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I.

SISSEJUHATUS

1.

Selle juhendi eesmärk on:
•

anda suuniseid dumpinguvastase kaebuse koostamiseks,

•

näidata, millist teavet Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) tavaliselt vajab selleks, et
otsustada, kas ta saab algatada ametliku uurimise seoses väidetavalt dumpinguhinnaga
impordiga, mis põhjustab kahju ELi tootmisharule.

2.

ELi õigusakt, millega rakendatakse rahvusvaheliselt kokku lepitud sätteid dumpinguhinnaga
impordi käsitlemiseks, on nõukogu määrus (EL) 2016/1036 1 (edaspidi „alusmäärus“).

3.

Juhend:
•
•
•

tutvustab üksikasjalikult kaebuse sisu,
annab vastused küsimustele, mis kaebuse koostamisel tavaliselt tekivad,
on esitatud struktureeritult, et lihtsustada kaebuse koostamist.

Vastutuse välistamine
Käesolev juhend ei ole õiguslikult siduv dokument. Selle sisu järgimine ei ole kohustuslik.
Kaebuse esitajate esitatud teave võib varieeruda sõltuvalt juhtumi konkreetsetest
asjaoludest. Juhendis antakse vaid üldisi nõuandeid. Võib esineda asjaolusid, mille korral
juhtumi laadist tulenevalt võib olla mõistlik rakendada teistsugust lähenemisviisi. Seetõttu
ei saa käesolevast juhendist teha järeldusi dumpinguvastaste kaebuste vastuvõetavuse
standardite kohta. Samuti ei tähenda sellest juhendist lähtumine automaatselt kaebuse
vastuvõtmist: iga juhtumit analüüsitakse selle asjaolude põhjal.
4.

Kuna juhendi eesmärk on kaebuste esitajaid abistada, on komisjonil hea meel märkuste üle, mis
võimaldavad juhendit täiustada. Komisjon vastab meeleldi kõikidele teie küsimustele
dumpinguvastase kaebuse esitamise kohta.

Euroopa Komisjon
Kaubanduse peadirektoraat

Postiaadress:
Rue de la Loi, 200
1049 Brussels, Belgium

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

Telefon: 32-2-298 78 73 Faks: 32-2-295 65 05
E-post: TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
5.

Kaebuste büroole kaebuse esitamisel palume teil järgida käesoleva juhendi lisas 1 esitatud
suuniseid. Komisjon analüüsib kaebust ja otsustab, kas see sisaldab piisavaid tõendeid selle
kohta, et ELi tootmisharu kantud kahju on tingitud dumpinguhinnaga impordist. Kui kaebust
peetakse vastuvõetavaks, algatatakse väidetavalt dumpinguhinnaga impordi uurimine 45 päeva

1

Avaldatud: ELT L 176, 30.6.2016, lk 21.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1036&from=ET
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jooksul pärast kaebuse esitamist. Kaebus loetakse esitatuks esimesel tööpäeval pärast selle
laekumist komisjonile tingimusel, et see sisaldab nii konfidentsiaalset versiooni kui ka
versiooni, millega võivad tutvuda huvitatud isikud (vt käesoleva juhendi lisa 4).
6.

Kaebuse peavad allkirjastama kaebust esitavaid äriühinguid seaduslikult esindavad isikud,
näiteks kaebust esitavate äriühingute tegevdirektorid. Kui kaebuse esitajaid esindab füüsiline või
juriidiline isik (näiteks advokaat või ühendus), on nõutav asjakohane volikiri (vt ka punkt 24).
Kaebuse esitaja(d) = ELi tootja(d), kes esitab
(esitavad) dumpinguvastase kaebuse

7.

Iga nõuetekohaselt põhjendatud kaebuse hindamise tulemusena algatatud uurimine eeldab ELi
tootmisharult koostööd, sealhulgas küsimustikele vastamist, ja komisjoni ametnike külaskäike
äriühingute valdustesse.
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II. ÜLDISED MÄRKUSED
A.

Dokumendid

8.

Kaebus peab olema põhjalikult dokumenteeritud ja nõuetekohaselt põhjendatud. Kaebuse
esitajad peavad esitama neile kättesaadava parima teabe, millele on lisatud piisavad kirjalikud
tõendid.

9.

Kaebuses esitatud väidete kohta tuleb esitada piisavad tõendid või usaldusväärsed argumendid,
mis on kaebuse esitajale mõistlikult kättesaadavad. Kaebuses esitatud teabe usaldusväärsuse ja
piisavuse hindamisel võtab komisjon arvesse kõiki juhtumi asjaolusid, sealhulgas järgmist:
•
•
•
•

asjaomane toode,
asjaomased riigid,
ELi tootmisharu struktuur,
teabe kättesaadavus.

10. Palun tooge selgelt välja kõik arvutused ja kõik kasutatud andmete allikad2. Märkige ära
ajavahemik, millele andmed viitavad, ja selgitage kasutatud metoodikat.
11. Üldjuhul peaksid kaebuses sisalduvad andmed ja teave olema autoriõigusega kaitsmata. Kui
soovite kasutada autoriõigusega kaitstud aruannet, uuringut, turu-uuringut, ajakirjanduses
avaldatud artiklit vms, peaksite taotlema autoriõiguse omaja nõusolekut (lisateabe saamiseks vt
käesoleva juhendi lisa 4).
12. Läbipaistvuse huvides avaldab komisjon uurimise algatamise korral kaebuse kokkuvõtte.
Seetõttu palume lisada kaebuse kokkuvõte, mis sisaldab järgmist:
•
•
•

üksikasjalik teave asjaomase toote kohta, sealhulgas vajaduse
tootmisprotsesside ja kasutusviiside kohta;
juhtumi kokkuvõte;
teadaolevate uurimises osalejate nimekiri (ilma kontaktandmeteta).

Uurimise alustamise korral
peadirektoraadi veebisaidil.

avaldatakse

kaebuse

kokkuvõte

komisjoni

korral

kaubanduse

13. Kaebuse põhiosa peaks sisaldama ainult tingimata vajalikke arvnäitajaid ja tabeleid.
Üksikasjalikumad arvnäitajad ja tabelid tuleb esitada lisades, kuid neile tuleb kaebuse põhiosas
viidata.
14. Kõik dumpingu väidet toetavad andmed ja tõendid (määratlused ja üksikasjad on esitatud jaotises
„DUMPING“) peavad viitama ainult asjaomasele ekspordiriigile. Kahju puudutavaid väiteid
toetavad andmed ja tõendid (vt jaotis „KAHJU“) peavad olema seotud ainult Euroopa Liiduga
(EL)3.
15. Arvnäitajate konverteerimisel eurodesse4 märkige kasutatud vahetuskursid ja periood, mille
kohta need kehtivad.

B.

Konfidentsiaalsus

16. Kui te soovite, et kaebuse mõnda osa käsitletaks konfidentsiaalsena, palume seda sõnaselgelt

2 Kui kaebus sisaldab hüperlinke, lisage vastava veebilehe aadress ja juurdepääsu kuupäev.
3 EL: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu,
Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa,
Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik.
4 Mõningate vääringute euro vahetuskursid võib leida veebisaidilt aadressil http://www.ecb.int/stats/eurofxref/
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taotleda ja oma taotlust põhjendada 5. Ilma konfidentsiaalsena käsitlemise taotluseta ja
nõuetekohase selgituseta ei saa teabe konfidentsiaalsena käsitlemist võimaldada.
17. Kui kaebuse mõni osa on konfidentsiaalne, palume esitada kaebusest sisuka
mittekonfidentsiaalse versiooni. Pidage meeles, et kui te ei esita huvitatud isikute jaoks sellist
sisukat mittekonfidentsiaalset versiooni, võivad komisjoni talitused konfidentsiaalsena esitatud
teabe jätta arvesse võtmata 6.
18. Huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud versioon kaebusest (kaebuse mittekonfidentsiaalne
versioon) on kasutuspiiranguta toimiku osa ja pärast uurimise alustamist võivad huvitatud isikud
sellega tutvuda.
19. Komisjon järgib rangelt konfidentsiaalsusnõudeid. Kaebus ja dokumendid, mis sisaldavad
konfidentsiaalset teavet, peavad olema märgistatud sõnaga „Limited“ („Kasutuspiiranguga“).
Kaebuse mittekonfidentsiaalsel versioonil ja muudel dokumentidel, mis ei sisalda
konfidentsiaalset teavet, peab olema märge „Open for inspection by interested parties“
(„Tutvumiseks huvitatud isikutele“).
20. Mittekonfidentsiaalsest versioonist võib ärisaladusi sisaldavad andmed kõrvaldada või esitada
nende kohta kokkuvõtte, kuid suundumused ja tasemed peavad olema selgelt välja toodud.
Andmete kõrvaldamine või nende kohta kokkuvõtte esitamine peab olema põhjendatud; seega
palume selgitada, miks vastavaid andmeid tuleb käsitleda konfidentsiaalsetena. Lisateabe
saamiseks mittekonfidentsiaalse versiooni koostamise kohta vt lisa 4.
21. Nagu on selgitatud punktis 5, peab kaebuse esitama kahes versioonis: konfidentsiaalses
(„kasutuspiiranguga“) ja mittekonfidentsiaalses („tutvumiseks huvitatud isikutele“) versioonis.
22. Kaebuse esitajad võivad teabe, mida selle konfidentsiaalsuse tõttu ei saa kaebuses esitada, saata
otse komisjonile.

5

Lisateavet konfidentsiaalsuse kohta leiate alusmääruse artiklist 19.

6

Vt alusmääruse artikli 19 lõige 3.
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III. KUIDAS DUMPINGUVASTAST KAEBUST ESITADA?
23. Dumpinguvastane kaebus peab sisaldama järgmist teavet 7:
(1) üldteave:
•
•
•
•

kaebuse esitaja identifitseerimisandmed,
väidetavalt dumpinguhinnaga müüdav toode,
päritoluriik või -riigid,
teised teadaolevad asjaomased isikud,

(2) tõendid dumpingu kohta (vt jaotis „DUMPING“),
(3) tõendid liidu tootmisharule põhjustatava kahju kohta (vt jaotis „KAHJU“),
(4) tõendid väidetava dumpingu ja kahju vahelise põhjusliku seose kohta (vt jaotis
„PÕHJUSLIK SEOS“).
Vt lisa 2, kus on esitatud kaebuse sisukorra näide.

(1) Üldteave
A.

Osalejad ELis
Kaebuse esitajad

24. Kaebust esitav ELi tootmisharu võib oma esindajaks valida:
•
•
•

mis tahes füüsilise või juriidilise isiku,
ühenduse, millel puudub juriidilise isiku staatus,
ühenduse, mis on loodud üksikute äriühingute esindamiseks seoses kaebuse esitamisega.

Esindaja kogub kokku vajaliku teabe ja esitab selle komisjonile. Esindaja peab tõendama, et ta on
nõuetekohaselt volitatud tegutsema tootmisharu nimel (vt ka punkt 6). Ehkki kaebuse esitamiseks
võivad parimad võimalused olla Euroopa assotsiatsioonil, võivad üksikud äriühingud samuti
esitada kaebuse otse komisjonile.
25. Iga ELi tootja, kes esitab kaebuse või kelle nimel esitatakse kaebus („kaebuse esitaja“), peab
esitama järgmised andmed:
•
•
•
•
•

nimi,
aadress,
telefoninumber,
e-posti aadress,
kontaktisiku nimi.

See teave tuleb esitada kaebuse lisas elektroonilises vormis, eelistatavalt elektroonilise tabelina
(näiteks Microsoft Excel).
26. Kaebuse esitaja peab teatama asjaomase toote tootmismahu (vajaduse korral iga kaebuse esitaja
kohta) kaebuse esitamisele eelnenud viimasel üheaastasel perioodil, s.t:
- viimasel kalendriaastal,
- viimasel majandusaastal või
- mis tahes muul 12-kuulisel perioodil,
tingimusel,

7

et

see

periood

lõppes

hiljemalt

kuus kuud

enne

Vt alusmääruse artikli 5 lõige 2.
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kaebuse

esitamise

kuupäeva.
Andmed ei tohiks olla vanemad kui kuus kuud
27. Kaebuses tuleb märkida, kas kaebuse esitajad on seotud äriühingutega, kes toodavad ja/või
müüvad asjaomast toodet kaebuses nimetatud riigis (riikides). Sellisel juhul peab kaebus
sisaldama teavet selle seose ja kõnealuste äriühingute kohta.
28. Lisaks tuleb kaebuses märkida, kas kaebuse esitajad on ostnud asjaomast toodet teistelt ELi
tootjatelt, kaebuses nimetatud riigist (riikidest) või muudest kolmandatest riikidest. Kaebuses
tuleb selgitada nende ostude põhjust ning esitada asjaomased ostumahud ja -hinnad.
Teised ELi tootjad
29. Kaebuses tuleb esitada kõigi teiste teadaolevate ELi tootjate loetelu koos järgmise teabega:
•
•
•
•
•
•

kontaktandmed,
nimi,
aadress,
telefoninumber,
e-posti aadress,
kontaktisik (võimaluse korral).

See teave tuleb esitada kaebuse lisas elektroonilises vormis, eelistatavalt elektroonilise tabelina
(näiteks Microsoft Excel).
30. Kaebuses tuleb esitada kõigi teiste teadaolevate ELi tootjate hinnanguline tootmismaht kaebuse
esitamisele eelnenud viimasel üheaastasel perioodil (samal perioodil, mida kasutati kaebuse
esitajate puhul, vt punkt 26). Palume hinnangut ka põhjendada.
31. See teave tuleb kaebuses esitada kõigi teiste teadaolevate ELi tootjate kohta sõltumata sellest, kas
nad kaebust toetavad või mitte.
Tootjate ühendused
32. Kaebuses tuleb vajaduse korral esitada loetelu kõigist teadaolevatest tootjate ühendustest (nii ELi
kui ka riigi tasandil) koos järgmise teabega:
•
•
•
•
•
•

kontaktandmed,
nimi,
aadress,
telefoninumber,
e-posti aadress,
kontaktisik (võimaluse korral).

See teave tuleb esitada kaebuse lisas elektroonilises vormis, eelistatavalt elektroonilise tabelina
(näiteks Microsoft Excel).
Kaebuse esitajate esindavus
33. Kaebuse esitajad peavad esindama olulist osa ELi tootmisharust. Praktikas tähendab see, et
kaebuse esitajate arvele peab langema vähemalt 25 % asjaomase toote kogutoodangust ELis
(füüsiliselt ELis paiknev tootmine).
34. Pange tähele, et komisjon võib jätta arvestamata nende ELi tootjate toodangu, kes on seotud
eksportijate või importijatega, ja nende ELi tootjate toodangu, kes ise impordivad asjaomast
toodet väidetavalt dumpinguhinnaga müüvast riigist / müüvatest riikidest.
35. ELi tootjad, kes ei ühine kaebuse esitajatega, võivad siiski soovida kaebust toetada.
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36. Kaebuses võib esitada teavet teadaolevate ELi tootjate kohta, kes kaebust ei toeta, kirjeldades
võimaluse korral põhjusi, miks nad seda ei tee.
37. Enne uurimise alustamist teeb komisjon kindlaks, kas kaebuse esitajate arvele langeb vähemalt
25 % asjaomase toote kogutoodangust ELis, pidades silmas füüsiliselt ELis paiknevat tootmist, ja
kas toetus kaebusele on suurem kui vastuseis kaebusele.
38. Kaebuse esitaja esindavuse kindlakstegemiseks saadab komisjon enne uurimise alustamist
kõigile teadaolevatele ELi tootjatele kirja. Sellise kirja näide on esitatud lisas 7.
Piirkondlikud juhtumid
39.

