v
odstavku 83, ki morda kažejo na škodo.
96. Poleg tega se lahko pri opisovanju položaja industrije EU upošteva grožnja škode ali ovira za
vzpostavljanje industrije EU (glej spodaj).
97. Annex 5 vsebuje primer preglednice, ki jo lahko uporabite pri zbiranju podatkov o posamezni
družbi, in preglednice za povzetek podatkov o škodi, opisani v tem oddelku.
98. Pri zagotavljanju ustreznih podatkov in številk je treba upoštevati elemente, navedene v
nadaljevanju.
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Vključno s proizvodnjo, preneseno ali prodano interno znotraj družbe ali povezani družbi za nadaljnjo
predelavo (za lastno uporabo ali prodajo za lastno uporabo).

25

Razen za lastno uporabo ali prodajo za lastno uporabo (izdelki, preneseni ali prodani interno znotraj družbe
ali povezani družbi za nadaljnjo predelavo). Izdelke, namenjene za lastno uporabo ali prodajo za lastno
uporabo, je treba opredeliti ločeno.
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Geografsko območje
99. Vsi zgornji kazalniki se nanašajo na celotno EU.
Izdelek
100. Ocena škode mora temeljiti le na zadevnem izdelku, zato se morajo vsi podatki in številke, ki jih
predložite, nanašati le na ta izdelek. Le v primerih, ko ni mogoče predložiti podatkov, omejenih
na zadevni izdelek, lahko predložite podatke za večjo skupino izdelkov, ki vključuje zadevni
izdelek. To bi lahko bilo mogoče na primer v zvezi s statističnimi podatki o uvozu, ko tarifna
oznaka vključuje več izdelkov, ne samo zadevnega izdelka (glej naslednji odstavek). V tem
primeru je treba oceniti obseg uvoza zadevnega izdelka. Ekstrapolacije in prilagoditve podatkov
o obsegu pojasnite in utemeljite.
Tarifne oznake
101. Tarifne oznake ali oznake KN včasih ne omogočajo ločitve zadevnega izdelka, ker je pomešan z
drugimi izdelki, na katere se pritožba ne nanaša (tako imenovane „oznake ex“, glej opombo 9). V
teh okoliščinah je treba na podlagi tržnih podatkov ali drugih virov oceniti obseg uvoza
zadevnega izdelka. Koristni so lahko tudi statistični podatki iz države izvoznice 26.
Informacije o vrstah izdelka
102. Če zadevni izdelek zajema veliko različnih vrst ali sort, so informacije za nekatere dejavnike
škode morda omejene na nekatere reprezentativne vrste (glej tudi odstavek 57 zgoraj), če:
•

nekaterih kazalnikov škode ni mogoče zagotoviti za vse vrste skupaj

ali
•

če se razvoj skupnih številk (kot so stroški proizvodnje, prodajna cena, dobičkonosnost)
ne šteje za pomemben.

Podlago za izbiro določenih vrst je treba dokumentirati.
Obravnavano obdobje
103. Za izračun nelojalnega nižanja prodajnih cen in nelojalnega nižanja ciljnih cen obdobje v
idealnem primeru traja 12 mesecev in se konča najpozneje šest mesecev pred datumom, na
katerega je vložena pritožba (enako obdobje kot pri izračunu dampinga, glej odstavek 55 zgoraj).
104. Za dejavnike škode, na katerih temeljijo trendi (na primer uvoz EU in prodaja EU proizvajalcev
EU v smislu obsega in razvoja cen), mora obdobje trajati štiri leta, pri čemer zadnje leto po
možnosti sovpada z obdobjem, ki se uporabi za izračun dampinga in nelojalnega nižanja
prodajnih cen.

26

Večina držav na svetu za tarifno uvrstitev in statistične namene uporablja nomenklaturo harmoniziranega
sistema Svetovne carinske organizacije. Harmonizirani sistem zajema do šestmestne številske oznake,
članice Svetovne carinske organizacije pa lahko določijo nadaljnje podenote (na primer osemmestne
številske oznake KN, ki jih uporablja EU). To pomeni, da je šest števk tarifne nomenklature članic Svetovne
carinske organizacije (vključno z EU) enakih. Če pa uporabite statistične podatke iz države izvoznice,
morate uporabiti njeno tarifno nomenklaturo in pri tem upoštevati podenote, ki presegajo raven šestih števk.
Spletišča statističnih uradov članic STO lahko najdete na naslovu
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/natl_e.pdf.
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B.

Dejavniki škode
Uvodne opombe

105. Tako imenovane „makrokazalnike“ je treba predložiti za celotno industrijo EU (tj. za pritožnike
in druge znane proizvajalce). Makrokazalniki so:
–

proizvodnja,

–

zmogljivost,

–

obseg prodaje,

–

tržni delež in

–

zaposlenost.

Kadar natančni podatki o proizvajalcih EU, ki se niso pritožili, niso znani, je treba v pritožbi
predložiti oceno, ki temelji na razumni in jasni metodologiji.
106. Tako imenovani mikrokazalniki, kot so izračuni za vrednost prodaje, prodajne cene, stroške
proizvodnje, dobičkonosnost in nelojalno nižanje prodajnih cen, se nanašajo le na pritožnike.
107. Pritožba mora vključevati podatke za posamezne družbe in skupne vrednosti.
108. Pritožba mora vključevati pojasnila za posamezne kazalnike škode; podrobnejše informacije so
na voljo v nadaljevanju.
Potrošnja v EU (glej tudi preglednico A, ki jo vsebuje Annex 6, oddelek I)
109. Razvoj obsega prodaje v EU je treba primerjati s potrošnjo v EU. Vrednosti potrošnje se lahko
določijo na podlagi raziskav trga, statističnih podatkov itd., lahko pa se izračunajo tudi po eni od
naslednjih dveh metod:
Metoda I
Leto
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

1

2

3

4

Skupna proizvodnja EU vseh proizvajalcev v EU (pritožnikov in
drugih)
Skupni uvoz iz držav, ki niso članice EU*
Skupni izvoz (prodaja v države, ki niso članice EU) *
Očitna potrošnja EU (a + b – c)
Skupna sprememba zalog v EU
Dejanska potrošnja EU (d – e)

* Možni vir: statistični podatki o uvozu in izvozu EU (Eurostat) – navedite merske enote (tone, kg itd.).
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–

Skupna proizvodnja EU vseh proizvajalcev v EU je proizvodnja pritožnikov in
proizvodnja drugih proizvajalcev v EU (vključno s proizvajalci v EU, ki so povezani in/ali
uvažajo sami). Morda jo je treba delno oceniti. Če je del proizvodnje namenjen za lastno
uporabo ali prodajo za lastno uporabo 27, navedite, koliko ta del znaša.

–

Skupni uvoz iz držav, ki niso članice EU, je vsota vseh uvozov izdelka v EU, vključno z
domnevno dampinškim uvozom. Vrednost je na voljo v statističnih podatkih Eurostata 28. Če
se oznaka KN ne nanaša le na zadevni izdelek, je treba te vrednosti oceniti.

Opredelitvi lastne uporabe in prodaje za lastno uporabo sta v sprotni opombi 20.
Statistični podatki Eurostata o uvozu so javno dostopni na internetu. Glej spodnji oddelek (6) „USEFUL
LINKS“.
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–

Skupni izvoz (v države, ki niso članice EU) je količina izvoza izdelka v države, ki niso
članice EU, podatki Eurostata o njem pa so na voljo pod naslovom „zunaj EU“.Če se
oznaka KN ne nanaša le na zadevni izdelek, je treba te vrednosti oceniti.

–

Skupna sprememba zalog v EU je razlika med začetnimi in končnimi zalogami, ki so jih
nakopičili vsi proizvajalci EU (pritožniki in nepritožniki). Morda bodo potrebne ocene,
odvisno od izdelka in števila nepritožnikov.

Metoda II

(a)

(b)
(c)

Leto
Skupni obseg prodaje proizvodnje EU
vseh proizvajalcev EU (pritožnikov in
drugih), izveden v EU
Skupni uvoz iz držav, ki niso članice
EU*
Dejanska potrošnja EU (a + b)

1

2

3

4

* Možni vir: statistični podatki o uvozu in izvozu EU (Eurostat).

– Skupni obseg prodaje proizvodnje EU vseh proizvajalcev EU (pritožnikov in drugih),
izveden v EU, je vsota prodaje pritožnikov in drugih proizvajalcev EU (vključno s
proizvajalci v EU, ki so povezani in/ali uvažajo sami). Morda bodo potrebne ocene, odvisno
od sodelovanja proizvajalcev EU. Če je del proizvodnje namenjen za lastno uporabo ali
prodajo za lastno uporabo, navedite ta obseg.
– Skupni uvoz iz držav, ki niso članice EU, je vsota vseh uvozov izdelka v EU, vključno z
dampinškim uvozom. Ta podatek je na voljo v statističnih podatkih Eurostata. Če se
oznaka KN ne nanaša le na zadevni izdelek, je treba te vrednosti oceniti.
Obseg in tržni delež domnevno dampinškega uvoza (glej preglednico B, ki jo vsebuje
Annex 6, oddelek I)
110. Ta obseg se nanaša le na dampinški izdelek s poreklom iz države ali držav, ki jih zadeva
pritožba, in je izražen v isti merski enoti kot potrošnja (tone, kosi, kvadratni metri itd.).
111. Tržni delež je izračunan kot delež potrošnje v EU in za vsako zadevno državo posebej:
Obseg dampinškega uvoza iz države „A“
----------------------------------------------------------------- x 100
Potrošnja v EU

Cena domnevno dampinškega uvoza (glej tudi preglednico B, ki jo vsebuje Annex 6,
oddelek I)
112. Razvoj uvoznih cen je lahko kazalnik pritiska na cene zaradi dampinškega uvoza.
113. Glede na naravo razpoložljivih informacij predlagamo tri alternativne metode za predložitev
razvoja cen dampinškega uvoza. Ti predlogi ne izključujejo drugih metod za predstavitev
cenovnih gibanj uvoženih izdelkov. Ne glede na to, katero metodo uporabite, mora pritožba
vključevati ustrezna dokazila.
1) Eurostat običajno navede povprečno ceno CIF na enoto. Ta cena ne vključuje carin.
2) Razvoj prodajnih cen na trgu EU je mogoče oceniti tudi s proučitvijo posebnih
reprezentativnih vrst izdelka. Ta metoda je morda koristnejša, če se prodajajo različne vrste
ali sorte izdelka.
3) Pri dokazovanju cen dampinškega uvoza se lahko uporabijo drugi viri, na primer javne ali
zasebne študije, raziskave trga, poročila o prodaji ali statistični podatki o izvozu iz zadevne
države ali držav. Razvoj cen pri nadaljnji prodaji v EU je kazalnik uvoznih cen le, če se

Kako pripraviti protidampinško pritožbo – Priročnik – 27
KAZALO

stroški in dobički pri nadaljnji prodaji niso spremenili.
Nelojalno nižanje prodajnih cen, ki so ga utrpeli pritožniki (glej tudi preglednico A, ki jo
vsebuje Annex 6, oddelek II)
114. Za ugotovitev, ali se je nelojalno nižanje prodajnih cen zgodilo in/ali cene dampinškega uvoza
znižujejo ali nanje negativno vplivajo cene v EU, je nujno primerjati prodajne cene dampinškega
uvoza in prodajne cene pritožnikov za podobno vrsto izdelka na trgu EU ter zagotoviti ustrezne
dokaze.
115. Ta primerjava je običajno potrebna le za zadnje obdobje: 12-mesečno obdobje, ki se konča
najpozneje šest mesecev pred datumom, na katerega je vložena pritožba – enako obdobje kot pri
izračunu dampinga (glej zgornji odstavek 55).
116. Kolikor je mogoče, se mora vsaka primerjava nanašati na enake ali podobne vrste izdelkov in jo
je treba izvesti na isti ravni trgovanja (npr. raven prodaje na drobno), ob enakem času (razumno
porazdeljena na 12-mesečno obdobje) in na istem trgu, da bi se lahko oblikoval pravičen sklep,
da se je uvoženi izdelek na trgu EU prodajal po nižji ceni kot izdelek, ki ga je na trgu prodajala
industrija EU. Poleg tega mora pritožba vključevati primerjavo za vsako reprezentativno vrsto
izdelka (tj. za iste vrste izdelka, kot so bile uporabljene pri izračunu dampinga, glej zgornji
odstavek 57).
117. Če se vrste izdelka, ki jih prodajajo pritožniki, razlikujejo od vrst, ki jih v EU prodajajo
proizvajalci/izvozniki iz zadevne države, vendar si vseeno konkurirajo, je treba natančno
pojasniti, kako in zakaj si te vrste izdelka konkurirajo, in po potrebi opraviti ustrezne
prilagoditve. Te prilagoditve je treba podpreti z zadostnimi dokumentarnimi dokazili.
118. V nadaljevanju sta predlagana dva načina predložitve dokazov, lahko pa se uporabijo tudi drugi:
–

če so bile pri izračunu dampinga uporabljene reprezentativne vrste zadevnega izdelka, je
treba iste reprezentativne vrste uporabiti pri izračunu nelojalnega nižanja prodajnih cen.
Dokazi o izvoznih cenah so tisti, na katerih temelji izračun dampinga, le da so prilagojeni,
tako da se upoštevajo stroški po uvozu. Dokazi o cenah industrije EU za prodajo na trgu EU
so običajno v obliki računov, ki jih proizvajalci EU izdajo strankam v EU (po potrebi so
prilagojeni, tako da se določi cena na ravni franko tovarna),

ali
–

primerjava lahko temelji tudi na statističnih podatkih o uvozu, pri čemer se uporabita tehtana
povprečna cena CIF meja Unije, vključno z raztovarjanjem, in cena franko tovarna
pritožnikov. Cenam, ki vključujejo raztovarjanje, je treba prišteti stroške po uvozu, tj. carine
(če obstajajo), dajatve za carinjenje in manipulativne stroške. To povprečje se lahko primerja
s povprečjem cene franko tovarna pritožnikov, kot je bila predložena za analizo kazalnikov
škode (glej spodnje odstavke od 123 do 126). Ta možnost morda ni točna, če se zadevni
izdelek uvršča pod oznako KN, ki zajema tudi druge izdelke, ali če je veliko različnih vrst
izdelkov, ki se prodajajo po različnih cenah.
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119. Stopnja nelojalnega nižanja prodajnih cen je izražena kot delež prodajne cene pritožnikov EU na
trgu EU in se običajno izračuna na naslednji način:
prodajna cena franko tovarna pritožnika – prodajna cena dampinškega uvoza, vključno z
raztovarjanjem
--------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
prodajna cena franko tovarna pritožnika

Proizvodnja, zmogljivost in stopnja izkoriščenosti zmogljivosti pritožnikov in drugih
znanih proizvajalcev EU (glej tudi preglednico D, ki jo vsebuje Annex 6, oddelek II)
120. Proizvodnja je skupna količina, ki je v danem obdobju (običajno v 12 mesecih) proizvedena v
obratih, ki se fizično nahajajo v EU, in izražena v merskih enotah (tonah, kosih, kvadratnih
metrih itd.). Vključevati mora proizvodnjo za lastno uporabo ali prodajo za lastno uporabo, pri
čemer je treba zadevne količine jasno navesti. Proizvodnja za lastno uporabo ali prodaja za lastno
uporabo se nanaša na primere, ko so izdelki preneseni ali prodani interno znotraj družbe ali
povezani družbi za nadaljnjo predelavo.
lastna uporaba/prodaja za lastno uporabo = potrošnja za
notranjo proizvodnjo, brez svobodne konkurence z
domnevno dampinškim uvozom
121. Zmogljivost je količina, ki je lahko proizvedena v danem obdobju (običajno 12 mesecih) v
proizvodnih obratih v EU, pri čemer se uporabijo trenutni viri, izražena pa je v merskih enotah
(tone, kosi, kvadratni metri itd.). Upoštevati je treba morebitna obdobja vzdrževanja, ko
proizvodnja ni mogoča.
122. Stopnja izkoriščenosti zmogljivosti se izračuna tako, da se proizvodnja deli z zmogljivostjo,
izražena pa je v odstotkih.
123. Pritožba mora vključevati proizvodnjo, zmogljivost in stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, kot je
pojasnjeno zgoraj za pritožnike (posamezno in skupne vrednosti), brez poseganja v zahteve iz
odstavka 96.
124. V pritožbi mora biti navedeno, ali je kateri od pritožnikov povezan z družbami, ki proizvajajo
in/ali prodajajo zadevni izdelek v državi ali državah, na katere se pritožba nanaša, zagotoviti pa
je treba tudi informacije o tem odnosu in zadevnih družbah. Prav tako je treba navesti, ali je
kateri od pritožnikov kupil izdelek (in tako delno deloval kot trgovec) od drugih proizvajalcev
EU, države ali držav, na katere se pritožba nanaša, ali drugih tretjih držav. V tem primeru je
treba navesti količine in cene ter razloge (glej zgornji odstavek 27).
125. Pritožba mora vsebovati tudi:
•
•
•

oceno proizvodnje in zmogljivosti drugih znanih proizvajalcev EU (vseh skupaj
in po možnosti za vsakega posebej, glej tudi odstavek 109);
razlago uporabljene metode (glej tudi zgornje odstavke od 28 do 30);
morebitne razpoložljive informacije o njihovi prodaji za lastno uporabo,
njihovem odnosu s proizvajalci v državi ali državah, na katere se pritožba
nanaša, in nakupu količin zadevnega izdelka od drugih proizvajalcev EU, države
ali držav, na katere se pritožba nanaša, ali drugih tretjih držav.