Erijuhtumiga on tegemist siis, kui ühes ELi piirkonnas esineb nii suur turu isoleeritus, et
asjaomase piirkonna tootjaid võib käsitleda kahjustatud tootmisharuna. „Piirkond“ võib olla
riik, riigi osa või mitu riiki koos. Kui eksport koondub ühte piirkonda, võib olla alust algatada
piirkondlik dumpinguvastane uurimine.

40. Piirkondliku dumpinguvastase kaebuse esitamise eeltingimused on järgmised:
(1) tootjad müüvad kõik või peaaegu kõik (üldjuhul üle 80 %) oma valmistatud asjaomased
tooted selles piirkonnas,
(2) mujal ELis asuvad asjaomase toote tootjad rahuldavad kõnealuse piirkonna nõudlusest vaid
väikese osa (üldjuhul alla 20 %),
(3) asjaomase toote dumpinguhinnaga import koondub sellesse piirkonda (üldjuhul üle 80 %) ja
(4) dumpinguhinnaga import põhjustab kahju kõigile või peaaegu kõigile (üldjuhul üle 80 %)
piirkonna tootjatele.
41. Lisateavet piirkondlike juhtumite kohta vt alusmääruse artikli 4 lõike 1 punkt b.

B.

Kaebuses käsitletav asjaomane toode

42. Kaebuses tuleb kirjeldada imporditavat toodet, mille suhtes soovitakse algatada
dumpinguvastane uurimine. Kaebuses tuleb esitada põhjalik kirjeldus, mis välistab võimalikud
väärarusaamad toote määratluse osas.
Asjaomane toode = toode, mida imporditakse ELi
väidetavalt dumpinguhindadega
43. Asjaomast toodet käsitlev kaebuse osa on mitmes mõttes otsustava tähtsusega:
- kaebuse seisukohast, kuna kõik kaebuses esitatavad ja analüüsitavad andmed (nt dumpingu ja
kahju kohta) puudutavad ainult asjaomast toodet;
- uurimise seisukohast, kuna see hõlmab ainult kaebuses määratletud toodet; ja
- dumpinguvastaste meetmete seisukohast, kuna neid kohaldatakse ainult asjaomase toote
suhtes.
44.

Lühikirjeldus. Kaebus peab sisaldama asjaomase toote, s.t uuritava toote lühimääratlust. See
võib (aga ei pruugi) olla asjaomase kombineeritud nomenklatuuri (CN) koodi(de) määratlus 8.
Palume meeles pidada, et kui uurimise tulemusena kehtestatakse dumpinguvastased meetmed,
peab riikide tolliasutustel olema võimalik kindlaks teha, kas teatav imporditav toode kuulub
selle tootekirjelduse alla; see võimalus peab neil olema ka alates uurimise alustamise hetkest.

8

Toote kirjeldus tuleks üldjuhul esitada ühe nn plokina, liikudes üldisest konkreetse kirjelduse suunas (koos
võimalike välistustega) ja lõpetades CN-koodide loendiga. Näiteks: i) asjaomane toode on teatav...; ii)
asjaomane toode ei hõlma...; iii) asjaomane toode kuulub praegu CN-koodide... alla.
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See tähendab, et toote määratluse aluseks peavad olema toote füüsilised, tehnilised ja keemilised
põhiomadused, et toode oleks tollivormistuse tegemisel kindlakstehtav.
Toote määratlus ei peaks sisaldama muid tegureid, nagu kasutusotstarve või tootmisprotsessid,
välja arvatud juhul, kui need tegurid on seotud toote füüsiliste, tehniliste ja keemiliste
omadustega.
45. Täielik kirjeldus. Kaebus peab sisaldama ka toote täielikku kirjeldust, sh järgmisi andmeid:
- asjaomase toote tariifne klassifikatsioon (CN-koodid, mille all toodet ELi imporditakse) 9;
- tootmisprotsessi kokkuvõte, sh teave selle kohta, kas ELis ja/või asjaomastes riikides
kasutatakse samaaegselt erinevaid tootmisprotsesse;
- asjaomase toote füüsilised, tehnilised ja keemilised põhiomadused ning muud omadused;
- toote kasutusviisid ja turg. Kirjeldage toote turusegmenti ja muid asjakohaseid küsimusi.
Näiteks:
•
•
•
•
•
•
•

Kas otsustav turustamistegur on kvaliteet või hind?
Kas turg on väga tsükliline?
Milline on nõudluse hinnaelastsus?
Milline on tarbija hinnang tootele?
Kas kliendid/esindused peavad toote enne selle müümist heaks kiitma?
Kas toodet müüakse kohapeal või lepingute alusel?
Millised on müügikanalid (kuidas toodet müüakse)?

46. Kui asjaomasel tootel on mitu eri liiki või sorti, siis märkige selgelt,
•
•
•

millised olulisemad liigid või sordid kuuluvad toote määratlusse,
miks see nii on,
kas eri liike või sorte võib käsitleda sama tootena ja hõlmata sama uurimisega.

Toote määratluse hindamisel võib komisjonil osutuda vajalikuks käsitleda asjaomase toote
füüsilisi, tehnilisi ja keemilisi põhiomadusi ning nende asendatavust tööstuslike
rakenduste/tarbijate jaoks.
47. Kaebuses tuleb esitada üksikasjalik teave võimalike dumpinguvastaste, subsiidiumivastaste ja
kaitsemeetmete või käimasolevate uurimiste kohta, mis hõlmavad sama või sarnast toodet
muudes kolmandates riikides.
Tollimaksud ja muud kaubandusmeetmed
48. Kaebuses tuleb loetleda tollimaksud, mis tuleb tasuda toote importimisel ELi asjaomasest riigist
/asjaomastest riikidest, samuti kõik muud teadaolevad tariifikorrad, mida kohaldatakse toote
importimisel ELi. Nende hulka võivad kuuluda kvoodid, tariifikvoodid või – kui toodet
ekspordivad arenguriigid – ELi üldiste tariifsete soodustuste kava. Kui olete teadlik sellise
tariifikorra hiljutistest muudatustest, palume sellele viidata10.
49. Palume loetleda ka tollimaksud, mida tuleb EList pärit toote eest tasuda juhul, kui seda
imporditakse kaebuses käsitletavasse, ELi mittekuuluvasse riiki / kaebuses käsitletavatesse ELi
mittekuuluvatesse riikidesse.

9

Kui asjaomane toode ei hõlma täielikku CN-koodi, märkige see ära, lisades koodile eesliite „ex“. Selleks et
saada üldiseid suuniseid klassifitseerimisega seotud küsimustes, tutvuge veebilehega aadressil
või
võtke
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/index_en.htm
ühendust oma pädevate tolliasutustega.
10 Teabe saamiseks tutvuge veebilehega aadressil
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en või võtke ühendust oma
riigi tolliasutustega.
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Järeldus toote kohta
50. Kaebuses peab sisalduma selge väide, et asjaomane toode on võrreldav ja konkureerib tootega,
mida ELis toodab ja müüb ELi tootmisharu („samasugune toode“). Imporditav kaup ja liidu kaup
peavad olema tehnilises mõttes „samasugused“ tooted.
Samasugune toode = ELis toodetav toode, mida
võrreldakse asjaomase tootega

C.

Asjaomased riigid ja eksportijad

51. Dumpinguvastane kaebus esitatakse ühes või mitmes väljaspool ELi asuvas riigis valmistatud
toodete impordi kohta 11. Iga ELi mittekuuluva riigi puhul peab kaebus sisaldama asjaomase toote
kõigi teadaolevate tootjate/eksportijate loetelu koos kontaktandmetega:
•
•
•
•
•

nimi,
aadress,
telefoninumber,
e-posti aadress,
kontaktisik (kui see on teada).

See teave tuleb esitada kaebuse lisas elektroonilises vormis, eelistatavalt elektroonilise tabelina
(näiteks Microsoft Excel). Palun esitage asjaomase riigi / asjaomaste riikide tootjate/eksportijate
teadaolevate ühenduste kohta sama teave (kui see on kättesaadav).

D.

Importijad ELis

52. Kaebus peab sisaldama kõigi asjaomase toote teadaolevate ELi importijate loetelu koos
kontaktandmetega:
•
•
•
•
•

nimi,
aadress,
telefoninumber,
e-posti aadress,
kontaktisik (kui see on teada).

See teave tuleb esitada kaebuse lisas elektroonilises vormis, eelistatavalt elektroonilise tabelina
(näiteks Microsoft Excel). Palun esitage kõikide teadaolevate importijate ühenduste kohta sama teave
(kui see on kättesaadav).

E.

Liidu tarnijad, kasutajad ja tarbijad

53. Kaebus peab sisaldama asjaomase toote ELi tarnijate, ELi kasutajate ja tarbijaühenduste (kui
need on teada) loetelu koos kontaktandmetega:
•
•
•
•
•
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nimi,
aadress,
telefoninumber,
e-posti aadress,
kontaktisik (kui see on teada).

Kui soovite esitada kaebust toote ja riigi kohta, mida hiljuti uuriti ja mille kohta tehti negatiivne järeldus,
võtke lisateabe saamiseks ühendust komisjoni talitustega.
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See teave tuleb esitada kaebuse lisas elektroonilises vormis, eelistatavalt elektroonilise tabelina
(näiteks Microsoft Excel).

(2) DUMPING
A.

Põhimõtted

54. Madalad hinnad ei ole tingimata märk dumpinguhinnaga impordist. Pigem määratletakse
dumpingut kui toote müümist eksporditurul toote normaalväärtusest madalama hinnaga.
Ekspordihind = ekspordiks mõeldud kaupade tehasehind
Normaalväärtus = eksportija siseturul siseriiklikuks
tarbimiseks müüdava toote väärtus
Dumping = ekspordihind on normaalväärtusest madalam
55. Kaebus peab sisaldama toote ekspordihinna ja normaalväärtuse võrdlemiseks vajalikke tõendeid.
Dumpinguarvutuse toetuseks esitatavad tõendid peaksid hõlmama 12-kuulist ajavahemikku, mis
lõppes hiljemalt kuus kuud enne kaebuse esitamise kuupäeva. See reegel kehtib:
•
•
•
•

B.

normaalväärtuse kohta (vt jaotis C),
ekspordihinna kohta (jaotis D),
võimaliku kohanduse kohta,
hindade võrdluse kohta (jaotis E).

Tooteliigid

56. Mõnel juhul on asjaomane toode homogeenne ning ei ole võimalik kindlaks teha eri vorme või
liike, mis toote hindu oluliselt mõjutavad. Sellisel juhul piisab ühest dumpinguarvutusest, et teha
järeldus kogu asjaomase toote dumpinguhinnaga müügi kohta.
57. Teistel juhtudel imporditakse asjaomast toodet ELi eri vormide või liikidena, millel on väga
erinevad hinnad. Keskmised väärtused võivad normaalväärtuse ja ekspordihinna võrreldavust
moonutada, mistõttu võib osutuda vajalikuks esitada ELi imporditavate toote eri liikide kohta
eraldi dumpinguarvutused. Sel juhul võib olla vaja valida üks või mitu tüüpilist tooteliiki, et
jõuda põhjendatud järelduseni asjaomase toote dumpinguhinnaga müügi kohta. Selleks võib
näiteks näidata, et valitud tüüpiliste liikide import ELi moodustab märkimisväärse osa ELi
koguimpordist, mis pärineb asjaomasest riigist. Kui kaebuses käsitletakse rohkem kui ühte riiki,
võib iga asjaomase riigi puhul esineda üks või mitu tüüpilist tooteliiki.
58. Iga tüüpilise liigi puhul võrreldakse selle normaalväärtust ja ekspordihinda. Selle tulemusena
esitatakse erinevad dumpinguarvutused ning nende põhjal leitakse keskmine väärtus.

C.

Normaalväärtus

59. Eelistatavalt on normaalväärtuse aluseks eksportija siseturul kohaldatavad müügihinnad, kuid
kasutada võib ka arvestuslikku normaalväärtust (tootmiskulude ja mõistliku kasumi summa).
Erisätteid kohaldatakse toodete suhtes, mis pärinevad riikidest, kus esinevad olulised
moonutused, mis mõjutavad vabaturumehhanisme (vt allpool alates punktist 66).
60. Enamasti on normaalväärtuseks hind, mida küsitakse asjaomase toote eest eksportija siseturul.
See hind peab olema seotud sisetarbimiseks ette nähtud siseriikliku tehinguga, mis sõlmitakse
sõltumatu ostjaga.
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61. Hinnad peaksid olema neto-tehasehinnad (Incotermsi tarneklausel „EXW“ 12) ja neist tuleb jätta
välja kõik siseriiklikud maksud, näiteks käibemaks. Kui sellised hinnad ei ole kättesaadavad
(näiteks juhul, kui kohaldatakse Incotermsi tarneklausleid „CIF“ ja „FOB“), tuleb teadaolevaid
hindu kohandada, et arvutada välja neto-tehasehinnad.
62. Hindade ja võimalike kohanduste kohta tuleb esitada piisavad kirjalikud tõendid, nagu arved,
pakkumused, hinnakirjad jne.
Alljärgnevalt on toodud näide 13.

Joonis 1. Normaalväärtus = müügihind siseturul
Näide.
Kaebuse esitajad hankisid tõendeid toote jaehinna kohta ekspordiriigi siseturul (139,15
ekspordiriigi valuutaühikut). Sellest jaehinnast tuletatakse hinnanguline neto-tehasehind,
arvates maha asjakohased tulud ja kulud, mis võivad olla näiteks järgmised: käibemaks (10 %),
jaemüüja hinnalisand (10 %), hulgimüüja hinnalisand ning transpordi- ja kindlustuskulud
(15 %).
Asjaomane toode, liik
Jaehind

Ekspordiriigi vääring

139,15

miinus käibemaks = 10 % (arvutus: 139,15/1,10)
⇒Neto-müügihind

126,5

miinus jaemüüja hinnalisand = 10 % (arvutus: 126,5/1,10)
⇒Hulgimüügihind

115

miinus hulgimüüja hinnalisand ning transpordi- ja kindlustuskulud = 15 % (arvutus: 115/1,15)
⇒Tehasehind
100
Vahetuskurss: 2 ekspordiriigi valuutaühikut = 1 euro
Normaalväärtus

50 eurot

Jaehind on saadud ________, mis on esitatud lisas ___.
Hinnalisandid, transpordi- ja kindlustuskulud saadi ______ läbiviidud turu-uuringust (või tuletati
______ alusel). Asjakohase teksti koopia on esitatud lisas ___.
Vahetuskurss on ___. Üksikasjalikum teave on esitatud lisas ___.