Prodaja v EU, tržni delež in izvoz pritožnikov in drugih znanih proizvajalcev EU (glej tudi
preglednico E, ki jo vsebuje Annex 6, oddelek II)
126. Prodaja v EU v smislu obsega je količina (izražena v istih merskih enotah kot proizvodnja in
zmogljivost EU), ki jo proizvajalci EU zaračunajo pri prodaji strankam v EU v danem obdobju
(običajno 12 mesecih).
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127. Prodaja v EU glede na vrednost je znesek v evrih (franko tovarna) za količino, ki ga proizvajalci
EU zaračunajo pri prodaji strankam v EU. Navedite raven trgovanja (npr. prodaja na drobno), na
kateri se izdelki običajno prodajajo.
128. Lastno uporabo ali prodajo za lastno uporabo (zaračunano ali ne) je treba sporočiti ločeno.
129. Tržni delež se izračuna tako, da se prodaja glede na količino deli s potrošnjo, izražen pa je
v odstotkih. Kar zadeva izračun potrošnje v EU, mora pritožba vključevati podatke za posamezne
družbe in skupno vrednost za vse družbe.
130. Ob upoštevanju navedenega mora pritožba vključevati prodajo v EU glede na količino, tržni
delež pritožnikov in vseh proizvajalcev EU (na podlagi najboljše ocene) ter prodajo pritožnikov
glede na vrednost.
131. Pomembna je tudi izvozna prodaja v smislu količine in vrednosti (franko tovarna), tj. prodaja
zunaj EU, saj lahko pokaže, kako konkurenčna je industrija EU na drugih trgih, na katerih
prevladujejo običajni konkurenčni pogoji. Če ni nobenih nakupov in zalog ali so zanemarljivi, je
proizvodnja EU običajno podoba vsoti prodaje EU in izvoza. Morebitna odstopanja je treba
pojasniti.
Prodajna cena pritožnikov v EU (glej tudi preglednico D, ki jo vsebuje Annex 6, oddelek II)
132. Prodajna cena je povprečna cena na enoto, po kateri se izdelek, ki ga proizvajajo pritožniki,
prodaja na trgu EU. Ta cena mora biti izražena kot „franko tovarna“, tj. po odbitku morebitnih
stroškov prevoza, rabatov in provizij.
133. Če je izdelek homogen ali če se obseg prodaje različnih vrst ne razlikuje, se lahko povprečna
cena izračuna na naslednji način:
neto promet zadevnega izdelka v EU (franko tovarna)
-------------------------------------------------------prodaja zadevnega izdelka v EU (glede na količino)

134. Če obstaja veliko različic ali vrst zadevnega izdelka z različnimi ravnmi cen in različnim
obsegom prodaje, je morda primerneje prikazati razvoj cen določenih vrst izdelka, ki najbolje
predstavljajo zadevni izdelek kot celoto.
Če je mogoče, naj se uporabijo iste vrste izdelka kot pri izračunu dampinga in nelojalnega
nižanja prodajnih cen.
135. Uporaben vir informacij so lahko tudi statistični podatki reprezentativnih združenj iz raziskav
trga ali druga poročila.
Stroški blaga, ki so ga v EU prodali pritožniki (glej tudi preglednico E, ki jo vsebuje Annex
6, oddelek II)
136. Stroški prodanega blaga so vsota fiksnih in spremenljivih proizvodnih stroškov (vključno z
amortizacijo) ter finančnih izdatkov in prodajnih, splošnih in upravnih stroškov, povezanih s
proizvodnjo in prodajo zadevnega izdelka v EU (vsi stroški pred davki na dohodek), in sicer na
ravni franko tovarna, tj. brez kakršnih koli stroškov prevoza do strank.
137. Poleg tega mora pritožba vključevati stroške prodanega blaga za vsako reprezentativno vrsto
izdelka (tj. za iste vrste izdelka, kot so bile uporabljene pri izračunu dampinga in nelojalnega
nižanja prodajnih cen, glej zgornji odstavek 57).
138. Stroške je treba predstaviti na čim bolj podoben način, kot je bil uporabljen v finančnem
računovodskem sistemu posameznih pritožnikov, pri čemer se navedejo podrobnosti izračunov.
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Dobičkonosnost pritožnikov v zvezi z zadevnim izdelkom, prodanim v EU (glej tudi
preglednico F, ki jo vsebuje Annex 6, oddelek II)
139. Dobičkonosnost se običajno določi tako, da se neto dobiček pritožnikov pred obdavčitvijo pri
prodaji zadevnega izdelka nepovezanim strankam v EU izrazi kot delež prihodkov od te prodaje.
140. Če na dobiček v obravnavanem obdobju vplivajo izjemne tržne razmere ali dogodki, je treba te
okoliščine in njihov zadevni učinek količinsko opredeliti.
141. Naslednja metoda se običajno uporabi za izražanje povprečne dobičkonosnosti pritožnikov v
zvezi z zadevnim izdelkom. Uporabi pa se lahko druga primerna metoda.
Dobiček (ali izguba) od prodaje zadevnega izdelka v EU nepovezanim strankam pred davki na dohodek
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
Promet (franko tovarna) zadevnega izdelka v EU nepovezanim strankam

142. Navesti in utemeljiti je treba tudi potrebno stopnjo dobička, ki zagotavlja dolgoročno uspešnost
industrije EU, imenovano tudi normalna stopnja dobička ali „ciljni dobiček“.
Običajno je to stopnja dobička, dosežena v normalnih tržnih razmerah pred pojavom
protidampinških praks, če:
o
o

je mogoče tak dobiček razumno pričakovati za zadevno industrijo v danem
sektorju;
je ni mogoče pripisati izjemnim tržnim razmeram.

Če se ta stopnja dobička prišteje stroškom prodanega blaga na enoto, je rezultat ciljna cena EU,
za katero bi lahko industrija EU razumno pričakovala, da bi se zaračunala na trgu EU, če ne bi
bilo dampinškega uvoza.
Nelojalno nižanje ciljnih cen ali stopnja škode se potem izračuna na podlagi primerjave ciljne
cene pritožnikov s ceno meja EU dampinškega uvoza, vključno z raztovarjanjem (zajeti so stroški
po uvozu, glej tudi odstavek 108), in izrazi kot delež cene CIF dampinškega uvoza (da bi se
omogočila ustrezna primerjava s stopnjo dampinga za namene uporabe pravila nižje dajatve):
Ciljna cena pritožnika – cena meja Unije dampinškega uvoza, vključno z raztovarjanjem
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
Cena CIF dampinškega uvoza

Število oseb, zaposlenih pri pritožnikih in drugih znanih proizvajalcih EU (glej tudi
preglednico F, ki jo vsebuje Priloga 6, oddelek I, in preglednico G, ki jo vsebuje Annex 6,
oddelek II)
143. Število zaposlenih oseb je povprečno število zaposlenih s polnim delovnim časom (ali ocena tega
števila), ki so povezani s proizvodnjo, prodajo, upravljanjem in distribucijo zadevnega izdelka v
danem obdobju (običajno 12 mesecev). Vključiti je treba tudi delavce, zaposlene za določen čas.
144. Ob upoštevanju navedenega mora pritožba vključevati število oseb, zaposlenih pri pritožnikih in
vseh drugih znanih proizvajalcih EU (na podlagi najboljše ocene).
Naložba pritožnikov (glej tudi preglednico H, ki jo vsebuje Annex 6, oddelek II)
145. Naložba je znesek naložb v dolgoročna sredstva za opredmetena osnovna sredstva, neposredno
ali posredno povezana z zadevnim izdelkom in z ocenjeno življenjsko dobo več kot eno leto.
Zaloge (glej tudi preglednico I, ki jo vsebuje Annex 6, oddelek II)
146. Zaloge se nanašajo na obseg zadevnega izdelka, namenjenega za prodajo, lastno uporabo ali
prodajo za lastno uporabo.
147. Navesti je treba obseg zalog zadevnega izdelka za pritožnike na začetku in koncu vsakega 12-
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mesečnega obdobja. Navedite morebitne sezonske vzorce, značilne za izdelek.
Drugi elementi škode
148. Drugi pomembni dejavniki škode, kot so donosnost naložb, denarni tok, nezmožnost zbiranja
kapitala itd., lahko prav tako izražajo škodo, ki so jo pritožniki utrpeli zaradi dampinškega uvoza.
V tem primeru je treba te dejavnike navesti in v zvezi z njimi predložiti pripombe.
Nevarnost dodatne škode
149. Drug element, ki se lahko vključi v pritožbo, je morebitna dodatna škoda, ki bi jo industrija EU
zaradi domnevnega dampinškega uvoza lahko utrpela v prihodnosti.
150. Določitev nevarnosti dodatne znatne škode mora temeljiti na dejstvih in ne zgolj na domnevah.
Jasno predvidljivo in neizogibno dodatno škodo količinsko opredelite, če je to mogoče. Primeri
okoliščin, v katerih je mogoče predvideti prihodnjo škodo, so:
- Stopnja povečanja dampinškega uvoza
Povečevanje uvoza dampinških izdelkov bi lahko nakazovalo verjetnost, da se bo ta uvoz v
prihodnosti še naprej večal.
- Proizvodna zmogljivost izvoznikov
Pomembno je opozoriti na potencial v smislu proizvodne zmogljivosti države izvoznice, da bi
se pojasnila možnost nadaljevanja agresivnega trgovinskega ravnanja. Informacije je običajno
mogoče pridobiti iz študij, specializiranih časopisnih člankov in drugih virov.
- Sprememba izvozne tržne strukture
K povečanju izvoza v EU po dampinških cenah lahko prispevajo strukturne spremembe na
domačem trgu izvoznikov (zmanjšanje povpraševanja, naložbe, tehnični razvoj, reforma
bančnega sektorja, odprtje trga tujim izdelkom itd.).
- Ovire za izvoz v druge tretje države
Izvozniki bi se lahko usmerili na trg EU. To pričakovanje lahko temelji na posamezni izvozni
strategiji družb, pa tudi na dejstvu, da se v tretjih državah uporabljajo visoke tarife za uvoz ali
so prisotne druge ovire za uvoz (npr. protidampinški ukrepi, tehnični standardi).
- Zaloge v zadevni državi/državah
Kopičenje zalog izvoznikov bi lahko kazalo na verjetnost, da se bo izvoz izdelka v prihodnosti
znatno povečal.
151. Tovrstne domneve običajno dopolnjujejo trditve o že nastali škodi, lahko pa pritožba temelji le
na nevarnosti škode, če je podprta z zadostnimi dokazi, ki bi ob začetnem pregledu podprli
primer.
Ovire za proizvodnjo in razvoj
152. Dampinški uvoz je morebitno zainteresirana podjetja EU morda odvrnil od proizvodnje
zadevnega izdelka in jih tako oviral pri nameri, da bi se vzpostavila kot proizvajalci. V tem
primeru pojasnite, kako se je to zgodilo, in trditve ustrezno dokumentirajte.
153. Tovrstne domneve običajno dopolnjujejo trditve o že nastali škodi, lahko pa pritožba temelji le
na preprekah za vzpostavljanje industrije EU, če je podprta z zadostnimi dokazi.

(4) VZROČNOST
A.

Učinki dampinškega uvoza

154. Poleg predložitve podatkov v zvezi s škodo je treba dokazati, da je dampinški uvoz povzročil
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znatno škodo, tj. da obstaja vzročna zveza. Vendar to ne pomeni, da mora biti dampinški uvoz
edini razlog za kakršno koli nastalo škodo. Vzročnost lahko dokazuje povečevanje uvoza po vse
nižjih cenah, ki časovno sovpada z vse slabšim položajem pritožnikov, kot ga kaže razvoj
kazalnikov škode.

B.

Učinek drugih dejavnikov (glej tudi Annex 6 pod naslovom „Vzročnost“)

155. Proučiti je treba tudi, ali so na slabšanje položaja industrije EU poleg dampinškega uvoza
vplivali še drugi dejavniki. Med takimi dejavniki so lahko:
–

količine in cene izdelka iz drugih tretjih držav;

–

zmanjšanje povpraševanja in spremembe vzorcev potrošnje;

–

omejevalne trgovinske prakse proizvajalcev EU;

–

močna konkurenca proizvajalcev v EU;

–

majhen izvoz industrije EU;

–

majhna produktivnost industrije EU;

–

napačna ocena razvoja trga, npr. slaba naložbena politika;

–

neuspešno trženje;

–

slaba kakovost izdelka ali majhen nabor izdelka;

–

nihanja menjalnih tečajev;

–

lastni uvoz industrije EU s poreklom iz zadevne države.

Če je ustrezno, mora pritožba vključevati oceno navedenih dejavnikov ali vseh drugih zadevnih
dejavnikov za ponazoritev obsega njihovega vpliva na škodo, ki jo je industrija EU utrpela v
obdobju, na katero se pritožba nanaša (glej odstavek 92).

(5) SKLEP
156. V sklepu pritožbe lahko v obliki povzetka znova navedete, zakaj se predloženi dokazi, ki
dokazujejo obstoj dampinga, škode in vzročne zveze, štejejo za zadostne za začetek
protidampinške preiskave.
157. V sklepu je treba Evropsko komisijo pozvati, naj uvede protidampinški postopek in razišče
trditve iz pritožbe.
158. Pritožbo pošljite Evropski komisiji (več podrobnosti vsebujeta Annex 1 in odstavek 4) skupaj z
datiranim spremnim pismom s podpisom osebe, ki so jo pritožniki pooblastili za delovanje v
njihovem imenu.
159. V ta namen lahko uporabite naslednji zgled:
„Prilagamo protidampinško pritožbo o uvozu (izdelek) s poreklom iz (država(-e)). Spodaj
podpisani(-a) zakonito potrjuje, da so predložene informacije po njegovi/njeni vednosti popolne
in točne ter da je bil(-a) pooblaščen(-a) za zastopanje pritožnika(-ov) (ime pritožnika(-ov)).
Ime, podpis, naslov, e-naslov in telefonska številka.“

(6) KORISTNE POVEZAVE
160. Uradna statistika je na voljo na spodnjih povezavah. V ločeni prilogi priložite neobdelane
podatke, kot so bili zajeti, in preglednice z zbirnimi podatki, ki so bili uporabljeni v izračunih.
Če nomenklatura uradne statistike ne sovpada z zadevnim izdelkom (na primer „oznake ex-KN“,
tj. oznake, ki se nanašajo na širši nabor izdelkov), je razpoložljiva uradna statistika še vedno
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lahko koristna, če lahko pritožniki predelajo podatke na podlagi razumne metodologije, podprte z
zadostnimi dokazi. Uporabijo se lahko tudi drugi zanesljivi viri, podprti z zadostnimi dokazi.
Tarifna in statistična nomenklatura:
-

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1821 z dne 6. oktobra 2016 o spremembi Priloge I k
Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi
(upoštevajte, da je vsako leto objavljena nova različica):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:294:FULL&from=SL
- Oznake kombinirane nomenklature (iskalnik):
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=sl
Statistični podatki Eurostata o uvozu/izvozu (COMEXT):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
Statistični podatki Eurostata o proizvodnji (PRODCOM):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/prodcom/data

(7) NASLEDNJI KORAKI
161. Komisija po prejemu pritožbe pošlje potrdilo o prejemu.
162. Komisija se v 45 dneh od vložitve pritožbe na podlagi informacij iz pritožbe odloči, ali bo začela
preiskavo ali zavrnila pritožbo.
163. Če pritožba vsebuje zadostne dokaze, Komisija najprej preuči stanje in šele potem sprejme
končno odločitev o morebitnem začetku uradne preiskave (glej tudi odstavke od 29 do 34).
Komisija naveže stik z vsemi znanimi proizvajalci zadevnega izdelka v EU, da bi izvedela
njihovo mnenje o morebitnem začetku preiskave. Stik naveže tudi z znanimi združenji EU in
nacionalnimi združenji.
Komisija na podlagi odgovorov sklene, ali so proizvajalci EU, ki vlagajo pritožbo, dovolj
reprezentativni (v Prilogi 7 je primer dopisa o stanju).
Če je upravičeno, Komisija na podlagi odgovorov tudi izbere začasni vzorec proizvajalcev EU,
ki bodo preiskani v okviru preiskave.
V obvestilu o začetku bodo strani pozvane, naj pred sprejetjem odločitve o končnem vzorcu
predložijo pripombe.
164. Pritožbo mora podpirati vsaj polovica proizvajalcev, ki so predložili mnenje o njej in ki
predstavljajo vsaj četrtino celotne proizvodnje EU. Če ti pogoji niso izpolnjeni, Komisija ne
začne preiskave.
165. Ko se Komisija odloči, da bo začela protidampinško preiskavo, se obvestilo o začetku objavi v
Uradnem listu Evropske unije. Komisija pošlje vprašalnike:
-

proizvajalcem EU,
izvoznikom,
povezanim in nepovezanim uvoznikom,
dobaviteljem in uporabnikom.
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166. Navedene strani imajo običajno na voljo od 30 do 37 dni, da odgovorijo na vprašalnik.
Vprašalniki za proizvajalce EU vključujejo podrobna vprašanja o vseh navedenih dejavnikih
škode, zlasti o prodajni ceni in stroških proizvodnje zadevnega izdelka.
167. Komisija nato izvede preiskavo na kraju samem, da preveri točnost odgovorov. Poleg tega oceni,
ali bi bila morebitna uvedba ukrepov v splošnem interesu EU. Komisija lahko najpozneje v
osmih mesecih od začetka preiskave uvede začasne ukrepe, dokončno odločitev pa mora sprejeti
v 14 mesecih od začetka preiskave.
168. Če pritožba ne vsebuje zadostnih dokazov, ki ob začetnem pregledu kažejo na damping, škodo in
vzročno zvezo, Komisija podrobno obrazloži razloge za zavrnitev, v zvezi s katerimi lahko
pritožniki predložijo pripombe, preden Komisija sprejme kakršno koli dokončno odločitev.
Pritožba se uradno zavrne s sklepom Komisije.
169. Kadar koli pred sprejetjem dokončne odločitve o morebitnem začetku preiskave je mogoče
pritožbo umakniti. Če je pritožba umaknjena, se šteje, da ni bila vložena.
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IV. PRILOGE

Annex 1
Annex 2

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

Smernice o tem, kako vložiti pritožbo
Del A:
Primer običajnega kazala pritožbe
Del B:
Splošna protidampinška pritožba (opisni del)
Primeri običajnih prilog k pritožbi
Smernice o nezaupni različici pritožbe
Obrazec za zbiranje podatkov
Primer preglednic, v katerih so povzete informacije o škodi
Obrazec o stanju
Države z znatnim izkrivljanjem

Priloga 1
Smernice o tem, kako vložiti pritožbo
V vseh primerih mora pritožba vključevati različico z oznako „Limited“ in različico z oznako „Open
for inspection by interested parties“. Različica z oznako „open“ je različica pritožbe, ki ne vsebuje
zaupnih informacij.
Če pritožba ne vsebuje zaupnih informacij, zadostuje ena različica.
Komisija spodbuja predložitev pritožbe samo v elektronski obliki, in sicer v skladu z naslednjimi
smernicami:
•

Imena posameznih datotek, ki so del pritožbe, morajo zajemati naslednje elemente: „Besedilo
pritožbe“ ali „Priloga“, zaporedno številko, navedbo vsebine in oznako „LIMITED“ ali „OPEN“,
kot prikazujejo naslednji primeri:
Del različice pritožbe z oznako „LIMITED“

Elektronska datoteka

Besedilo/opisni del

Pritožba_besedilo_LIMITED.pdf

Priloga 1 (pritožniki)

Priloga 1_pritožniki_LIMITED.xlsx

Priloga 2 (drugi proizvajalci EU)