63. Kui teave eksportija siseturul kohaldatavate hindade kohta puudub või on ebausaldusväärne
(näiteks kui müük põhineb seotud osapoolte vahelistel tehingutel, müük on kahjumlik või
ebaolulise mahuga 14), võite kasutada toote arvestuslikku normaalväärtust, võttes aluseks

12

Incotermsi eeskirjad ehk rahvusvahelised kaubandustingimused (International Commercial Terms) on
Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) kindlaksmääratud ja avaldatud kaubandustingimused. Neid
kasutatakse laialdaselt rahvusvahelistes äritehingutes ja hankemenetlustes. Incotermsi tingimusi
väljendatakse kolmetäheliste tarneklauslitena, mis tähistavad lepingulise müügi levinud tavasid, ning nende
peamine eesmärk on anda selget teavet kaupade transpordi ja tarnimisega seotud ülesannete, kulude ja
riskide kohta. Täpsemat teavet võib muu hulgas leida Rahvusvahelise Kaubanduskoja veebilehelt aadressil
http://www.iccwbo.org ja oma riigi pädevate tolliasutuste veebilehtedelt.
13 Kui toode ei ole homogeenne, mistõttu analüüs põhineb mitmel tüüpilisel tooteliigil, saadakse tulemuseks
erinevad normaalväärtused, mida võrreldakse ükshaaval vastavate ekspordihindadega.
14 Siseturul toimuva müügi maht on ebaoluline, kui see jääb alla 5 % asjaomase riigi ekspordist ELi.
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tootmiskulud päritoluriigis, millele lisanduvad müügi-, üld- ja halduskulud ning kasum.
Kaebuses tuleb esitada kulude struktuur ja selgitada kulude arvutuskäiku: materjalikulud (esitage
peamised kasutatavad toorained), otsesed tööjõukulud; müügi-, üld- ja halduskulud, välja arvatud
transpordikulud; mõistlik kasuminorm päritoluriigis, nagu on näidatud allpool joonisel 2.
64. Palun märkige iga elemendi kohta, kust asjakohane teave pärineb, ja esitage lisades kõik
asjassepuutuvad tõendid (vt lisa 2) koos kuupäevadega. Alljärgneval joonisel 2 on toodud
näide 15.
Joonis 2. Arvestuslik normaalväärtus
Arvestuslik normaalväärtus ekspordiriigis
Asjaomane toode, liik
Tootmiskulud
Toorained
EUR/tonn
- tooraine A (300 EUR/tonn)
- tooraine B (25 EUR/tonn)
- tooraine C (70 EUR/tonn)
Tööjõukulud
- kvalifitseeritud tööjõud (30 EUR/tonn)
- kvalifitseerimata tööjõud (20 EUR/tonn)

395

EUR/tonn

50

Energia 200 kWh, 0,05 EUR/kWh
EUR/tonn
Muud tootmiskulud
EUR/tonn
(Võimaluse korral täpsustage: rent, liising, kulum, hooldus ja remont jne)

10
45
_____

Tootmiskulude vahesumma
EUR/tonn
Müügi-, üld- ja halduskulud
EUR/tonn
(Võimaluse korral täpsustage: rahastamine, kindlustus, pakendamine,
haldamine, müük, reklaam, teadus- ja arendustegevus, patendid/litsentsid,
tehniline abi, garantiid jne)
KULUD KOKKU
Kasuminorm

5%

500
100

EUR/tonn
EUR/tonn

NORMAALVÄÄRTUS tehasest hankimise tasandil (ex-factory)

UR/tonn

_____
600
30
_____
630

Impordikogused ning tooraine- ja energiakulud saadi ___ rahvusvahelisest aruandest tootmisharu
kohta, mis on esitatud lisas ___.
Tööjõukulud põhinevad Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni statistikal (vt lisa ___).
Muud tootmiskulud ning müügi-, üld- ja halduskulud saadi ______ läbiviidud turu-uuringust või
tuletati ______ alusel. Asjakohase teksti koopia on esitatud lisas ___.
Kasuminorm on minimaalne summa, mis on vajalik tootmisharus uute investeeringute tegemiseks.
Üksikasjalikum teave on esitatud lisas ___.
Kasutatud vahetuskurss: ____ (___. aasta keskmine). Üksikasjalikum teave on esitatud lisas ___.

65. Kui usaldusväärne teave eksportija siseturul kohaldatavate hindade kohta ei ole kättesaadav ja
eksportiva tootja tootmiskulusid ei ole võimalik välja arvutada, võtke ühendust komisjoni
talitustega.
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Samas, joonealune märkus 11.
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Riigid, kus esineb olulisi moonutusi
Kui asjaomase toote hinnad ja kulud ekspordiriigis on oluliste moonutuste tõttu
ebausaldusväärsed, peab kaebus sisaldama tõendeid kõnealuste moonutuste kohta seoses
asjaomase tootega.
66. Olulised moonutused esinevad siis, kui teatatud hinnad või kulud, sealhulgas tooraine- ja
energiakulud, ei ole vabaturujõudude toimimise tulemus, kuna neid mõjutab oluline riigi
sekkumine. Oluliste moonutuste kindlakstegemiseks võib kasutada järgmisi allikaid.
1) Komisjoni aruanne (aruanded) oluliste moonutuste kohta. Komisjon võib koostada ja/või
ajakohastada aruandeid oluliste moonutuste olemasolu kohta teatavas riigis või teatavas sektoris.
Kui selline aruanne on olemas ja seda peetakse antud juhul asjakohaseks, võib kaebuses aruandele
viidata ja see moodustab osa kaebuse tõendusmaterjalist (kui aruanne on avaldatud, lisage link
vastavale veebisaidile).
2) Aruande puudumise korral või olemasoleva aruande täienduseks võib kaebuses osutada
muudele moonutustele. Tõendite aluseks võivad olla teadmised turu kohta ja/või avalikult
kättesaadavad aruanded. Igasugused väited moonutatud tootmiskulude kohta tuleb esitada
struktureeritult ja lisada asjakohased tõendid.

Kui asjaomase tootega seotud oluliste moonutuste olemasolu on kindlaks tehtud, tuleb leida
arvestuslik normaalväärtus, võttes aluseks moonutamata hindu või võrdlusaluseid kajastavad
tootmis- ja müügikulud, sealhulgas mõistlikud müügi-, üld- ja halduskulud ning kasumi.
67. Arvestusliku normaalväärtuse leidmiseks tuleb teha alljärgnevad neli toimingut.
I. Kasutage andmeid, mis käsitlevad tüüpilist toodet, tootmisharu ja tootmisprotsessi
Kui toodet toodab suur hulk ELi tootjaid, tuleb kasutada tüüpilise ELi tootja või mitme tüüpilise
tootja andmeid. Kui toode ei ole homogeenne, võib osutuda vajalikuks valida üks või mitu
tüüpilist tooteliiki. Selleks võib näiteks näidata, et valitud tüüpiliste liikide import ELi moodustab
märkimisväärse osa ELi koguimpordist, mis pärineb ekspordiriigist. Ideaaljuhul on
tootmisprotsess samasugune nagu ekspordiriigis rakendatav tootmisprotsess või sellele väga
sarnane. Kui see nii ei ole, tuleb kasutada tüüpilist liidus rakendatavat tootmisprotsessi.
II. Esitage kaebuses ELi tootjate andmete põhjal alljärgnev teave:

16

•

asjaomase toote valmistamiseks vajalike tootmistegurite jaotus (või materjalide loend, vt
üksikasjad lisas 8);

•

iga asjaomase toote valmistamiseks vajaliku tootmisteguri vajalik kogus või kasutusotstarve
ja mõõtühik (kg, m2 jne);

•

iga tootmisteguri puhul kulu toodanguühiku kohta;

•

kõigi tootmistegurite kirjeldus, sealhulgas vajaduse korral selgitus kvaliteedi, klassi,
kontsentratsiooni jne kohta ning võimaluse korral vastav harmoneeritud süsteemi (HS) kood 16.

Harmoneeritud süsteemi kood on nimede ja numbrite rahvusvaheliselt standarditud süsteem kaubeldavate
toodete klassifitseerimiseks. Seda kuuest numbrist koosnevat koodi kasutab rohkem kui 200 Maailma
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III. Moonutamata võrdlusalused

Moonutatud kulude asendamiseks (vt punkt IV allpool) tuleb hankida moonutamata
võrdlusalused sobivast võrdlusriigist või, kui seda peetakse asjakohaseks, lähtuda moonutamata
rahvusvahelistest hindadest, kuludest või võrdlusalustest.

Sobiva võrdlusriigi valimine
Valikuprotsessi on soovitatav alustada kõikide võimalike võrdlusriikide loetelu koostamisest.
Palun valige riik, mis kõige täpsemalt vastab kõigile alljärgnevatele kriteeriumidele.
•

Riigis peab toimuma asjaomase toote tootmine olulises mahus. Toodet tuleks toota ja müüa
siseturul kogustes, mis on võrreldavad ekspordimahuga riigist, mis väidetavalt müüb
asjaomast toodet ELi turul dumpinghinnaga (tavaliselt on võrdlusalus 5 %). Suur tootjate arv
ja/või oluline import kolmandatest riikidest osutavad konkurentsi olemasolule. Tootmist tuleks
võrrelda ekspordiriigi tootmisega. See tähendab, et kaebuses tuleks arvesse võtta toorainete ja
komponentide kättesaadavust ja laadi, tootmistehnoloogiat, protsessi liiki, spetsialiseerumise
mudeleid jms. Kui see on põhjendatud, tehke vajalikud kohandused, et võtta arvesse nende
tegurite võimalikke olulisi erinevusi. Samuti peaksid ekspordiriigis ja võrdlusriigis
valmistatavad tooted olema füüsiliste, tehniliste ja keemiliste omaduste ning kasutusviisi
poolest identsed või sarnased. Erinevuste arvessevõtmiseks võib teha asjakohaseid kohandusi.

•

Riik peab olema ekspordiriigiga võrreldes samasugusel majandusarengu tasemel, mis
tähendab, et ta peab kuuluma samasse sissetulekukategooriasse ja omama märkimisväärset
rahvaarvu 17.

•

Andmed kulude kohta peavad olema „hõlpsasti kättesaadavad“ 18 (vt ka lisa 8). Riigid, mis ei ole

ekspordiriigiga samasugusel majandusarengu tasemel, kuid mille arengutase on
ekspordiriigiga siiski võrreldav, tuleks valida ainult juhul, kui andmete kättesaadavusega
seotud kaalutlused kaaluvad majandusarengu taseme erinevuse üles.
•

Võrdlusriigi puhul ei tohiks esineda moonutusi (vt ka lisa 8).

•

Kui niisuguseid riike on rohkem kui üks, on sobivaim võrdlusriik piisava sotsiaal- ja
keskkonnakaitse tasemega riik. „Piisava kaitsetaseme“ üle otsustamisel lähtutakse
peamistest töötajate õigustest, ÜRO/ILO konventsioonidest ja keskkonda käsitlevatest
konventsioonidest. Soovituslik loend on esitatud üldiste tariifsete soodustuste kava määruse19
VIII lisas.

Tolliorganisatsiooni (World Customs Organization, WCO) liikmesriiki. Riigid kasutavad sageli
üksikasjalikumaid koode, kuid need ei ole rahvusvaheliselt ühtlustatud.
17 Vt
näiteks
Maailmapanga
sissetulekupõhine
liigitus:
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lendinggroups.
18

„Hõlpsasti kättesaadavad“ ei tähenda tingimata seda, et andmeid on võimalik saada tasuta, vaid et andmed
peavad olema avalikult kättesaadavad. Siiski tuleks eelistada tasuta kättesaadavat teavet, kui see on olemas.
19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 978/2012 üldiste tariifsete
soodustuste kava kohaldamise kohta, ELT L 303, 31.10.2012, lk 1.
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Rahvusvahelised hinnad, võrdlusalused või kulud
Alternatiivina võib moonutatud kulude asendamiseks kasutada rahvusvahelisi hindu,
võrdlusaluseid või kulusid. Seda võib teha näiteks siis, kui teave moonutamata kulude kohta
võrdlusriigis ei ole hõlpsasti kättesaadav või kui otsustatakse, et rahvusvaheline noteering
näitab moonutamata kulude taset paremini. Viimasel juhul võidakse näiteks leida, et värviliste
metallide, mustmetallide ja väärismetallide noteeringud Londoni metallibörsil on konkreetse
riigi statistilistest impordiandmetest parem võrdlusalus.

IV. Kulude asendamine
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1) Võimaluse korral tuleks võrdluse aluseks võetud liidu tootja kulusid (vt punkt II eespool)
kohandada, et kajastada ekspordiriigi moonutatud kulusid.
2) Seejärel tuleks arvestusliku normaalväärtuse leidmiseks asendada moonutatud kulud
moonutamata võrdlusalustega (vt punkt III eespool).
Alljärgnevalt on toodud näide.
Joonis 3. Arvestuslik normaalväärtus oluliste moonutuste korral
Asjaomane toode, liik
Tootmiskulud
Toorained
EUR/tonn
- tooraine A (300 EUR/tonn)
- tooraine B (25 EUR/tonn)
- tooraine C (70 EUR/tonn)
Tööjõukulud
- kvalifitseeritud tööjõud (30 EUR/tonn)
- kvalifitseerimata tööjõud (20 EUR/tonn)

395

EUR/tonn

50

Energia 200 kWh, 0,05 EUR/kWh
EUR/tonn
Muud tootmiskulud
EUR/tonn
(Võimaluse korral täpsustage: rent, liising, kulum, hooldus ja remont jne)
Tootmiskulude vahesumma
EUR/tonn
Müügi-, üld- ja halduskulud
EUR/tonn
(Võimaluse korral täpsustage: rahastamine, kindlustus, pakendamine,
haldamine, müük, reklaam, teadus- ja arendustegevus, patendid/litsentsid,
tehniline abi, garantiid jne)
KULUD KOKKU
Kasuminorm

5%

EUR/tonn
EUR/tonn

NORMAALVÄÄRTUS tehasest hankimise tasandil (ex-factory)

EUR/tonn

10
45
_____
500
100

_____
600
30
_____
630

Tooraine A hinna aluseks on keskmine impordihind sobivasse võrdlusriiki importimisel kõikidest
riikidest peale ekspordiriigi, sest selle hinnad on moonutatud (import ekspordiriigist moodustab XX %
koguimpordist sobivasse võrdlusriiki). Statistika on saadud ________, mis on esitatud lisas ___.
Energiakulud on saadud riigi statistikaameti andmetest, mis on esitatud lisas ___. Need langevad
ligikaudselt kokku võrdlusriigi kolme koostööd tegeva tootja andmetega (vt lisa ___, kus on esitatud
teave nende kulude ja kasumite kohta).
Kõik muud kulud põhinevad võrdlusriigi kolme koostööd tegeva tootja keskmistel kuludel ja
kasumitel (vt lisa ___, kus on esitatud teave nende kulude kohta).
Andmed müügi-, üld- ja halduskulude ning kasumi kohta on saadud võrdlusriigi asjaomast toodet
tootvate ja/või samas segmendis/sektoris tegutsevate äriühingute avalikult kättesaadavatest
aruannetest. Aruanded on esitatud lisas ___.
Kasutatud vahetuskurss: ____ (___. aasta keskmine). Üksikasjalikum teave on esitatud lisas ___.
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D.