Priloga 2_drugi proizvajalci
EU_LIMITED.xlsx

…

…

Del različice pritožbe z oznako „OPEN“

Elektronska datoteka

Besedilo/opisni del

Pritožba_besedilo_OPEN.pdf

Priloga 1 (pritožniki)

Priloga 1_pritožniki_OPEN.xlsx

Priloga 2 (drugi proizvajalci EU)

Priloga 2_drugi proizvajalci
EU_OPEN.xlsx

…

…

Navedeni kazali dodajte pritožbi kot ločeno datoteko s kazalom.
•

•
•
•
•

Komisija praviloma pošlje različice pritožb z oznako „Open“ v obliki PDF („portable document
format“) zainteresiranim stranem – proizvajalcem, izvoznikom, uvoznikom, dobaviteljem in
uporabnikom. Ker Komisija ne more prevzeti odgovornosti za celovitost podatkov pri pretvorbi
različnih oblik virov, predložite vse elektronske datoteke iz različice z oznako „Open“ v obliki
pdf.
Največja dovoljena velikost datoteke: 10 MB.
Iz tehničnih razlogov dolžina poti po registraciji na pogonu Komisije ne sme presegati
256 znakov. Zato ne uporabljajte zapletenih struktur s podmapami, zaradi katerih so imena
map/dokumentov predolga.
Seznam in kontaktne podatke (vključno z e-naslovi) vseh znanih proizvajalcev EU, uvoznikov,
izvoznikov iz zadevne države ali držav, uporabnikov/potrošnikov ter izračune je treba predložiti
v obliki elektronske preglednice, kot je Microsoft Excel.
Priporočljivo je, da v priloge vključite kratke vprašalnike v obliki elektronske preglednice, kot je
Microsoft Excel, ki so jih izpolnile posamezne družbe.
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Pritožbo lahko pošljete:
–

po e-pošti, kot je pojasnjeno zgoraj, ali

–

na prenosni napravi za shranjevanje podatkov (kot je CD ali DVD ali pomnilniški ključek
USB) ali

–

v papirni obliki,

in sicer na naslove iz odstavka 4.
Če imate kakršna koli tehnična vprašanja, se pred vložitvijo pritožbe obrnite na Komisijo.
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Priloga 2
Del A
Primer običajnega kazala pritožbe
1.Uvod
2.Splošne informacije
A. Pritožniki

B.

1.Pritožniki
2.Zastopanost
3.Drugi znani proizvajalci v EU
Zadevni izdelek

C.

1.Opredelitev izdelka
2.Opis izdelka
3.Carina in drugi trgovinski ukrepi
Država ali države, na katere se nanaša pritožba

D. Znani izvozniki/proizvajalci v zadevni državi/državah
E.

Znani uvozniki v EU

F.

Dobavitelji, uporabniki in potrošniki v EU

3.Damping
A. Vrste izdelka
B.

Normalna vrednost
1.Izbira primerljive države (če se pritožba nanaša na netržno gospodarstvo ali gospodarstva
v prehodu)
2.Izračun normalne vrednosti

C.

Izvozna cena
Izračun izvozne cene

D. Primerjava cen
E.

Stopnja dampinga

4.Škoda
A.
B.
C.
D.
E.

Potrošnja v EU
Obseg in tržni delež dampinškega uvoza
Cena dampinškega uvoza
Nelojalno nižanje prodajnih cen
Trendi pri dejavnikih škode

5.Vzročna zveza
A. Učinki dampinškega uvoza
B. Učinki drugih dejavnikov
6.Sklep
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Del B
PRIMER:Splošna protidampinška pritožba (opisni del)
Elektronsko različico te predloge lahko prenesete s povezave: http://trade.ec.europa.eu/doclib/XXXXX.docx.
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Priloga 3
Primer običajnih prilog k pritožbi
Primer Priloga 1.A.Industrija EU in zastopanost pritožnika 29
– Obseg proizvodnje EU za zadnje koledarsko leto in/ali (po možnosti) 12-mesečno obdobje, ki se
konča najpozneje šest mesecev pred datumom vložitve. V podporo teh izračunov navedite vir
podatkov, priložite zadevne kopije vira, če je ustrezno, in podrobno opišite uporabljeno
metodologijo.
– Seznam pritožnikov s kontaktnimi podatki (ime, naslov, telefonska številka in telefaks, e-naslov,
kontaktna oseba) ter obseg proizvodnje vsakega posameznega pritožnika in vseh pritožnikov kot
celote za zadnje koledarsko leto in 12-mesečno obdobje, ki se konča najpozneje šest mesecev pred
datumom vložitve.
– Seznam drugih znanih proizvajalcev v EU s kontaktnimi podatki (ime, naslov, telefonska številka,
e-naslov in kontaktna oseba, če je mogoče) in ocena njihovega obsega proizvodnje za zgoraj
navedeno enoletno obdobje. Če poznate mnenje teh drugih znanih proizvajalcev, navedite, ali
pritožnika podpirajo, mu nasprotujejo ali so nepristranski.
Opomba: vse kontaktne podatke predložite v elektronski obliki, po možnosti v Excelovi
preglednici.
Primer Priloga 1.B.Zadevni izdelek
– Dokumenti (na primer evropski standardi), brošure, proizvodni procesi, različne vrste in fotografije
zadevnega izdelka, ki se proizvaja v EU.
– Enako za domnevno dampinški tuji izdelek, ki se uvaža v EU.
– Enako za tuji izdelek, ki se prodaja na domačem trgu tuje države.
Primer Priloga 1.C.Izvozne družbe
– Seznam (po državah) znanih proizvajalcev/izvoznikov zadevnega izdelka s kontaktnimi podatki:
imeni, naslovi, telefonskimi številkami in e-naslovi ter kontaktnimi osebami (če so na voljo).
– Seznam znanih združenj proizvajalcev/izvoznikov po državah, na katere se pritožba nanaša, z
enakimi kontaktnimi podatki.
Opomba: predložite v elektronski obliki, po možnosti v Excelovi preglednici.
Primer Priloga 1.D.Uvozniki
– Seznam (po državah) znanih uvoznikov z imeni, naslovi, telefonskimi številkami in e-naslovi ter
kontaktnimi osebami (če so na voljo).
– Seznam znanih združenj uvoznikov z enakimi kontaktnimi podatki.
Opomba: predložite v elektronski obliki, po možnosti v Excelovi preglednici.
Primer Priloga 1.E.Dobavitelji, uporabniki in potrošniki
– Seznam znanih glavnih dobaviteljev, uporabnikov in potrošnikov ter njihovih združenj z imeni,
naslovi, telefonskimi številkami in e-naslovi ter kontaktnimi osebami (če so na voljo).
Opomba: predložite v elektronski obliki, po možnosti v Excelovi preglednici.

29

Če je industrija sestavljena iz velikega števila malih in srednjih podjetij, se obrnite na Komisijo za nadaljnja
navodila.
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Primer Priloga 2.A.Reprezentativne vrste izdelka
– Tehnične in statistične informacije o teh vrstah izdelka.
Primer Priloga 2.B.Normalna vrednost
Izbira primerljive države (če se pritožba nanaša na državo brez tržnega gospodarstva)
– Vse informacije, ki podpirajo izbiro primerljive države. Na primer:
• v zvezi s konkurenco na trgu (npr. subjekti na trgu, uradna statistika o uvozu zadevnega
izdelka v predlagano primerljivo državo itd.);
• velikost trga v smislu obsega (npr. podatki iz raziskave trga);
• proizvodni proces (informacije iz raziskav, člankov itd.).
Če se lahko uporabi domača cena:
– računi, ponudbe, raziskave, oglasi, statistika itd., v katerih je navedena domača cena;
– dokazi o kakršnih koli prilagoditvah (iz raziskav trga ali drugih zanesljivih virov).
Koristne informacije je mogoče pridobiti od delegacij EU in/ali veleposlaništev držav članic EU v
državah zunaj EU.
V drugih primerih:
– vir podatkov za konstruirano vrednost (npr. raziskave trga, statistika) ali
– dokazi o ceni, ki jo dobavitelj zaračunava tretji državi (npr. računi, ponudbe, statistika itd.).
Primer Priloga 2.C.Izvozna cena
– Računi/pisne ponudbe in/ali podatki Eurostata in/ali drugo (poročila prodajnega osebja, ceniki).
– Vir podatkov za prilagoditve ali podlaga za njeno oceno, da bi se cena znova določila na ravni
franko tovarna, zlasti stroški prevoza.
Primer Priloga 2.D.Primerjava cen
– Dokazi ali podlaga za oceno, ki podpirajo potrebne prilagoditve.
Primer Priloga 3.A.Škoda
– Dokazi o dejavnikih škode, zlasti cene proizvajalcev EU in dobičkonosnost.
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Priloga 4
Smernice za različico z oznako „Open for inspection by interested parties“
Pri pripravi različice z oznako „Open for inspection by interested parties“ morate upoštevati, da bodo
v nasprotju z različico z oznako „Limited“ imele dostop do nje vse zainteresirane strani,
tj. proizvajalci, izvozniki, uvozniki, dobavitelji in uporabniki. Vendar pa mora biti različica z oznako
„Open for inspection by interested parties“ dovolj podrobna, da omogoča primerno razumevanje
vsebine informacij, predloženih v okviru različice z oznako „Limited“, ne da bi se razkrili zaupni
podatki.
V pomoč pri pripravi različice z oznako „Open for inspection by interested parties“ vam podajamo
naslednje nasvete.
1. Različico pritožbe in prilog z oznako „Limited“ uporabite kot podlago.
2. V različici pritožbe z oznako „Limited“ opredelite vse informacije, ki jih ne štejete za zaupne, in
jih vključite v različico z oznako „Open for inspection by interested parties“.
3. V zvezi z vsako informacijo, ki je niste razkrili (v „besedilu“ pritožbe in prilogah), morate:
-

-

pojasniti, zakaj je zaupna (predvsem ker je poslovna skrivnost ali ker zadeva
dokumente, katerih razkritje bi škodilo osebam, ki so jih predložile ali so bile vključene
v predložitev); 30
zaupne
informacije
povzeti
v
nezaupni
različici.
Povzetek mora biti smiseln, tj. biti mora dovolj natančen, da omogoča primerno
razumevanje vsebine (število dokumentov, naslov, datum/obravnavano obdobje, opis
vsebine itd.). V nezaupni različici navedite vire uporabljenih informacij, tako kot v
zaupni različici, ali pojasnite, zakaj vira ni mogoče razkriti.

4. Kadar v izrednih okoliščinah zaupnih informacij mi mogoče niti povzeti, navedite razloge, zakaj
povzetek ni mogoč. Izbris zaupnih podatkov vedno jasno označite. Redigirano besedilo mora
biti označeno z [redigirano].
Primeri povzetkov zaupnih informacij:
*

Kadar se informacije nanašajo na številke različnih letnic, lahko uporabite indekse:
Primer zaupnih informacij:
200x (leto – 2)
20 000 EUR

200x (leto – 1)
30 000 EUR

Nezaupni povzetek bi lahko bil naslednji:
200x (leto – 2)
200x (leto – 1)
100
150
*

200x
40 000 EUR

200x
200

Kadar se informacije nanašajo na eno številko, lahko uporabite razpone:
Primer zaupnega podatka:
„Prodajna cena je 215 EUR na tono.“

30

Informacije ali dokumenti se lahko štejejo za zaupne „po naravi“ (poslovne skrivnosti, dokumenti, katerih
razkritje bi škodilo osebam, ki so jih predložile ali so bile vključene v predložitev). V zvezi s poslovnimi
skrivnostmi bi bilo to mogoče utemeljiti na primer kot: „te informacije so zaupne narave, ker bi njihovo
razkritje pomenilo pomembno konkurenčno prednost za konkurenta“. V zvezi z informacijami, katerih
razkritje bi komu škodilo, bi bilo to mogoče utemeljiti na primer kot: „te informacije so zaupne narave, ker
bi njihovo razkritje znatno škodilo osebi, ki je informacije predložila, ali osebi, od katere je informacije
dobila“. Konkurenčne prednosti in/ali škodljive vidike je po možnosti treba opisati. V izrednih primerih se
lahko informacije ali dokumenti, ki niso zaupne narave, obravnavajo kot zaupni, če so Komisiji predloženi
na zaupni osnovi skupaj z ustrezno utemeljenim zahtevkom za zaupno obravnavo.
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Povzetek, ki je zainteresiranim stranem na voljo za pregled, bi lahko bil naslednji:
„Prodajna cena je [200–240] EUR na tono.“
Na splošno so razponi bolj smiselni od indeksov, tudi za prikaz trendov. Če uporabite indekse,
upoštevajte, da morate to utemeljiti.
*

Če se zaupne informacije nanašajo na besedilo, jih lahko povzamete ali izbrišete imena strani,
namesto tega pa navedete njihovo funkcijo:
Primer zaupnega besedila:
„TRGOVINSKA DRUŽBA Ltd. mi je povedala, da so uvozne cene 20 % nižje.“
Povzetek, ki je zainteresiranim stranem na voljo za pregled, bi lahko bil naslednji:
„[ena od mojih strank] mi je povedala, da so uvozne cene 20 % nižje.“

*

Kar zadeva izračun dampinga in škode, je treba v nezaupni različici navesti uporabljeno
metodologijo, zaupne informacije pa je treba smiselno povzeti (na primer z uporabo razponov in
indeksov za zaupne/občutljive podatke in dejanske vrednosti).

Informacije, za katere veljajo avtorske pravice tretje strani
Na splošno velja, da nobena informacija ali podatek iz pritožbe ne sme biti zaščiten z avtorskimi
pravicami (v različici z oznako „Limited“ in različici z oznako „Open for inspection by interested
parties“).
Če kljub temu menite, da se morate sklicevati na poročilo, študijo, raziskavo trga, prispevek v medijih,
evropski standard itd., za katere veljajo avtorske pravice, poskušajte pridobiti soglasje imetnika
avtorske pravice, da se zainteresiranim stranem omogoči vpogled v dokument ali zadevne podatke iz
dokumenta v okviru različice z oznako „Open for inspection by interested parties“. Pisno navedite, ali
ste pridobili to soglasje, ter opišite njegov obseg in morebitne pogoje.
Če soglasja niste pridobili, morate predložiti smiseln nezaupni povzetek, tako da lahko druge
zainteresirane strani uveljavljajo svoje pravice do obrambe pri vpogledu v različico pritožbe z oznako
„Open for inspection by interested parties“. Povzetek mora vključevati osnovne informacije, kot so
ime avtorja, celoten naslov dokumenta in navedene konkretne strani, če je ustrezno, ter opis vsebine z
indeksi ali razponi namesto dejanskih uporabljenih podatkov.
Če bi z imetnikom avtorske pravice raje stopili v stik po začetku preiskave, pritožbi priložite naslednjo
podpisano zavezo:
„Spodaj podpisani [...] izjavljam, da Komisiji predlagam informacije in/ali podatke, za katere
veljajo avtorske pravice tretje strani, v zvezi s katerimi bom imetnika(-e) avtorske pravice (ime(na) družbe/družb) zaprosil(-a) za posebno dovoljenje, ki izrecno omogoča:
(i) Komisiji, da uporabi informacije in podatke za namene tega postopka trgovinske zaščite, in
(ii) predložitev informacij in/ali podatkov zainteresiranim stranem v tej preiskavi.
Medtem zagotavljam smiseln povzetek informacij, za katere veljajo avtorske pravice. Prav tako
izjavljam, da za nobene druge informacije in podatke, predložene za namene te preiskave, ne
veljajo avtorske pravice.“
Kot je navedeno v tej izjavi, morate zagotoviti smiselne nezaupne povzetke (z indeksi ali razponi,
odvisno od vsebine), v katerih je razkrit vir informacij.
V primeru kakršnih koli dvomov glede ravnanja z informacijami, za katere veljajo avtorske pravice, se
obrnite na Komisijo.
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Priloga 5
OBRAZEC ZA ZBIRANJE PODATKOV
Polja izpolni subjekt, ki pripravlja pritožbo
Polja izpolnijo posamezne družbe
PROTIDAMPINŠKA PRITOŽBA V ZVEZI Z UVOZOM
(izdelek)………………………… S POREKLOM IZ (država/države)………………………
Limited1

Izpolnite preglednico in odgovorite na spodnja vprašanja, pri čemer upoštevajte naslednja
navodila.
1.Odgovori se morajo nanašati izključno na „…….………“(navedite ime zadevnega izdelka),
tj. ………………..……………………….(navedite kratek opis zadevnega izdelka), ki je običajno
uvrščen pod oznako(-e) KN ……………………………….(navedite oznake).

2. Vse predložene informacije se morajo nanašati le na vašo lastno proizvodnjo v EU1 (tj. ne smejo
vključevati prodaje izdelkov, ki so jih proizvedla druga podjetja EU, ali prodaje uvoženega blaga).
1 Preglednica

200x
(leto – 3)*

200x (leto –
2)*

200x
(leto –
1)*

Proizvodnja vaše družbe v EU1 (v
1 enotah2)3
Zmogljivost vaše družbe v EU1 (v
2 enotah2)3
Prodaja vaše družbe v EU1 (v
3 enotah2)3
4 Prodaja vaše družbe v EU1 (v evrih)3
Zaposlenost v vaši družbi v EU1
5 (število zaposlenih)3
Prodaja vaše družbe zunaj EU1 (v
6 enotah2)3
Cena franko tovarna za prodajo vaše
7 družbe v EU1 (v evrih/enoto2)3
Celotni stroški4 prodaje vaše družbe v
8 EU1 (v evrih/enoto2)3
Dobiček od prodaje vaše družbe v
9 EU1 (v evrih)3
1 Obseg zalog vaše družbe ob koncu
0 leta v EU1 (v enotah2)3
1 Naložbe vaše družbe v zadevni izdelek
1 v EU1 (v evrih)3
1 Izkoriščenost zmogljivosti vaše
2 družbe v EU1 (v odstotkih)3
Ali je vaša družba neposredno ali posredno povezana5 s katerim koli proizvajalcem ali
2 izvoznikom zadevnega izdelka iz države/držav, ki domnevno izvajajo damping?
da:
ne:
Če je odgovor pritrdilen, navedite …………………………………
državo/države ………………………….
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200x
(leto 0)
*

Ali je vaša družba neposredno ali posredno povezana5 s katerim koli drugim proizvajalcem ali
3 izvoznikom zadevnega izdelka, ki ni iz EU?
da:
ne:
Če je odgovor pritrdilen, navedite …………………………………
državo/države ………………………….
4 Ali vaša družba uvaža zadevni izdelek v EU1 iz države/držav, ki domnevno izvajajo damping?
da:

2

V enotah
Uvoženo iz ………………. (država, ki
domnevno izvaja damping)

ne:
200x
(leto – 1)

200x
(leto 0)

5 Ali vaša družba uvaža zadevni izdelek v EU1 iz katere koli druge države, ki ni članica EU?
da:
ne:
Če je odgovor pritrdilen, navedite …………………………………
državo/države ………………………….
6 Viri informacij, navedenih v tem dokumentu, so (na primer revidirani računovodski izkazi):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Pod odgovor se podpišite in ožigosajte dokument z uradnim žigom družbe.
7 Ime družbe:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Naslov družbe:
……………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………
Telefonska številka in telefaks:
………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………
E-naslov:
……………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………..
Družba iz zgornje točke 7 s tem izraža podporo zadevni pritožbi kot pritožnik in pooblašča
……………………………………………………..………
za ukrepanje v njenem imenu v vseh
zadevah v zvezi s protidampinškim
postopkom.