Ekspordihind
Ekspordihind, mida eksportija kohaldab esimese sõltumatu kliendi suhtes ELis

68. Ekspordihind on ekspordiks mõeldud kaupade tehasehind, mille ELis asuv esimene sõltumatu
klient on tasunud või peab tasuma. Enamikul juhtudel on ekspordihinna aluseks hind, mida
eksportija kohaldab temaga mitteseotud importija suhtes ELis.
69. Ekspordihinda võib tõendada arvete, hinnapakkumiste, hinnakirjade, müügitöötajate aruannete
või asjaomase riigi riikliku impordistatistikaga. Hind tuleb viia tagasi tehasest hankimise
tasandile. Kaebus peab sisaldama tõendeid sama ajavahemiku kohta, mida kasutati
normaalväärtuse puhul (vt punkt 55 eespool).
Arvestuslik ekspordihind
70. Mõnel juhul tuleb leida arvestuslik ekspordihind selle hinna alusel, millega imporditud tooted
esimest korda sõltumatule ostjale edasi müüakse. See kehtib eelkõige järgmistel juhtudel:
–

kui kaebuse esitajatel ei ole võimalik ekspordihindu välja selgitada või

–

kui kaebuse esitajatel on põhjust arvata, et eksportija ja importija on omavahel seotud
(näiteks
emaettevõtja-tütarettevõtja
vaheline
seos)
või
nende
vahel
on
kompensatsioonikokkulepe või ekspordihind ei ole muudel põhjustel usaldusväärne. Palun
selgitage põhjusi.

71. Tehasest hankimise tasandi ekspordihinna leidmiseks peavad kaebuse esitajad esitama
imporditud toote edasimüügihinna, mida kohaldatakse esimesel edasimüügil ELis asuvale
sõltumatule ostjale. Näiteks eksportijaga seotud importija hinna puhul [tuleb teha kohandused
alljärgneva suhtes]:
- importija müügi-, üld- ja halduskulud,
– sõltumatu importija tavapärane kasum,
– transpordi-, kindlustus-, käitlemis-, laadimis- ja lisakulud ning
– tollimaksud.
72. Kõikide kohanduste kohta tuleb esitada piisavad kirjalikud tõendid. Alljärgneval joonisel 4 on
toodud näide 20.

20

Kui asjaomane toode ei ole homogeenne, mistõttu kaebuses käsitletakse mitut tüüpilist tooteliiki, saadakse
tulemuseks erinevad normaalväärtused, mida võrreldakse individuaalselt vastavate ekspordihindadega.
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Joonis 4. Arvestuslik ekspordihind
Kaebuse esitaja on saanud tõendeid hinna kohta, mida jaemüüja maksis eksportijaga seotud
hulgimüüjale/importijale (134,5 eurot). Sellest hinnast tuletatakse hinnanguline neto-tehasehind
kui ekspordihind, arvates maha asjakohased tulud ja kulud, mis võivad olla näiteks järgmised:
käibemaks (10 %), hulgimüüja müügi-, üld- ja halduskulud ning kasuminorm (10 %),
transpordi- ja kindlustuskulud ELis (2 %), tollimaks (5 %), transpordi- ja kindlustuskulud ELi
piirilt eksportija tehaseni (4 %).
Asjaomane toode, kaubamärk, liik

EUR

Bruto-hulgimüügihind

134,5

miinus käibemaks = 10 % (arvutus: 134,5/1,10)
⇒ Neto-hulgimüügihind

122,3

miinus hulgimüüja müügi-, üld- ja halduskulud (5 %) ja kasum mitteseotud importijalt (5 %) = 10 %;
ning
transpordi- ja kindlustuskulud ELis = 2 % (arvutus: 122,3/1,12)
⇒ Hulgimüüja tasutav hind, tollivormistuse järgne
109,2
miinus tollimaks = 5 % (arvutus: 109,2/1,05)
⇒CIF-ekspordihind 21

104

miinus kindlustuskulud ja veokulud tehaseni = 4 % (arvutus: /1,04)
⇒Ekspordihind tehasest hankimise tasandil

100

Jaehind on saadud arvete keskmiste summade põhjal (või kataloogist, hinnakirjast, turu-uuringust jms).
Esitatud lisas ___. Või Eurostati andmete kohane impordihind 22 (vt lisa ___).
Kõik hinnalisandid, kindlustuskulud ja prahiraha on saadud ______ läbiviidud turu-uuringust või tuletatud
______ alusel. Asjakohase teksti koopia on esitatud lisas ___.

E.

Hindade võrdlus

73. Asjakohase hinnavõrdluse tagamiseks peaksid ekspordihind ja normaalväärtus olema
võrreldavad, võttes arvesse toote füüsilisi ja keemilisi põhiomadusi ning müügitingimusi.
Võrdlus tuleks teha samal kaubandustasandil (nt hulgi- või jaemüük), tehasest hankimise tasandil
ja võimalikult sama aja kohta.
74. Kui ekspordihind ja normaalväärtus ei ole võrreldavad, tuleks erinevuste kajastamiseks teha
kohandusi kaebuse esitaja käsutuses oleva teabe alusel.
Kõigi tehtud kohanduste kohta tuleb esitada alljärgnev teave:
(1) üksikasjalikud andmed erinevuste kohta, mille tõttu on kohandus vajalik,
(2) erinevuste tõttu tehtavate kohanduste hinnanguline suurus ja
(3) tõendid kõnealuste erinevuste kohta.
75. Kui normaalväärtuse kindlaksmääramiseks kasutatav toode ei ole erinevate füüsiliste ja/või
keemiliste põhiomaduste tõttu identne imporditava tootega, võib osutuda vajalikuks kohandada
normaalväärtust (mitte ekspordihindu). Sel juhul palume selgitada, mille poolest need kaks
toodet erinevad ning kuidas need erinevused mõjutavad turuväärtust või tootmiskulusid ja

21

CIF (hind, kindlustus ja prahiraha) on tarneklausel, mis kohustab müüjat sõlmima lepingu kauba vedamiseks
kindlaksmääratud sihtsadamasse ning tasuma veokulud ja prahiraha. Vt ka joonealune märkus 10.

22

Eurostati impordistatistika on internetis avalikult kättesaadav. Vt jaotis 6 „KASULIKUD LINGID“ allpool.
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kasumit.
76. Normaalväärtust (mitte ekspordihindu) võib olla vaja kohandada ka siis, kui eksportija siseturul
müüdava toote ja ELi eksporditava toote hindade võrreldavust mõjutavad kaubandustasemete
erinevus 23 ja/või impordimaksud ning kaudsed maksud.
77. Peale selle tuleb nii normaalväärtust kui ka ekspordihindu kohandada, et võtta arvesse erinevusi,
mis tulenevad alljärgnevast:

F.

–

allahindlused,

–

hinnaalandid ja kogused,

–

transport, kindlustus, käitlemine jms,

–

pakendamine,

–

krediit,

–

müügijärgsed kulud,

–

komisjonitasud,

–

valuuta konverteerimine ning

–

muud hinda ja hindade võrreldavust mõjutavad tegurid.

Dumpingumarginaal

78. Dumpingumarginaal arvutatakse tavaliselt järgmiselt:
(1) Hindade võrdlus: arvutage normaalväärtuse (netohind tehasest hankimise tasandil) ja
ekspordihinna (netohind tehasest hankimise tasandil) vahe pärast seda, kui olete võtnud
arvesse võimalikke hindade võrreldavust mõjutavaid erinevusi.
(2) Väljendage seda erinevust protsendina CIF-ekspordihinnast.
Alljärgneval joonisel 5 on toodud näide.
Joonis 5. Dumpingumarginaali arvutamine (kõik arvnäitajad eurodes)
a. Normaalväärtus tehasest hankimise tasandil
b. Ekspordihind tehasest hankimise tasandil
c. Dumpingumarginaal
a-b
d. CIF-väärtus
e. Dumpingumarginaal protsendina CIF-väärtusest c *100
d

100
(80)
20
90
20 = 22 %
90

79. Kui valiti erinevad tooteliigid, saadakse tulemuseks erinevad dumpingumarginaalid. Nende
marginaalide põhjal võib arvutada keskmise dumpingumarginaali kogu asjaomase toote kohta,
kuid kaebus peab sisaldama kõiki arvutusi.
80. Kui kaebuses käsitletakse rohkem kui ühte riiki, tuleb dumpingumarginaal arvutada iga riigi
kohta eraldi.

G.

Meetmete tase toorainetega seotud moonutuste korral ekspordiriigis

81. Maailma Kaubandusorganisatsiooni ja ELi eeskirjade kohaselt ei või dumpinguvastase
tollimaksu määr olla dumpingumarginaalist kõrgem, ent võib olla dumpingumarginaalist

23

Erinevus jaemüügi ja turustajate kaudu müümise vahel.
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madalam, kui madalama määraga tollimaks on dumpinguhinnaga impordi põhjustatud kahju
kõrvaldamiseks piisav. Seda nimetatakse väiksema tollimaksu reegliks. Väiksema tollimaksu
reeglit kohaldatakse juhul, kui kahjumarginaal (vt punkt 142) on madalam kui
dumpingumarginaal (vt punkt 78).
82. Hinnates, kas dumpingumarginaalist madalama määraga tollimaksust piisab kahju
kõrvaldamiseks, uurib komisjon, kas asjaomase toote puhul esineb toorainega seotud moonutusi.
83. Kui kaebuse esitajate arvates toorainega seotud moonutused eksisteerivad ja kaebuse esitajad
soovivad, et komisjon neid moonutusi uuriks, tuleks kaebusele soovitavalt lisada piisavaid
tõendeid moonutuste olemasolu kohta (vt komisjoni uuritavate moonutuste loetelu allpool) ja
selle kohta, et kõnealuse tooraine hind on ekspordiriigis tüüpiliste rahvusvaheliste turgude
hindadega võrreldes oluliselt madalam. See võimaldab komisjonil neid moonutusi uurida ja kui
see on põhjendatud, siis kehtestada tollimaksu dumpingumarginaaliga võrdsel tasemel. Komisjon
uurib selliste moonutuste olemasolu ka omal algatusel niivõrd, kuivõrd olemasolevad tõendid
seda võimaldavad.
Kui komisjonil ei ole enne juhtumi menetlusse võtmist selliste moonutuste kohta piisavaid
tõendeid, olgu need siis kaebusel põhinevad või komisjoni enda algatusel kogutud tõendid, siis
algatamisteates ja seega ka uurimise käigus asjaomaseid moonutusi ei käsitleta. Kui uurimise
käigus ei ole moonutusi kindlaks tehtud, ei või toorainega seotud moonutuste tõttu kehtestada
tollimaksu dumpingumarginaaliga võrdsel tasemel. See võib tollimaksumäära oluliselt mõjutada.
Näide.
Dumpinguvastase uurimise tulemusena määratakse ekspordiriigi tootja puhul kindlaks 50 %
dumpingumarginaal ja 15 % kahjumarginaal. Üldjuhul kehtestataks dumpinguvastase
tollimaksu määraks 15 %, ent kui uurimise käigus tehakse kindlaks toorainega seotud
moonutuste olemasolu, võib komisjon kehtestada selle tootja suhtes dumpinguvastase
tollimaksu määraks 50 % (dumpingumarginaaliga võrdne tase), kui see on liidu huvides.

84. Arvesse võetakse ainult tooraineid, millega seotud kulud moodustavad vähemalt 17 % asjaomase
toote tootmiskuludest. Seetõttu peab kaebuses esitatud kulude jaotus näitama, et moonutustega
seotud tooraine tõenäoliselt vastab nimetatud 17 % piirmäärale.
85. Üldjuhul on kaebuse esitajate tootmisandmed ekspordiriigi tootjate andmetega küllalt sarnased,
kuid ei pruugi neid siiski täpselt peegeldada. See tähendab, et näiteks juhul, kui on esitatud
tõendid ekspordiriigis elektrienergia kahetise hinnakujundussüsteemi olemasolu kohta, kuid
elektrienergia moodustab ainult 15 % tootmiskuludest, võib komisjon ikkagi uurida tõendeid
selle moonutuse kohta. Samas juhul, kui on tõendeid tooraine eksporditariifikvoodi kohta, kuid
see tooraine moodustab ainult 3 % tootmiskuludest, võib need tõendid lisada, kuid on
ebatõenäoline, et sellega saavutatakse ekspordiriigis 17 % piirmäär. Kui kaebuse esitajad on
teadlikud tootmismeetodite erinevustest võrreldes ekspordiriigi tootjatega (näiteks vertikaalse
integratsiooni tõttu), tuleb see teave kaebuses esitada.
86. Moonutused, mida komisjon võib uurida, on järgmised:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kahetised hinnakujundussüsteemid,
eksporditollimaksud,
ekspordi lisatollimaks,
ekspordikvoot,
ekspordikeeld,
fiskaalne ekspordimaks,
ekspordiloa nõue,
minimaalne ekspordihind,
käibemaksutagastuse vähendamine või tühistamine,
ekspordi tollivormistuse asukoha piirang,
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•
•
•

kvalifitseeritud eksportijate loetelu,
siseturul müümise kohustus,
oma tarbeks kaevandamise kohustus.