Datum

Podpis pooblaščenega uradnika

Ime in naziv pooblaščenega uradnika

Kako pripraviti protidampinško pritožbo – Priročnik – 56
KAZALO

Ta dokument je samo za notranjo uporabo. Zaščiten je v skladu s členom 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES)
št. 1049/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 43). Je zaupni dokument v skladu s členom 19 Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009
(UL L 343, 22.12.2009, str. 51), členom 6 Sporazuma STO o izvajanju člena VI GATT 1994 (Protidampinški sporazum),
členom 29 Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009 (UL L 188, 18.7.2009, str. 93) in členom 12 Sporazuma STO o subvencijah in
izravnalnih ukrepih.
2 Države članice EU so: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska,
Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška,
Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo.
1

Vrsta merske enote se razlikuje glede na izdelek. Tako je na primer merska enota za čevlje par, za jeklo tona, za kolesa
enota in za pijače liter. Navedite vrsto merske enote, ki se uporablja za vaš izdelek. Navedite uporabljeno mersko enoto.
4 Podatki se morajo nanašati na vseh 28 držav članic (glej sprotno opombo 2), tudi za obdobje pred 1. julijem 2013.
3

„Celotni stroški“ vključujejo vse proizvodne stroške (tudi amortizacijo) ter prodajne, splošne, finančne in upravne stroške,
nastale pri proizvodnji in prodaji izdelkov. „Celotni stroški“ so stroški pred davki na dohodek.
6 Šteje se, da je proizvajalec povezan z izvoznikom le, če (a) eden od njiju neposredno ali posredno nadzira drugega ali (b)
oba neposredno ali posredno nadzira tretja oseba ali če (c) skupaj neposredno ali posredno nadzirata tretjo osebo. Šteje se, da
eden nadzira drugega, kadar je prvi pravno ali dejansko v položaju, da slednjega omejuje ali vodi.
5

* Najnovejše informacije običajno ne smejo biti pridobljene več kot šest mesecev od datuma vložitve pritožbe. Če na primer
pripravljate pritožbo, ki jo boste vložili decembra 200x, se mora zadnji stolpec nanašati vsaj na prvo polovico leta 200x.
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Priloga 6
PRIMER PREGLEDNIC, V KATERIH SO POVZETE INFORMACIJE O
ŠKODI
I. Makrokazalniki: nanašajo se na industrijo EU kot celoto
Izpolnite preglednice v zvezi z naslednjimi kazalniki za vse proizvajalce Evropske unije, pri čemer je
leto 0 12-mesečno obdobje pred vložitvijo pritožbe, ki se konča največ šest mesecev pred datumom
vložitve pritožbe:
A
POTROŠNJA
Leto

Potrošnja v EU
Indeks

200x (leto –
3)*

200x (leto –
2)*

200x (leto –
1)*

200x
(leto 0)*

100

[...]

[...]

[...]

Ba
OBSEG DAMPINŠKEGA UVOZA
Leto
Zadevna država
Indeks
Zadevna država
Indeks
(po potrebi)
Skupni obseg dampinškega
uvoza
Indeks
Bb

200x (leto –
3)*

200x (leto –
2)*

200x (leto –
1)*

200x
(leto 0)*

100

[...]

[...]

[...]

100

[...]

[...]

[...]

100

[...]

[...]

[...]

TRŽNI DELEŽ DAMPINŠKEGA UVOZA
Leto
200x (leto –
200x (leto –
200x (leto –

3)*
Zadevna država
Zadevna država
(po potrebi)
Skupni tržni delež
dampinškega uvoza

2)*

1)*

%
%
%

%
%
%

%
%
%

%

%

%

200x
(leto 0)*
%
%
%
0
%

C
CENA DAMPINŠKEGA UVOZA (na enoto)
Leto
200x (leto –
200x (leto –
200x (leto –

3)*
Zadevna država
Indeksi
Zadevna država
Indeksi
(po potrebi)

2)*

1)*

100
100
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200x
(leto 0)*

D

PROIZVODNJA, ZMOGLJIVOST IN IZKORIŠČENOST INDUSTRIJE EU
Leto
200x (leto –
200x (leto –
200x (leto –
200x

Skupna proizvodnja
Indeks
Proizvodna zmogljivost
Indeks
Izkoriščenost zmogljivosti
(skupna
proizvodnja/proizvodna
zmogljivost)

3)*

2)*

1)*

(leto 0)*

100

[...]

[...]

[...]

100

[...]
%

[...]
%

[...]
%

%

Ea
OBSEG PRODAJE INDUSTRIJE EU V EU
Leto
200x (leto –
200x (leto –
200x (leto –

3)*
Skupna prodaja EU (obseg)
Indeks
Eb

2)*

1)*

200x
(leto 0)*

200x (leto –
1)*

200x
(leto 0)*

100
OBSEG IN CENE IZVOZA
INDUSTRIJE EU

200x (leto –
3)*

200x (leto –
2)*

Obseg
Indeks

100

Vrednost (v evrih)
Indeks

100

F
ZAPOSLENOST V INDUSTRIJI EU
Leto
Zaposlenost
Indeks

200x (leto –
3)*

200x (leto –
2)*

200x (leto –
1)*

200x
(leto 0)*

100

[...]

[...]

[...]
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II. Mikrokazalniki: nanašajo se le na pritožnike
Izpolnite preglednice v zvezi z naslednjimi kazalniki za vsakega pritožnika posebej in na zbirni osnovi
(za vse pritožnike)
A
NELOJALNO NIŽANJE PRODAJNIH CEN, KI SO GA UTRPELI PRITOŽNIKI
Leto
200x (leto –
200x (leto –
200x (leto –
200x

3)*
Zadevna država
Zadevna država

2)*

1)*

(leto 0)*
%
%

PODATKI NISO
POTREBNI, ČE
SO POMEMBNI,
PA SE
VKLJUČIJO

(po potrebi)

%

B

PROIZVODNJA, ZMOGLJIVOST IN IZKORIŠČENOST
Leto
200x (leto –
200x (leto –
200x (leto –

Skupna proizvodnja
Indeks
Proizvodna zmogljivost
Indeks
Izkoriščenost zmogljivosti
(skupna
proizvodnja/proizvodna
zmogljivost)

3)*

2)*

1)*

200x
(leto 0)*

100

[...]

[...]

[...]

100

[...]
%

[...]
%

[...]
%

%

Ca
OBSEG IN VREDNOST PRODAJE EU
Leto
200x (leto –
200x (leto –
200x (leto –

3)*

2)*

1)*

200x
(leto 0)*

Skupna prodaja EU (obseg)
Indeks
Skupna prodaja EU (franko
tovarna) v evrih
Indeks
100
[...]
[...]
[...]
Cb
TRŽNI DELEŽ EU, KI GA IMAJO PRITOŽNIKI IN DRUGI PROIZVAJALCI EU
Leto
200x (leto –
200x (leto –
200x (leto –
200x
Tržni delež EU
Indeks

3)*

2)*

1)*

(leto 0)*

%
100

%
[...]

%
[...]

%
[...]

Cc
OBSEG IN CENE IZVOZA
Leto
Skupna
(obseg)
Indeks

prodaja

zunaj

Skupna prodaja zunaj
(franko tovarna) v evrih
Indeks

200x (leto –
3)*

200x (leto –
2)*

200x (leto –
1)*

200x
(leto 0)*

100

[...]

[...]

[...]

100

[...]

[...]

[...]

EU

EU
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D
PRODAJNA CENA EU NEPOVEZANIM STRANKAM
Leto
200x (leto –
200x (leto –
200x (leto –
Prodajna cena EU
Indeks

3)*

2)*

1)*

200x
(leto 0)*

100

[...]

[...]

[...]

E
STROŠKI PRODANEGA BLAGA ZA PRODAJO NEPOVEZANIM STRANKAM V EU
Leto
200x (leto –
200x (leto –
200x (leto –
200x
Povprečni stroški na enoto
prodanega blaga
Indeks

F

3)*

2)*

1)*

(leto 0)*

100

[...]

[...]

[...]

DOBIČKONOSNOST PRITOŽNIKOV (% dobička pred obdavčitvijo)
Leto
200x (leto –
200x (leto –
200x (leto –

Dobičkonosnost
Indeks

3)*

2)*

1)*

200x
(leto 0)*

100

[...]

[...]

[...]

G
ZAPOSLENOST
Leto
Zaposlenost
Indeks

200x (leto –
3)*

200x (leto –
2)*

200x (leto –
1)*

200x
(leto 0)*

100

[...]

[...]

[...]