87. Esitatavad tõendid peavad olema piisavad. Väiteid, mille kohta puuduvad tõendid, ei saa arvesse
võtta. Näiteks kui kaebuse esitajad väidavad, et ekspordiriigis esinevad toorainega seotud
moonutused, mis tulenevad ekspordikvoodist, tuleb kaebuses osutada õigusaktile, millega see
kvoot on kehtestatud, ja tõendada selle kehtivust.
88. Allpool on esitatud mõned allikad, mis võivad pakkuda kasulikku teavet toorainetega seotud
võimalike moonutuste kohta. Enamikus neist allikatest kasutatakse toorainete määratlemiseks
harmoneeritud süsteemi klassifikatsiooni, mistõttu on soovitatav esitada kasutatud toorainete
harmoneeritud süsteemi kohased koodid.
•
•
•
•
•
•
•

Komisjoni uuritavate moonutuste loetelu sarnaneb OECD avaldatud loetelule, mida
kasutatakse tööstusliku tooraine ekspordipiirangute OECD andmebaasis:
http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials
Maailma Kaubandusorganisatsiooni ülevaade kaubanduspoliitikast:
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tpr_e.htm
Riigipõhised aruanded
Kutselised tootmisharu analüütikud nagu IHS Market, Metal Bulletin ja Bloomberg
Maailmapanga Grupi veebisait „Doing Business“: http://www.doingbusiness.org/data;
klõpsake rubriigis „Economy Snapshots“ valikul „Select Country“ ja seejärel real
„Trading across Borders“
Rahvusvahelise Valuutafondi andmebaas:
http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx
Muud allikad kommunaalteenuste hindade kohta, nagu näiteks Rahvusvaheline
Energiaagentuur ja riiklikud veevärgiametid

Täiendav liidu huvide analüüs toorainega seotud moonutuste korral
89. Selle analüüsi eesmärk on teha kindlaks, kas liidu huvides on kohaldada meedet, mis on
dumpingumarginaaliga võrdsel tasemel. Analüüsi tegemiseks peab komisjon aktiivselt taotlema
teavet huvitatud isikutelt, sealhulgas kaebuse esitajatelt. Komisjon peab hindama selliseid
elemente nagu ekspordiriigi vaba tootmisvõimsus, konkurents toorainete pärast ja mõju liidu
äriühingute tarneahelatele, samuti võimalikke muid asjakohaseid elemente.
90. Võimaldamaks komisjonil koguda piisavalt teavet, et teha kindlaks, kas toorainetega seotud
moonutuste korral on liidu huvides kohaldada dumpingumarginaaliga võrdsel tasemel meedet,
palutakse kaebuse esitajatel esitada kaebuses kogu asjakohane teave (koos tõendusmaterjaliga),
vastates näiteks järgmistele küsimustele.
a) Kas asjaomase toote/asjaomaste toorainete puhul on ekspordiriigis olemas märkimisväärne
vaba tootmisvõimsus? Võimaluse korral esitage hinnangud asjaomase toote tootmisvõimsuse,
aastatoodangu ja siseriikliku tarbimise kohta ekspordiriigis. Märkige ka teabe allikas.
b) Millised on ülemaailmsed konkurentsitingimused asjaomase toote peamiste toorainete puhul?
Kas meie tootmisharul esineb nende toorainetega seoses juurdepääsu- ja/või kuluprobleeme?
Kas ELi tootjad on väga sõltuvad strateegiliselt tähtsate toorainete impordist? Kas see sõltuvus
võib nende toorainete majandusliku väärtuse ja suurte tarneriskide tõttu olla kriitiline? Kas
peamist toorainet saab asendada teiste materjalidega?
c) Milline oleks dumpingumarginaaliga võrdsel tasemel meetme kohaldamise mõju järgnevale
kaubaturule ja kogu tarneahelale?
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See küsimuste loetelu ei ole ammendav. Olenevalt tootest ja turust võib olla asjakohane lisada
täiendavat teavet.
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(3) KAHJU
A.
91.

Põhimõtted
Selleks, et komisjonil oleks võimalik otsustada, kas dumpinguvastase menetluse algatamiseks
on piisavad tõendid, peavad tema käsutuses olema teatavad andmed, mis on seotud
dumpinguhinnaga impordi väidetava kahjuliku mõjuga.

92. Need andmed hõlmavad
(1) dumpinguhinnaga toodete impordimahtu ja -väärtust, hinnataset ning
(2) nende toodete mõju ELi tootmisharule.
93. Kahju analüüsimisel, mida selgitatakse üksikasjalikult allpool, käsitletakse alljärgnevaid peamisi
tegureid:
–

tarbimine ELis,

–

dumpinguhinnaga impordi maht ja turuosa,

–

dumpinguhinnaga impordi ühikuhind (näiteks hind tonni kohta),

–

kaebuse esitajaid kahjustav hinna allalöömine,

–

liidu tootmisharu ja kaebuse esitajate toodang, 24 tootmisvõimsus ja tootmisvõimsuse rakendamine,

–

ELi tootmisharu ja kaebuse esitajate müügimaht ja turuosa,

–

kaebuse esitajate müügi väärtus ELis tehasest hankimise tasandil 25 ja ekspordimaht,

–

kaebuse esitajate toodanguühiku müügihind ELis tehasest hankimise tasandil,

–

kaebuse esitajate poolt ELis müüdavate toodete maksumus,

–

kaebuse esitajate kasumlikkus ELis,

–

tööhõive ELi tootmisharus ja kaebuse esitajate äriühingutes,

–

kaebuse esitajate investeeringud,

–

kaebuse esitajate alg- ja lõppvarud iga perioodi kohta.

94. Kõiki ELi tootmisharuga seotud elemente ei pea iseloomustama tegelik langussuundumus.
Näiteks vaatamata absoluutarvudes kasvavale müügile võidakse tootmisharus leida, et tulud on
märkimisväärselt vähenenud madalamate hindade tõttu, mille põhjuseks on dumpinguhinnaga
impordist tingitud hinnasurve.
95. Kaebus võib lisaks punktis 83 loetletud näitajatele sisaldada teavet ka muude näitajate kohta, mis
võivad viidata kahjule.
96. ELi tootmisharu olukorra kirjeldamisel võib arvesse võtta ka ELi tootmisharule kahju
põhjustamise ohtu või tootmisharu väljakujunemise takistamist (vt allpool).
97. Lisa 5 sisaldab näidet tabelist, mida võib kasutada eri äriühingute andmete koondamiseks ja
selleks, et kokkuvõtlikult esitada käesolevas jaos kirjeldatud teave kahju kohta.
98. Asjakohaste andmete ja arvnäitajate esitamisel võtke palun arvesse järgmist.

24

Sealhulgas toodang, mis antakse üle või mida müüakse äriühingu siseselt või sidusettevõtjale lisatöötluseks
(sisekasutus või sisemüük).

25

Välja arvatud sisekasutus või sisemüük (tooted, mis antakse üle või mida müüakse äriühingusiseselt või
sidusettevõtjale lisatöötluseks). Sisekasutuseks või sisemüügiks valmistatud tooted tuleks näidata eraldi.
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Geograafiline piirkond
99. Kõik ülalnimetatud näitajad hõlmavad kogu Euroopa Liitu.
Toode
100. Kahju hindamine peab põhinema üksnes asjaomasel tootel, mistõttu kõik andmed ja arvnäitajad,
mille te esitate, peaksid käima ainult selle toote kohta. Ainult juhtudel, kui on võimatu esitada
asjaomase tootega piirduvaid andmeid, võite esitada andmed suurema tooterühma kohta, mis
sisaldab ka asjaomast toodet. Selline olukord võib tekkida näiteks impordistatistika puhul, kui
tollirubriik hõlmab lisaks asjaomasele tootele ka muid tooteid (vt järgmine punkt). Sellisel juhul
tuleb esitada asjaomase toote hinnanguline impordimaht. Palun selgitage ja põhjendage
mahunäitajatega seoses tehtud ekstrapolatsioone või kohandusi.
Tariifirubriigid
101. Mõnikord ei võimalda tariifirubriigid või CN-koodid asjaomast toodet eristada, kuna see on
esitatud koos teiste toodetega, mida kaebus ei hõlma (nn ex-koodid, vt joonealune märkus 7).
Sellisel juhul tuleb esitada asjaomase toote hinnanguline impordimaht turuandmete või muude
allikate põhjal. Abiks võib olla ka ekspordiriigi statistika 26.
Teave tooteliikide kohta
102. Kui asjaomane toode hõlmab mitut erinevat liiki või sorti, võib teave teatavate kahjutegurite
kohta piirduda mõningate tüüpiliste tooteliikidega (vt ka punkt 57 eespool), kui:
•

mõningaid kahjunäitajaid ei saa esitada tervikuna kõigi tooteliikide kohta

või
•

üldiste arvnäitajate (nagu tootmiskulud, müügihind, kasumlikkus) areng ei anna sisulist
teavet.

Palun esitage kirjalik teave selle kohta, mille alusel konkreetsed tooteliigid välja valiti.
Vaatlusalune periood
103. Hinna allalöömise ja turuhinnast madalama hinnaga müügi arvutuste puhul peaks vaatlusalune
periood ideaaljuhul hõlmama 12-kuulist ajavahemikku, mis lõppes hiljemalt kuus kuud enne
kaebuse esitamise kuupäeva (sama periood, mida kasutatakse dumpingu arvutamiseks, vt
punkt 55 eespool).
104. Kahjutegurite puhul, mille põhjal tehakse järeldused suundumuste kohta (nagu ELi import ning
ELi tootjate müügimahu ja hindade arengusuundumused ELis), peab vaatlusalune periood
hõlmama nelja aastat, kusjuures viimane aasta peaks ideaaljuhul langema kokku perioodiga,
mida kasutatakse dumpingu ja hinna allalöömise arvutuste tegemiseks.

26

Enamik maailma riike kasutab kauba tariifse klassifitseerimise ja statistika eesmärgil Maailma
Tolliorganisatsiooni (WCO) harmoneeritud süsteemi (HS) nomenklatuuri. HS-kood võib koosneda kuni
kuuest numbrist, millele Maailma Tolliorganisatsiooni liikmed võivad seejärel lisada täiendavaid alajaotisi
(nt ELi kaheksakohalised CN-koodid). See tähendab, et Maailma Tolliorganisatsiooni liikmete (sh EL)
tariifinomenklatuur on kuni kuue numbri ulatuses ühesugune. Samas juhul, kui te kasutate ekspordiriigi
statistikat, peate kasutama selle riigi tariifinomenklatuuri, võttes arvesse selle alajaotisi, mille koodid
koosnevad enamast kui kuuest numbrist.
Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmete statistikaametite veebisaitide aadressid võib leida aadressilt
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/natl_e.pdf.
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B.

Kahjutegurid
Sissejuhatavad märkused

105. Esitada tuleb nn makronäitajad kogu ELi tootmisharu kohta (s.t nii kaebuse esitajate kui ka teiste
teadaolevate tootjate kohta). Makronäitajad on järgmised:
–

toodang,

–

tootmisvõimsus,

–

müügimaht,

–

turuosa ja

–

tööhõive.

Kui puuduvad täpsed arvnäitajad nende ELi tootjate kohta, kes kaebuse esitamisel ei osale, tuleb
kaebuses esitada põhjendatud ja selge metoodika alusel kindlaks tehtud hinnangulised näitajad.
106. Nn mikronäitajad, nagu müügi väärtus, müügihinnad, tootmiskulud, kasumlikkus ja hinna
allalöömise arvutused, puudutavad ainult kaebuse esitajaid.
107. Kaebus peab sisaldama nii iga äriühingu arvnäitajaid kui ka kogusummasid.
108. Kaebuses tuleb esitada selgitused iga kahjunäitaja kohta (vt üksikasjad allpool).
Tarbimine ELis (vt ka lisa 6, I jagu, tabel A)
109. Müügimahu arengut ELis tuleb võrrelda tarbimisega ELis. Tarbimise arvnäitajad võivad
põhineda turu-uuringutel, statistilistel andmetel jms, kuid need võib ka kahe alljärgneva meetodi
kohaselt välja arvutada.
I meetod
Aasta
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1

2

3

4

Kõigi ELi tootjate (nii kaebuse esitajad kui ka teised tootjad)
kogutoodang ELis
Koguimport ELi mittekuuluvatest riikidest*
Kogueksport (müük ELi mittekuuluvatesse riikidesse)*
Nähtav tarbimine ELis (a+b-c)
Varude kogumuutus ELis
Tegelik tarbimine ELis (d-e)

* Võimalik allikas: ELi (Eurostati) impordi ja ekspordi statistika; märkige mõõtühik (tonn, kg jne).

27
28

–

Kõigi ELi tootjate (nii kaebuse esitajad kui ka teised tootjad) kogutoodang ELis on
kaebuse esitajate toodang, millele on lisatud teiste ELis asuvate tootjate toodang (sealhulgas
omavahel seotud ELi tootjad ja/või asjaomast toodet ise importivad tootjad). Võib juhtuda, et
selle kindlakstegemiseks tuleb kasutada osaliselt hinnangulisi andmeid. Kui osa toodangust
on mõeldud sisekasutuseks või sisemüügiks, 27 siis märkige, kui suur see osa on.

-

Koguimport ELi mittekuuluvatest riikidest on toote kogu import ELi, sealhulgas
väidetavalt dumpinguhinnaga import. Selle arvnäitaja võib leida Eurostati statistikast 28. Kui
asjaomast toodet CN-koodi alusel ei eristata, tuleb esitada hinnanguline näitaja.

-

Kogueksport

(ELi

mittekuuluvatesse

riikidesse)

on

toote

kogueksport

ELi

Vt sisekasutuse ja sisemüügi määratlused joonealuses märkuses 20.
Eurostati impordistatistika on internetis avalikult kättesaadav. Vt jaotis 6 „KASULIKUD LINGID“ allpool.
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mittekuuluvatesse riikidesse. Vastavad andmed võib leida Eurostati rubriigist „extra-EU“.
Kui asjaomast toodet CN-koodi alusel ei eristata, tuleb esitada hinnanguline näitaja.
–

Varude kogumuutus ELis on kõigi ELi tootjate (kaebuse esitajate ja teiste tootjate) alg- ja
lõppvarude vahe. Olenevalt tootest ja nende tootjate arvust, kes ei osale kaebuse esitamisel,
võib osutuda vajalikuks esitada hinnanguid.

II meetod

a)

b)
c)

Aasta
Kõigi ELi tootjate (kaebuse esitajad ja
teised tootjad) poolt ELis toodetud
toodangu müügimaht ELis kokku.
Koguimport ELi mittekuuluvatest
riikidest*
Tegelik tarbimine ELis (a+b)

1

2

3

4

* Võimalik allikas: ELi (Eurostati) impordi ja ekspordi statistika.

– Kõigi ELi tootjate (nii kaebuse esitajad kui ka teised tootjad) ELi kogutoodangu
müügimaht ELis on kaebuse esitajate müügimaht, millele on lisatud teiste ELis asuvate
tootjate (sealhulgas omavahel seotud ELi tootjad ja/või asjaomast toodet ise importivad
tootjad) müügimaht. Olenevalt ELi tootjate koostööst võib osutuda vajalikuks esitada
hinnangulisi andmeid. Kui osa toodangust on mõeldud sisekasutuseks või sisemüügiks, siis
märkige sellise toodangu maht.
- Koguimport ELi mittekuuluvatest riikidest on toote kogu import ELi, sealhulgas
dumpinguhinnaga import. Selle arvnäitaja võib leida Eurostati statistikast. Kui asjaomast
toodet CN-koodi alusel ei eristata, tuleb esitada hinnanguline näitaja.
Väidetavalt dumpinguhinnaga impordi maht ja turuosa (vt lisa 6, I jagu, tabel B)
110. Selle mahu puhul tuleb arvesse võtta ainult kaebuses käsitletavast riigist / käsitletavatest riikidest
pärinevat dumpinguhinnaga toodet ja mahtu tuleb väljendada samades mõõtühikutes, mida
kasutati tarbimise puhul (tonnides, tükkides, ruutmeetrites jne).
111. Turuosa arvutatakse protsendina tarbimisest ELis, iga asjaomase riigi kohta eraldi:
Riigist „A“ pärineva dumpinguhinnaga impordi maht
----------------------------------------------------------------- x 100
Tarbimine ELis

Väidetavalt dumpinguhinnaga impordi hind (vt ka lisa 6, I jagu, tabel C)
112. Impordihindade areng võib kajastada dumpinguhinnaga impordi avaldatavat hinnasurvet.
113. Pakume välja kolm alternatiivset meetodit dumpinguhinnaga impordihinna arengu kirjeldamiseks
vastavalt kättesaadavale teabele. Need soovitused ei välista imporditud toodete
hinnasuundumuste esitamise muid viise. Kasutatavast meetodist olenemata peab kaebus
sisaldama asjakohast tõendusmaterjali.
1) Eurostat kajastab tavaliselt keskmist CIF-hinda ühiku kohta. See hind ei sisalda tollimakse.
2) Samuti on võimalik hinnata müügihindade arengut ELi turul, analüüsides konkreetseid
tüüpilisi tooteliike. See meetod võib olla otstarbekam siis, kui toodet müüakse eri liikide või
sortidena.
3) Dumpinguhinnaga impordi hindade esitamiseks võib kasutada ka muid allikaid, nagu
avalikud või erauuringud, turu-uuringud, müügiaruanded või asjaomase riigi / asjaomaste
riikide ekspordistatistika. Edasimüügihindade areng ELis näitab impordihindu vaid siis, kui
edasimüügi kulud ja tulud ei ole muutunud.
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Kaebuse esitajaid kahjustav hinna allalöömine (vt ka lisa 6, II jagu, tabel A)
114. Selleks, et teha kindlaks, kas hinnad on alla löödud ja/või kas dumpinguhinnaga impordi hinnad
avaldavad survet või negatiivset mõju ELi hindadele, on oluline võrrelda dumpinguhinnaga
impordi müügihindu kaebuse esitajate müügihindadega sarnast liiki toote puhul ELi turul ja
esitada võrdluse kohta piisavad tõendid.
115. Üldjuhul tuleks see võrdlus teha üksnes hiljutise perioodi kohta: 12-kuulise ajavahemiku kohta,
mis lõppes hiljemalt kuus kuud enne kaebuse esitamise kuupäeva, ehk sama perioodi kohta, mida
kasutati dumpinguarvutuse tegemiseks (vt punkt 55 eespool).
116. Võrdlus peab võimaluse korral hõlmama samu või sarnaseid tooteliike ning hindu tuleb võrrelda
samal kaubandustasandil (nt jaemüügi tasandil), samal perioodil (jaotatuna mõistlikult 12 kuule)
ja samal turul, et teha õiglane järeldus, et imporditud toodet on ELi turul müüdud ELi
tootmisharu müüdava tootega võrreldes madalama hinnaga. Kaebus peab sisaldama sellist
võrdlust iga tüüpilise tooteliigi kohta (s.t samade liikide kohta, mida kasutati dumpinguarvutuse
tegemiseks, vt punkt 57 eespool).
117. Kui kaebuse esitajate poolt müüdavad tooteliigid erinevad asjaomase riigi tootjate/eksportijate
poolt ELis müüdavatest tooteliikidest, kuid pakuvad neile siiski konkurentsi, tuleb selgitada,
kuidas ja miks need tooteliigid omavahel konkureerivad ning teha vajaduse korral asjakohased
kohandused. Kohanduste kohta tuleks esitada piisavad kirjalikud tõendid.
118. Järgnevalt pakutakse välja kaks tõendite esitamise viisi (kuid kasutada võib ka teisi viise).
–

Kui dumpinguarvutuse tegemiseks kasutati asjaomase toote tüüpilisi liike, tuleb hinna
allalöömise arvutamiseks kasutada samu tüüpilisi liike. Ekspordihindade tõendid on samad,
mis esitatakse dumpinguarvutuse kohta, kuid nüüd tuleb neid kohandada, et võtta arvesse
impordijärgseid kulusid. ELi tootmisharu müügihindu ELi turul tõendatakse tavaliselt ELi
tootjate arvetega ELis asuvatele klientidele (mida vajaduse korral kohandatakse, et viia hind
tehasest hankimise tasandile).

või
–

Võrdluse võib teha ka impordistatistika põhjal, kasutades kaalutud keskmist CIF-hinda ELi
piiril mahalaadimisel ja kaebuse esitajate tehasehinda. Mahalaadimisel kohaldatavatele
hindadele tuleb lisada impordijärgsed kulud, s.t tollimaksud (kui neid kohaldatakse),
tollivormistustasud ja käitlemiskulud. Nimetatud keskmist hinda võib võrrelda kaebuse
esitajate keskmise tehasehinnaga, mida kasutatakse kahjunäitajate analüüsimisel (vt punktid
123–126 allpool). See valik ei pruugi anda täpset tulemust, kui asjaomane toode kuulub
sellise CN-koodi alla, mis hõlmab ka teisi tooteid, või kui toote paljusid eri liike müüakse
erinevate hindadega.
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119. Hinna allalöömise marginaali väljendatakse protsendina kaebuse esitajate ELi müügihinnast ELi
turul ja arvutatakse tavaliselt järgmiselt:
Kaebuse esitaja müügihind tehasest hankimise tasandil – dumpinguhinnaga impordi
müügihind mahalaadimisel
--------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
Kaebuse esitaja müügihind tehasest hankimise tasandil

Kaebuse esitajate ja teiste teadaolevate ELi tootjate toodang, tootmisvõimsus ja
tootmisvõimsuse rakendamine (vt ka lisa 6, II jagu, tabel D)
120. Toodang on füüsiliselt ELis paiknevates tegevuskohtades teatava aja jooksul (tavaliselt 12 kuud)
toodetud asjaomase toote kogumaht, väljendatuna kindlates ühikutes (tonnides, tükkides,
ruutmeetrites jne). See peab hõlmama sisekasutuseks või sisemüügiks valmistatud toodangut:
vastavad kogused tuleb selgelt välja tuua. Sisekasutus või sisemüük tähendab seda, et tooted
antakse üle või müüakse äriühingusiseselt või sidusettevõtjale lisatöötluseks.
Sisekasutus/sisemüük = tarbimine äriühingusisese tootmise
eesmärgil, puudub vaba konkurents väidetavalt
dumpinguhinnaga impordiga
121. Võimsus on maht, mida on võimalik ELis paiknevates tootmiskohtades teatava aja jooksul
(tavaliselt 12 kuud) olemasolevate ressursside abil toota, väljendatuna kindlates ühikutes
(tonnides, tükkides, ruutmeetrites jne). Arvesse tuleb võtta võimalikke hooldusperioode, mil
tootmist ei toimu.
122. Tootmisvõimsuse rakendamise arvutamiseks jagatakse toodang tootmisvõimsusega ja tulemust
väljendatakse protsendina.
123. Ilma et see piiraks punkti 96 nõuete kohaldamist, tuleb kaebuses esitada kaebuse esitajate
toodang, tootmisvõimsus ja tootmisvõimsuse rakendamine (eraldi ja kogusummas) vastavalt
eespool selgitatule.
124. Kaebuses tuleb märkida, kas mõni kaebuse esitajatest on seotud äriühingutega, kes toodavad
ja/või müüvad asjaomast toodet kaebuses käsitletavas riigis / käsitletavates riikides, ning esitada
teave sellise seose ja asjaomaste äriühingute kohta. Samuti tuleb kaebuses märkida, kas mõni
kaebuse esitajatest on ostnud asjaomast toodet teistelt ELi tootjatelt, kaebuses käsitletavast riigist
/ käsitletavatest riikidest või muudest kolmandatest riikidest (ja on seega osaliselt tegutsenud
kauplejana). Kui see on nii, siis tuleb esitada asjaomased mahud ja hinnad ning põhjused (vt
punkt 27 eespool).
125. Kaebus peab sisaldama ka järgmist:
•
•
•

teiste teadaolevate ELi tootjate toodangu ja tootmisvõimsuse hinnanguline
suurus (kogusummana ja võimaluse korral eraldi, vt ka punkt 109);
kasutatud metoodika selgitus (vt ka punktid 28–30 eespool);
kättesaadav teave nende tootjate sisemüügi kohta, nende seose kohta kaebuses
käsitletavas riigis / käsitletavates riikides tegutsevate tootjatega ning teistelt ELi
tootjatelt, kaebuses käsitletavast riigist / käsitletavatest riikidest või muudest
kolmandatest riikidest asjaomase toote ostude mahu kohta.

Kaebuse esitajate ja teiste teadaolevate ELi tootjate müük ELis, turuosa ja eksport (vt ka
lisa 6, II jagu, tabel E)
126. Müügimaht ELis on kogus, mille kohta ELi tootjad on ELi klientidele müümisel teataval
perioodil (tavaliselt 12 kuud) esitanud arved (väljendatuna samades ühikutes, mida kasutatakse
ELi toodangu ja tootmisvõimsuse arvnäitajate esitamisel).
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127. Müügi väärtus on nende koguste väärtus eurodes, mille eest ELi tootjad on ELi klientidele
müümisel esitanud arved (tehasest hankimise tasandil). Palun märkige kaubandustasand, millel
tooteid tavaliselt müüakse (nt jaemüük).
128. Sisekasutus või sisemüük (olenemata arvete esitamisest) tuleks näidata eraldi.
129. Turuosa arvutamiseks jagatakse müügimaht tarbimisega ja seda väljendatakse protsentides. ELi
tarbimise arvutamisel tuleb kaebuses esitada arvnäitajad iga äriühingu kohta ja kogusumma
kõikide äriühingute kohta.
130. Eeltoodu põhjal tuleb kaebuses esitada kaebuse esitajate ja kõigi ELi tootjate müügimaht ning
turuosa ELis (lähtudes parimast hinnangust), samuti kaebuse esitajate müügi väärtus.
131. Eksportmüügi, s.t väljapoole ELi müüdava toodangu maht ja väärtus (tehasest hankimise
tasandil) on samuti olulised, kuna võivad osutada ELi tootmisharu konkurentsivõimele teistel
turgudel, kus valitsevad tavalised konkurentsitingimused. Kui ostud ja varud puuduvad või on
väheolulised, peaks ELi toodang üldjuhul olema enam-vähem võrdne ELi müügi ja ekspordiga.
Palun selgitage võimalikke hälbeid.
Kaebuse esitajate müügihind ELis (vt ka lisa 6, II jagu, tabel D)
132. Müügihind on keskmine ühikuhind, millega kaebuse esitajate toodetavat toodet müüakse ELi
turul. See hind tuleks esitada tehasest hankimise tasandi hinnana, s.t pärast võimalike
transpordikulude, hinnaalandite ja vahendustasude mahaarvamist.
133. Homogeense toote puhul või juhul, kui toote eri liikide müügimahud jäävad samaks, võib
keskmist hinda arvutada järgmiselt:
Asjaomase toote netokäive ELis (tehasest hankimise tasand)
-------------------------------------------------------Asjaomase toote müügimaht ELis

134. Kui asjaomasel tootel on palju erinevaid sorte või liike, millel on erinevad hinnatasemed ja
erinevad müügimahud, võib olla eelistatav esitada teave nende liikide hindade arengu kohta, mis
kõige paremini esindavad asjaomast toodet tervikuna.
Võimaluse korral tuleks kasutada neidsamu tooteliike, mida kasutatakse dumpingu ja hinna
allalöömise arvutuste tegemiseks.
135. Kasulikuks teabeallikaks võivad olla ka esindavate ühenduste turu-uuringute statistika või muud
aruanded.
Kaebuse esitajate poolt ELis müüdud kauba maksumus (vt ka lisa 6, II jagu, tabel E)
136. Müüdud kauba maksumus on nende püsivate ja muutuvate tootmiskulude (sealhulgas kulumi)
ning finants-, müügi-, üld- ja halduskulude summa, mis on seotud asjaomase toote tootmise ja
müügiga ELis (kõik kulud enne tulumaksu kohaldamist) tehasest hankimise tasandil, s.t ilma
klientidele transportimisega seotud kuludeta.
137. Lisaks tuleb kaebuses esitada müüdud kauba maksumus iga tüüpilise tooteliigi kohta (s.t samade
liikide kohta, mida kasutatakse dumpingu ja hinna allalöömise arvutamisel, vt punkt 57 eespool).
138. Kulud tuleb esitada viisil, mis võimalikult täpselt sarnaneb iga kaebuse esitaja enda
finantsarvestussüsteemis kasutatava meetodiga ja lisatakse üksikasjalik teave arvutuste kohta.
Kaebuse esitajate kasumlikkus seoses ELis müüdava asjaomase tootega (vt ka lisa 6,
II jagu, tabel F)
139. Kasumlikkuse kindlakstegemiseks esitatakse üldjuhul kaebuse esitajate poolt ELi sõltumatutele
klientidele asjaomase toote müügist saadud maksueelne puhaskasum protsendina vastavast
müügitulust.
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140. Kui vaatlusaluse perioodi kasumit mõjutavad erakorralised turutingimused või sündmused, tuleks
vastavad asjaolud ja nende mõju kvantifitseerida.
141. Asjaomase tootega seotud kaebuse esitajate keskmise kasumlikkuse väljendamiseks kasutatakse
tavaliselt järgmist meetodit. Vajaduse korral võib kasutada ka mõnda muud meetodit.
ELi sõltumatutele klientidele asjaomase toote müügist saadud kasum (või kahjum) enne tulumaksu
kohaldamist
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
Asjaomase toote käive müügi puhul ELi sõltumatutele klientidele (tehasest hankimise tasand)

142. Lisaks tuleb esitada kasuminorm, mis on vajalik ELi tootmisharu pikaajalise elujõulisuse
tagamiseks (seda nimetatakse ka tavaliseks kasuminormiks või sihtkasumiks), ja seda
põhjendada.
Tavaliselt on tegemist kasuminormiga, mis saavutatakse tavapärastes turutingimustes enne
dumpingu toimumist, tingimusel et:
o
o

sellist kasumit on tootmisharu asjaomases sektoris mõistlikult võimalik eeldada,
seda ei saa seostada erakorraliste turuolukordadega.