200x (leto –
3)*

200x (leto –
2)*

200x (leto –
1)*

200x
(leto 0)*

100

[...]

[...]

[...]

H
NALOŽBE
Leto
Naložbe
Indeks

I
SPREMINJANJE ZALOG
Zaloga lastno proizvedenega
zadevnega izdelka

Zaloga kupljenega
zadevnega izdelka (če je
ustrezno)

Začetek leta 1
Konec leta 1
Začetek leta 2
Konec leta 2
Začetek leta 3
Konec leta 3
Začetek leta 4
Konec leta
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VZROČNOST

KOLIČINE IN CENE UVOZA IZ DRUGIH TRETJIH DRŽAV
Količine
/
leto
1
2
3
Država izvoznica „X“
Indeks
100
[...]
[...]
Država izvoznica „Y“
Indeks
100
[...]
[...]
Itd.
Druge države
Indeks
100
[...]
[...]
Skupna količina drugih držav
Indeks
100
[...]
[...]
Cene
/
leto
1
2
3
Država izvoznica „X“
Indeks
100
[...]
[...]
Itd.
Druge države
Indeks
100
[...]
[...]
Povprečne cene drugega uvoza
Indeks
100
[...]
[...]

Kako pripraviti protidampinško pritožbo – Priročnik – 64
KAZALO

4
[...]
[...]

[...]
[...]
4
[...]

[...]
[...]

Priloga 7
OBRAZEC O STANJU
Limited

ODDELEK A
1.

Ali vaša družba trenutno proizvaja zadevni izdelek v EU?
da □ ne □

2.

Kakšno je stališče vaše družbe glede morebitnega začetka protidampinške
preiskave v zvezi z uvozom zadevnega izdelka s poreklom iz …?

□

za
Pojasnite svoje stališče:

proti

□

nevtralno

□

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

3.

Izpolnite spodnjo preglednico. V podatkih morajo biti zajete vse države članice.
Informacije v nadaljevanju se nanašajo le na zadevni izdelek in na vašo družbo

(12-mesečno
obdobje)

Celotna proizvodnja v EU (v tonah)
Od tega za lastno uporabo 31
Obseg prodaje v EU (v tonah) izdelka, ki ga je proizvedla vaša družba v EU
Vrednost prodaje v EU (v evrih) izdelka, ki ga je proizvedla vaša družba v EU
Proizvodna zmogljivost v EU (v tonah)
Zaposlenost v EU (število oseb)

31

Izdelki, proizvedeni za lastno uporabo, se prenesejo ali prodajo za lastno uporabo, tj. ne vstopijo na prosti
trg. Prenosi za lastno uporabo so notranji prenosi izdelka, ki ne vstopi na prosti trg, ker ga uporabi
integrirani proizvajalec za nadaljnjo predelavo, preoblikovanje ali montažo, ki jih izvedejo različne enote
istega pravnega subjekta. Značilnost takih notranjih prenosov je, da zanje niso izdani trgovinski računi.
Prodaja za lastno uporabo je prodaja, ki ne vstopi na prosti trg, ker ločeni pravni subjekt, ki je povezana
družba, uporabi izdelek za nadaljnjo predelavo, preoblikovanje ali montažo, pri čemer velja vsaj ena od
naslednjih trditev: (i) prodaje niso izvedene po tržnih cenah ali (ii) kupec ne more svobodno izbrati
dobavitelja.
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Limited

4.

Ali je vaša družba neposredno ali posredno povezana 32 s katerim koli
proizvajalcem ali izvoznikom zadevnega izdelka iz […]?
da

5.

□

ne

□

Navedite imena in natančno opredelite dejavnosti vseh povezanih družb, vključenih
v proizvodnjo in/ali prodajo podobnega izdelka (proizvedenega v Uniji).
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

6.

Ali je vaša družba prodajala v EU zadevni izdelek, uvožen iz [...]?
da

7.

ne

□

Ali je vaša družba malo ali srednje podjetje (MSP) 33?
da

8.

□

□

ne

□

Ali poleg proizvajalcev in združenj proizvajalcev, navedenih v Dodatku III, poznate
še druge proizvajalce in združenja proizvajalcev zadevnega izdelka v EU?Navedite
naslove, telefonske številke in e-naslove proizvajalcev, ki jih navedite spodaj.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Priloga 8
DRŽAVE Z ZNATNIM IZKRIVLJANJEM

32
33

Za opredelitev „povezane“ stranke v skladu s členom 4(2) osnovne protidampinške uredbe glej Dodatek II.
V skladu s Priporočilom Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednjih podjetij
(UL L 124, 20.5.2003, str. 36) se družba obravnava kot MSP, če 1) zaposluje manj kot 250 oseb (vključno z
vodstvom itd.) in 2) njen letni promet ne presega 50 milijonov EUR in/ali njena letna bilanca ne presega
43 milijonov EUR. Upoštevajte, da se prej navedene vrednosti (zaposleni, promet in bilanca) nanašajo na
konsolidirane podatke zadevne družbe in njenih partnerjev in/ali povezanih družb, združene sorazmerno z
deležem kapitala ali glasovalnih pravic, ter niso omejene na zadevni izdelek. Za dodatna pojasnila glej novi
priročnik za MSP na naslovu
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf.
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Člen 2(6a) osnovne uredbe določa, da kadar je izdelek proizveden v državi, v kateri ni primerno
uporabljati cen in stroškov zaradi obstoja znatnega izkrivljanja, se normalna vrednost računsko
določi izključno na podlagi stroškov proizvodnje in prodaje, ki odražajo neizkrivljene cene ali
referenčne vrednosti.
Da bi se računsko določila normalna vrednost, je treba v pritožbo vključiti seznam proizvodnih
dejavnikov (ali kosovnico), potrebnih za proizvodnjo zadevnega izdelka. Seznam proizvodnih
dejavnikov je razdeljen na neposredne stroške, posredne stroške, prodajne, splošne in upravne stroške
ter dobiček:
•

•

Neposredni stroški
o Neposredni stroški surovin
o Stroški energije in javnih storitev (če so zanemarljivi, se lahko vključijo v tovarniške
režijske stroške)
o Neposredni in posredni stroški dela (posredni stroški delovne sile se lahko
prerazvrstijo v tovarniške režijske stroške)
o Stranski proizvodi/soproizvodi (vključno z odpadnimi) – „nadomestila za izdelek“
 Prodani
 Ponovno vključeni v proizvodnjo
o Embalaža:
 Material za embalažo
 Pakiranje
Posredni stroški (tovarniški režijski stroški)
o Amortizacija
o Vzdrževanje
o Posredni stroški dela, če niso vključeni v neposredne stroške
o Vključujejo lahko stroške energije in javnih storitev (če so zanemarljivi)

Podatki o stroških ustrezne reprezentativne tretje države morajo biti „takoj na voljo“. Informacije se
lahko pridobijo iz:
•

•

•

razpoložljivih računovodskih izkazov (prodajni, splošni in upravni stroški, dobiček in
tovarniški režijski stroški) večjih proizvajalcev v reprezentativni tretji državi o izdelku v
preiskavi. Izbrani proizvajalci morajo biti donosni, po možnosti ne smejo imeti močnih
povezav s proizvajalci izdelka v preiskavi v državi izvoznici in ne smejo prejemati subvencij.
Če so na voljo, je treba dati prednost podatkom več različnih proizvajalcev iz iste
reprezentativne države;
statističnih podatkov o uvoznih cenah za vhodne materiale in energijo. Zbirke podatkov, ki se
lahko uporabijo, so nacionalne zbirke statističnih podatkov določene reprezentativne države,
Global Trade Atlas (GTA) 34, ki vključuje uvozno/izvozno statistiko iz številnih držav po
svetu, itd.;
informacij o stroških javnih storitev (kot sta voda in električna energija, ki se pogosto ne
uvažata v velikih količinah) v nacionalnih zbirkah statističnih podatkov določene države, zbirk
podatkov Mednarodne agencije za energijo 35 ali drugje (na primer iz Bloombergove zbirke
podatkov);

34

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

35

http://www.iea.org/.
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•

razpoložljivih statističnih podatkov o stroških dela (pri Mednarodni organizaciji dela
(MOD)) 36 in v nacionalnih zbirkah statističnih podatkov določene države ali drugje (na primer
iz Bloombergove zbirke podatkov).

Države z izkrivljanjem se ne morejo uporabiti kot ustrezne reprezentativne tretje države. To pomeni,
da:
•

ne smejo biti vključene na seznam OECD o izvoznih omejitvah za industrijske surovine
(v nadaljnjem besedilu: seznam OECD) 37 v zvezi z nobenimi vhodnimi materiali, ki
bodo vključeni v primerjavo;

•

ne smejo biti vključene izkrivljene vrednosti, kot je uvoz surovin zadevnega izdelka iz
držav, v katerih je Komisija v prejšnjih protidampinških in protisubvencijskih uredbah
ugotovila obstoj dampinga ali subvencij za zadevne vhodne materiale. V takih primerih
je treba izkrivljene vrednosti odstraniti.

Neizkrivljeni stroški morajo izpolnjevati naslednja merila:

36
37

•

biti morajo sočasni in se po možnosti popolnoma ujemati z OP, ki mora zajemati 12-mesečno
obdobje, ki se konča najpozneje šest mesecev pred datumom, na katerega je vložena pritožba;

•

biti morajo ustrezno prilagojeni, da se uporabijo na isti ravni trgovanja kot dejanski nastali
stroški.

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