Selle kasuminormi lisamisel kauba ühikumaksumusele saadakse ELi sihthind, s.t hind, mida ELi
tootmisharu võiks dumpinguhinnaga impordi puudumisel ELi turul mõistlike eelduste kohaselt
saada.
Turuhinnast madalama hinnaga müügi või kahjumarginaali arvutamiseks võrreldakse kaebuse
esitajate sihthinda dumpinguhinnaga impordi hinnaga ELi piiril mahalaadimisel (sealhulgas
impordijärgsed kulud, vt ka punkt 108) ja seda marginaali väljendatakse protsendina
dumpinguhinnaga impordi CIF-hinnast (selleks, et väiksema tollimaksu reegli kohaldamisega
seoses võimaldada nõuetekohast võrdlust dumpingumarginaaliga):
Kaebuse esitaja sihthind – dumpinguhinnaga impordi müügihind liidu piiril mahalaadimisel
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
Dumpinguhinnaga impordi CIF-hind

Kaebuse esitajate ja teiste teadaolevate ELi tootjate töötajate arv (vt ka lisa 6, I jagu,
tabel F ja lisa 6, II jagu, tabel G)
143. Töötajate arv on teataval perioodil (tavaliselt 12 kuud) asjaomase toote tootmise, müümise,
haldamise ja turustamisega tegelevate täistööajaga töötajate keskmine arv (või hinnanguline arv).
Arvesse tuleks võtta ka ajutisi töötajaid.
144. Eeltoodu põhjal tuleb kaebuses esitada kaebuse esitajate ja kõigi teiste teadaolevate ELi tootjate
töötajate arv (lähtudes parimast hinnangust).
Kaebuse esitajate investeeringud (vt ka lisa 6, II jagu, tabel H)
145. Investeering tähendab kapitalikulusid asjaomase tootega otseselt või kaudselt seotud
materiaalsele põhivarale, mille eeldatav kasulik tööiga on üle ühe aasta.
Varud (vt ka lisa 6, II jagu tabel I)
146. Varud tähendavad asjaomase toote koguseid, mida hoitakse müügiks, sisekasutuseks või
sisemüügiks.
147. Esitada tuleb kaebuse esitajate asjaomase toote varude maht iga 12-kuulise perioodi alguses ja
lõpus. Palun märkige, kas toote puhul esineb hooajalisi mustreid.
Muud kahju elemendid
148. Dumpinguhinnaga impordi tõttu kaebuse esitajatele põhjustatav kahju võib ilmneda ka muude
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asjakohaste tegurite kaudu, nagu investeeringutasuvus, rahavood, kapitali kaasamise võimetus
jne. Kui see on nii, siis tuleks need tegurid nimetada ja neid kommenteerida.
Täiendava kahju oht
149. Veel üks element, mida võib kaebuses käsitleda, on ELi tootmisharule dumpinguhinnaga impordi
tagajärjel tulevikus tekkida võiv täiendav kahju.
150. Täiendava olulise kahju ohu kindlakstegemine peab põhinema faktidel, mitte pelgalt väidetel.
Kui selgelt prognoositavat peatset täiendavat kahju on võimalik kvantifitseerida, siis palun tehke
seda. Tulevast kahju võidakse prognoosida näiteks alljärgnevalt kirjeldatud asjaolude põhjal.
- Dumpinguhinnaga impordi kasvutempo
Dumpinguhinnaga toodete impordi kasvusuundumus võib osutada tõenäosusele, et selline
import suureneb jätkuvalt ka tulevikus.
- Eksportijate tootmisvõimsus
Oluline on tuua esile ekspordiriigi tootmisvõimsuse potentsiaal, et osutada agressiivse
kaubanduskäitumise võimalikule jätkumisele. Seda teavet saab tavaliselt uuringutest,
äriajakirjanduse artiklitest või muudest allikatest.
- Muutused eksportijate turu struktuuris
Eksportijate siseturul toimunud struktuurimuutused (nõudluse vähenemine, investeeringud,
tehniline areng, panganduse reformimine, turgude avamine välismaistele toodetele jne) võivad
suurendada dumpinguhindadega eksporti ELi.
- Muudesse kolmandatesse riikidesse eksportimise takistused
Eksportijad võivad seada sihiks ELi turu. See eesmärk võib põhineda äriühingute
individuaalsel ekspordistrateegial, aga ka asjaolul, et kolmandates riikides on kõrged
imporditollimaksud või muud imporditõkked (näiteks dumpinguvastased meetmed, tehnilised
standardid jne).
- Varud asjaomases riigis / asjaomastes riikides
Eksportijate varude kasv võib viidata tõenäosusele, et tulevikus suureneb toote eksport
oluliselt.
151. Üldjuhul täiendavad sedalaadi väited teavet juba kantud kahju kohta, kuid kaebuse võib üles
ehitada ka üksnes kahju ohule, kui selle kohta esitatakse piisavad tõendid, mis esialgsel uurimisel
õigustavad juhtumi menetlusse võtmist.
Tootmis- ja arendustegevuse takistused
152. Dumpinguhinnaga import võib olla heidutanud potentsiaalselt huvitatud ELi äriühinguid
asjaomast toodet tootmast, takistades nende kui tootjate asutamist. Kui see on nii, siis palume
selgitada, mis on tekkinud olukorra põhjus ja lisada oma väidetele nõuetekohased dokumendid.
153. Üldjuhul täiendavad sedalaadi väited teavet juba kantud kahju kohta, kuid kaebuse võib üles
ehitada ka üksnes ELi tootmisharu väljakujunemise takistustele, kui selle kohta esitatakse
piisavad tõendid.

(4) PÕHJUSLIK SEOS
A.

Dumpinguhinnaga impordi mõju

154. Lisaks kahju käsitlevate andmete esitamisele tuleb tõendada, et dumpinguhinnaga import on
põhjustanud olulist kahju, s.t näidata põhjusliku seose olemasolu. See ei tähenda siiski seda, et
dumpinguhinnaga import peab olema ainus kantud kahju põhjus. Põhjusliku seose tõendamiseks
võib näidata, et alanevate hindadega impordi suurenemine langeb ajaliselt kokku kaebuse
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esitajate olukorra halvenemisega, mis nähtub kahju kajastavate näitajate arengust.

B.

Muude tegurite mõju (vt ka lisa 6, tabel pealkirjaga „Põhjuslik seos“)

155. Samuti tuleb kaaluda, kas ELi tootmisharu olukorra halvenemisele võisid kaasa aidata ka muud
tegurid kui dumpinguhinnaga import. Sellised tegurid võivad hõlmata järgmist:
–

muudest kolmandatest riikidest pärit asjaomase toote mahud ja hinnad,

–

nõudluse vähenemine ja tarbimisharjumuste muutused,

–

ELi tootjate piiravad kaubandustavad,

–

ELi tootjate osutatav tugev konkurents,

–

ELi tootmisharu nõrk ekspordijõudlus,

–

ELi tootmisharu madal tootlikkus,

–

turusuundumuste vale hindamine, nt halb investeerimispoliitika,

–

nõrk turundus,

–

toote madal kvaliteet või väike tootevalik,

–

vahetuskursside kõikumised,

–

ELi tootmisharu enda import asjaomasest riigist.

Kui see on asjakohane, peab kaebus sisaldama eespool nimetatud tegurite või muude asjakohaste
tegurite hindamist, et näidata, millises ulatuses on need tegurid mõjutanud kaebusega hõlmatud
perioodil ELi tootmisharule põhjustatud kahju (vt punkt 92).

(5) JÄRELDUS
156. Kaebuse järelduses võib kokkuvõtte vormis uuesti välja tuua, miks kaebuse esitajad leiavad, et
dumpingu, kahju ja põhjusliku seose olemasolu kohta esitatud tõendid on piisavad
dumpinguvastase uurimise alustamiseks.
157. Järelduses tuleb taotleda, et Euroopa Komisjon algataks kaebuses esitatud väidete uurimiseks
dumpinguvastase menetluse.
158. Palun saatke kaebus Euroopa Komisjonile (üksikasjalikuma teabe saamiseks vt lisa 1 ja punkt 4)
koos kuupäevastatud kaaskirjaga, millele on alla kirjutanud isik, keda kaebuse esitajad on
volitanud enda nimel tegutsema.
159. Kasutada võib järgmist sõnastust.
„Käesolevaga esitatakse dumpinguvastane kaebus (riigist/riikidest) pärit (toote) impordi kohta.
Allakirjutanu kinnitab, et esitatud teave on talle teadaolevalt täielik ja täpne ning et tal on õigus
kaebuse esitajat / esitajaid (kaebuse esitaja(te) nimi/nimed) esindada.
Nimi, allkiri, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber“

(6) KASULIKUD LINGID
160. Riiklikku statistikat leiate allpool esitatud linkide kaudu. Palun esitage eraldi lisas ka hangitud
toorandmed ja tabelid koondandmetega, mida kasutati arvutuste tegemiseks.
Kui riikliku statistika nomenklatuur ei kattu asjaomase tootega (näiteks kombineeritud
nomenklatuuri nn ex-koodid, s.t suuremat tooterühma hõlmavad koodid), võib olemasolev riiklik
statistika siiski olla kasulik, kui kaebuse esitajad oskavad andmeid töödelda, kasutades
mõistlikku metoodikat, mille kohta esitatakse piisavad tõendid. Kasutada võib ka muid
usaldusväärseid allikaid, mille kohta esitatakse piisavad tõendid.
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Tariifi- ja statistikanomenklatuur:
-

Komisjoni 6. oktoobri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1821, millega muudetakse
tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse
(EMÜ) nr 2658/87 I lisa (palun pange tähele, et igal aastal avaldatakse uus versioon):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:294:FULL&from=ET
- Kombineeritud nomenklatuuri koodid (otsingumootor):
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=et
Eurostati impordi- ja ekspordistatistika (COMEXT):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
Eurostati tootmisstatistika (PRODCOM):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/prodcom/data

(7) EDASISED SAMMUD
161. Kui komisjon on kaebuse kätte saanud, saadab ta sellekohase tõendi.
162. Kaebuses esitatud teabe põhjal teeb komisjon 45 päeva jooksul pärast kaebuse esitamist otsuse
uurimise alustamise või kaebuse tagasilükkamise kohta.
163. Kui kaebus sisaldab piisavalt tõendeid, viib komisjon läbi seisukohtade uurimise enne ametliku
uurimise alustamise kohta lõpliku otsuse tegemist (vt ka punktid 29–34).
Komisjon võtab ühendust asjaomase toote kõigi teadaolevate ELi tootjatega, et küsida nende
seisukohta uurimise võimaliku algatamise kohta. Komisjon võtab ühendust ka teadaolevate ELi
ja riiklike ühendustega.
Saadud vastuste põhjal teeb komisjon järelduse selle kohta, kas kaebuse esitanud ELi tootjad on
piisavalt esindavad (vt seisukohtade väljaselgitamiseks saadetava kirja näide lisas 7).
Kui see on põhjendatud, moodustab komisjon saadud vastuste põhjal ka esialgse valimi ELi
tootjatest, kelle tegevusega uurimise käigus tutvutakse.
Algatamisteatega kutsutakse osalisi üles esitama märkusi enne lõpliku valimi kohta otsuse
tegemist.
164. Kaebust peavad toetama vähemalt pooled tootjatest, kes on kaebuse kohta seisukoha esitanud, ja
nende arvele peab langema vähemalt veerand ELi kogutoodangust. Sellise toetuse ja esindatuse
puudumisel komisjon uurimist ei alusta.
165. Kui komisjon otsustab algatada dumpinguvastase uurimise, avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas
algatamisteade. Komisjon saadab küsimustikud
-

ELi tootjatele,
eksportijatele,
seotud ja sõltumatutele importijatele,
tarnijatele ja kasutajatele.
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166. Neile osalistele antakse küsimustikule vastamiseks üldjuhul 30–37 päeva. ELi tootjatele saadetav
küsimustik sisaldab üksikasjalikke küsimusi kõigi eespool nimetatud kahjutegurite, eelkõige
asjaomase toote müügihinna ja tootmiskulude kohta.
167. Seejärel viib komisjon läbi kohapealse uurimise, et kontrollida vastuste õigsust. Lisaks hindab
komisjon, kas võimalik meetmete kehtestamine oleks ELi üldistes huvides. Komisjon võib
kehtestada ajutised meetmed hiljemalt kaheksa kuud pärast uurimise algatamist ja peab tegema
lõpliku otsuse 14 kuu jooksul pärast uurimise algatamist.
168. Kui kaebus ei sisalda piisavaid tõendeid, mis esmasel läbivaatamisel osutavad dumpingu, kahju
ja põhjusliku seose olemasolule, avaldatakse kaebuse esitajatele üksikasjalikud põhjendused
kaebuse tagasilükkamise kohta ja kaebuse esitajad saavad enne lõpliku otsuse tegemist esitada
märkusi. Kaebus lükatakse ametlikult tagasi komisjoni otsusega.
169. Kaebuse võib igal ajal tagasi võtta enne seda, kui tehakse otsus selle kohta, kas juhtumit
hakatakse menetlema või mitte. Kaebuse tagasivõtmise korral loetakse, et kaebust pole esitatud.
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IV. LISAD

Lisa 1
Lisa 2

Lisa 3
Lisa 4
Lisa 5
Lisa 6
Lisa 7
Lisa 8

Suunised kaebuse esitamise kohta
A-osa
Kaebuse standardse sisukorra näide
B-osa.
Standardne dumpinguvastane kaebus (kirjeldav osa)
Kaebuse standardsete lisade näited
Suunised kaebuse mittekonfidentsiaalse versiooni
koostamiseks
Vorm andmete kogumiseks
Näide tabelitest, milles esitatakse kokkuvõtlikult kahju
käsitlev teave
Seisukoha küsimise vorm
Riigid, kus esineb olulisi moonutusi

Lisa 1
Suunised kaebuse esitamise kohta
Kaebus peab alati sisaldama nii piiratud kasutusega versiooni kui ka versiooni, millega huvitatud
isikud võivad tutvuda. Nn kasutuspiiranguta versioon tähendab kaebuse versiooni, mis ei sisalda
konfidentsiaalset teavet.
Kui kaebus ei sisalda konfidentsiaalset teavet, piisab ühest versioonist.
Komisjon eelistab saada kaebusi üksnes elektroonilises versioonis vastavalt järgmistele suunistele.
•

Kaebuse osaks olevate failide nimed peavad sisaldama järgmisi elemente: „Kaebuse põhiosa“ või
„Lisa“, järjenumber, viide sisule ja märge „Kasutuspiiranguga“ või „Kasutuspiiranguta“; vt
näited allpool:
Kaebuse kasutuspiiranguga versiooni osa

Elektrooniline fail

Põhiosa / kirjeldav osa

Complaint_body_LIMITED.pdf

Lisa 1 (kaebuse esitajad)

Annex
1_complainants_LIMITED.xlsx

Lisa 2 (teised ELi tootjad)

Annex 2_other EU
producers_LIMITED.xlsx

…

…

Kaebuse kasutuspiiranguta versiooni osa

Elektrooniline fail

Põhiosa / kirjeldav osa

Complaint_body_OPEN.pdf

Lisa 1 (kaebuse esitajad)

Annex 1_complainants_OPEN.pdf

Lisa 2 (teised ELi tootjad)

Annex 2_other EU
producers_OPEN.pdf

…

…

Lisage ülaltoodud sisukorrad kaebusele eraldi indeksfailina.
•

•
•
•
•

Reeglina saadab komisjon kaebuste kasutuspiiranguta versioonid huvitatud isikutele (tootjatele,
eksportijatele, importijatele, tarnijatele ja kasutajatele) tutvumiseks porditava dokumendi
vormingus (PDF). Kuna komisjonil ei ole eri lähtevormingute teisendamisel võimalik võtta
vastutust andmetervikluse eest, palume kõik kasutuspiiranguta versiooni osaks olevad
elektroonilised failid esitada PDF-vormingus.
Maksimaalne lubatud faili suurus: 10 MB.
Tehnilistel põhjustel ei või tee pikkus komisjoni arvutisüsteemides registreerimisel ületada
256 tähemärki. Seetõttu palume mitte kasutada keerukat alamkaustade struktuuri, mis muudab
kaustade/dokumentide nimed liiga pikaks.
Kõigi teadaolevate ELi tootjate, importijate, asjaomase riigi / asjaomaste riikide eksportijate,
kasutajate ja tarbijate loetelu ja kontaktandmed (sh e-posti aadressid) ning arvutused tuleb esitada
elektroonilise tabelina (näiteks Microsoft Excel).
Soovitame individuaalsete äriühingute täidetud miniküsimustikud esitada lisades elektroonilise
tabelina (näiteks Microsoft Excel).
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Kaebuse võib saata
–

e-posti teel, nagu eespool selgitatud, või

–

kaasaskantava mäluseadmega (näiteks CD, DVD või mälupulk) või

–

paberkandjal

punktis 4 märgitud aadressidel.
Kui teil on tehnilisi küsimusi, võtke komisjoniga enne kaebuse saatmist ühendust.
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Lisa 2
A-osa
Kaebuse standardse sisukorra näide
1.

Sissejuhatus

2.

Üldteave
A. Kaebuse esitajad

B.

1. Kaebuse esitajad
2. Esindavus
3. Teised teadaolevad tootjad ELis
Asjaomane toode

C.

1. Toote määratlus
2. Toote kirjeldus
3. Tollimaksud ja muud kaubandusmeetmed
Kaebuses käsitletav asjaomane riik / asjaomased riigid

D. Teadaolevad eksportijad/tootjad asjaomases riigis / asjaomastes riikides

3.

E.

Teadaolevad importijad ELis

F.

Tarnijad, kasutajad ja tarbijad ELis

Dumping
A. Tooteliigid
B.

Normaalväärtus
1. Võrdlusriigi valik (kui tegemist on mitteturumajanduslike või üleminekumajandusega
riikidega)
2. Normaalväärtuse arvutus

C.

Ekspordihind
Ekspordihinna arvutus

D. Hindade võrdlus
E.
4.

Kahju
A.
B.
C.
D.
E.

5.

Dumpingumarginaal

Tarbimine ELis
Dumpinguhinnaga impordi maht ja turuosa
Dumpinguhinnaga impordi hind
Hinna allalöömine
Kahjutegurite suundumused

Põhjuslik seos
A. Dumpinguhinnaga impordi mõju
B. Muude tegurite mõju

6.

Järeldus
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B-osa
NÄIDE
Standardne dumpinguvastane kaebus (kirjeldav osa)
Selle malli elektroonilise versiooni saab alla laadida siit: http://trade.ec.europa.eu/doclib/XXXXX.docx
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Lisa 3
Kaebuse standardsete lisade näited
Lisa 1.A. näide

ELi tootmisharu ja kaebuse esitaja esindavus 29

- ELi tootmismaht viimasel kalendriaastal ja/või (eelistatavalt) 12-kuulisel perioodil, mis lõppes
hiljemalt kuus kuud enne kaebuse esitamise kuupäeva. Nende arvutuste toetuseks tuleb märkida
andmete allikas, lisada vajaduse korral andmeallika asjakohased koopiad ja kirjeldada kasutatud
metoodikat.
– Kaebuse esitajate loetelu koos kontaktandmetega (nimi, aadress, telefoni- ja faksinumber, e-posti
aadress, kontaktisik), iga kaebuse esitaja tootmismaht eraldi ja kõigi kaebuse esitajate tootmismaht
kokku viimasel kalendriaastal ja 12-kuulisel perioodil, mis lõppes hiljemalt kuus kuud enne
kaebuse esitamise kuupäeva.
– Teiste teadaolevate ELi tootjate loetelu koos kontaktandmetega (nimi, aadress, telefoninumber, eposti aadress ja võimaluse korral kontaktisik) ning hinnang nende tootmismahu kohta eespool
nimetatud üheaastasel perioodil. Palun märkige, kas kõnealused teised teadaolevad tootjad toetavad
kaebuse esitajat, on kaebuse esitamise vastu või neutraalsed, kui te teate nende seisukohta.
NB! Palun esitage kõik kontaktandmed elektroonilises versioonis, eelistatavalt Exceli tabelina.
Lisa 1.B. näide

Asjaomane toode

– ELis toodetava asjaomase tootega seotud dokumendid (näiteks Euroopa standardid), teabevoldikud,
tootmisprotsessid, erinevad liigid ja fotod.
– Sama teave ELis väidetavalt dumpinguhinnaga imporditava välismaise toote kohta.
– Sama teave välismaisel siseturul müüdava välismaise toote kohta.
Lisa 1.C. näide

Eksportivad äriühingud

– Asjaomase toote teadaolevate tootjate/eksportijate loetelu (riikide kaupa) koos kontaktandmetega:
nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress ning kontaktisik (kui see on teada).
– Kaebuses käsitletava riigi / käsitletavate riikide tootjate/eksportijate teadaolevate ühenduste loetelu
koos samade kontaktandmetega.
NB! Palun esitage elektrooniline versioon, eelistatavalt Exceli tabel.
Lisa 1.D. näide

Importijad

– Teadaolevate importijate loetelu (riikide kaupa) koos nimede, aadresside, telefoninumbrite ja eposti aadressidega ning kontaktisikutega (kui need on teada).
– Importijate teadaolevate ühenduste loetelu koos samade kontaktandmetega.
NB! Palun esitage elektrooniline versioon, eelistatavalt Exceli tabel.
Lisa 1.E. näide

Tarnijad, kasutajad ja tarbijad

– Teadaolevate peamiste tarnijate, kasutajate ja tarbijate ning nende ühenduste loetelu koos nimede,
aadresside, telefoninumbrite ja e-posti aadressidega ning kontaktisikutega (kui need on teada).
NB! Palun esitage elektrooniline versioon, eelistatavalt Exceli tabel.

29

Kui tootmisharu koosneb suurest hulgast väikestest ja keskmise suurusega ettevõtjatest, pöörduge
lisasuuniste saamiseks komisjoni poole.

Juhend dumpinguvastase kaebuse koostamiseks 52
Error! Reference source not found.

Lisa 2.A. näide

Tüüpilised tooteliigid

– Tehniline ja statistiline teave nende tooteliikide kohta.
Lisa 2.B. näide

Normaalväärtus

Võrdlusriigi valik (kui tegemist on mitteturumajandusliku riigiga)
- Võrdlusriigi valikut toetav teave. Näiteks:
• konkurentsitingimused turul (nt turuosalised, valitud võrdlusriigis asjaomase toote impordi
riiklik statistika jne);
• turu suurus mahu järgi (nt turu-uuringu andmed);
• tootmisprotsess (teave uuringutest, artiklitest jne).
Kui saab kasutada siseriiklikku hinda:
– arved, pakkumused, uuringud, reklaamid, statistika jne, millest nähtub siseriiklik hind;
– tõendid võimalike kohanduste kohta (turu-uuringutest või muudest usaldusväärsetest allikatest).
Kasulikku teavet võib saada ELi delegatsioonidest ja/või ELi liikmesriikide saatkondadest väljaspool
ELi asuvates riikides.
Muul juhul:
– arvestusliku väärtuse leidmiseks kasutatud allikas (nt turu-uuringud, statistika) või
– tõendid tarnija poolt kolmandas riigis kohaldatavate hindade kohta (nt arved, pakkumused,
statistika jne).
Lisa 2.C. näide

Ekspordihind

– Arved/kirjalikud pakkumused ja/või Eurostati andmed ja/või muud andmed (müügitöötajate
aruanded, hinnakirjad).
– Kohanduste tegemiseks kasutatud arvnäitajate allikas või alus hinna viimiseks tehasest hankimise
tasandile, eelkõige transpordikulud.
Lisa 2.D. näide

Hindade võrdlus

– Tehtavaid kohandusi toetavad tõendid või hinnangu alus.
Lisa 3.A. näide

Kahju

– Tõendid kahjutegurite kohta, eelkõige ELi tootjate hinnad ja kasumlikkus.
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Lisa 4
Suunised huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud versiooni
koostamiseks
Huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud versiooni koostamisel peaksite silmas pidama, et erinevalt
kasutuspiiranguga versioonist saavad sellele juurdepääsu kõik huvitatud isikud, s.t tootjad, eksportijad,
importijad, tarnijad ja kasutajad. Sellele vaatamata peaks huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud
versioon olema piisavalt üksikasjalik, et need isikud saaksid kasutuspiiranguga versioonis esitatud
teabest vajalikul määral aru, ilma et avaldataks konfidentsiaalseid andmeid.
Huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud versiooni koostamisel soovitame teil toimida järgmiselt.
1. Võtke aluseks kaebuse ja lisade kasutuspiiranguga versioon.
2. Tehke kindlaks kasutuspiiranguga kaebuses sisalduv kogu teave, mis teie arvates ei ole
konfidentsiaalne, ja jätke see huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud versiooni.
3. Kogu teabe puhul, mida te ei avalikusta (nii kaebuse põhiosas kui ka lisades), peaksite:
-

-

selgitama, miks see on konfidentsiaalne (peamiselt ärisaladuste tõttu või seetõttu, et
tegemist on dokumentidega, mille avalikustamine kahjustaks neid esitanud või nendega
seotud isikuid) 30;
esitama
konfidentsiaalse
teabe
mittekonfidentsiaalse
kokkuvõtte.
Kokkuvõte peab olema sisukas, s.t see peab olema piisavalt täpne, et võimaldada sisust
vajalikul määral aru saada (dokumentide arv, pealkiri, kuupäev/hõlmatud periood, sisu
kirjeldus jne). Sarnaselt konfidentsiaalsele versioonile tuleb mittekonfidentsiaalses
versioonis ära näidata kasutatud teabeallikad või märkida, miks allikat ei saa
avalikustada.

4. Erandlikel asjaoludel, kui ei ole võimalik esitada isegi konfidentsiaalset teabe kokkuvõtet,
põhjendage, miks kokkuvõtte esitamine ei ole võimalik. Märkige alati selgelt kohad, kus
konfidentsiaalsed andmed on kustutatud. Eemaldatud tekst tuleb märgistada kui [redacted].
Konfidentsiaalse teabe kokkuvõtte näited
*

Kui teave puudutab erinevate aastate arvnäitajaid, võite kasutada indekseid.
Konfidentsiaalse teabe näide:
200x (aasta-2)
20 000 eurot

200x (aasta-1)
30 000 eurot

200x
40 000 eurot

Mittekonfidentsiaalne kokkuvõte võib olla järgmine:
200x (aasta-2)
100
*

200x (aasta-1)
150

200x
200

Kui teave puudutab ühte numbrit, võite kasutada vahemikku.
Konfidentsiaalse arvu näide:
„Müügihind on 215 eurot tonni kohta.“

30

Teavet või dokumenti võib pidada konfidentsiaalseks „oma olemuselt“ (ärisaladused, dokumendid, mille
avalikustamine kahjustaks neid esitanud või nendega seotud isikuid). Ärisaladuste puhul võib esitada näiteks
järgmise selgituse: „see teave on oma olemuselt konfidentsiaalne, kuna selle avalikustamine annaks
konkurendile märkimisväärse konkurentsieelise“. Teabe puhul, mille avalikustamine võib kedagi
kahjustada, võib esitada näiteks järgmise selgituse: „see teave on oma olemuselt konfidentsiaalne, kuna selle
avalikustamisel oleks oluliselt kahjustav mõju teabe andjale või isikule, kellelt ta kõnealuse teabe sai“.
Konkurentsieeliseid ja/või kahjulikke aspekte tuleks võimaluse korral kirjeldada. Erandjuhtudel võib teavet
või dokumenti, mis ei ole oma olemuselt konfidentsiaalne, käsitleda konfidentsiaalsena, kui see esitatakse
komisjonile konfidentsiaalselt koos nõuetekohaselt põhjendatud taotlusega konfidentsiaalseks käsitlemiseks.
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Huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud versioonis võib selle esitada järgmiselt:
„Müügihind on [200–240] eurot tonni kohta.“
Üldiselt on vahemikud isegi suundumuste kirjeldamisel sisukamad kui indeksid. Pidage meeles, et
indeksite kasutamine peab olema põhjendatud.
*

Kui konfidentsiaalne teave on esitatud teksti kujul, võite sellest kas kokkuvõtte esitada või
märkida isikute nimede asemel nende funktsiooni.
Konfidentsiaalse teksti näide:
„TRADING COMPANY Ltd. ütles mulle, et impordihinnad olid 20 % madalamad.“
Huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud versioonis võib selle esitada järgmiselt:
„[Üks minu klient] teatas mulle, et impordihinnad olid 20 % madalamad.“

*

Dumpingu ja kahju arvutuste puhul peab mittekonfidentsiaalne versioon sisaldama kasutatavat
metoodikat ja konfidentsiaalse teabe kohta tuleb esitada sisukas kokkuvõte (näiteks kasutades
konfidentsiaalsete/tundlike andmete ja tegelike arvnäitajate asemel vahemikke ja indekseid).

Teave, mille suhtes kehtib kolmanda isiku autoriõigus
Üldjuhul peaksid kaebuses sisalduvad andmed ja teave olema autoriõigusega kaitsmata (nii
kasutuspiiranguga versioonis kui ka huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud versioonis).
Kui te siiski peate vajalikuks tugineda autoriõigusega kaitstud aruandele, uuringule, turu-uuringule,
ajakirjandusartiklile, Euroopa standardile jne, peaksite püüdma saavutada autoriõiguse omajaga
kokkuleppe, mis lubab huvitatud isikutel tutvuda dokumendiga või dokumendist pärinevate
asjakohaste andmetega huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud versioonis. Palun teatage kirjalikult,
kas teil on olemas vastav kokkulepe, ning kirjeldage kokkuleppe ulatust ja tingimusi, kui neid on
seatud.
Kui teil sellist kokkulepet ei ole, peate esitama sisuka mittekonfidentsiaalse kokkuvõtte, nii et
huvitatud isikud saaksid kasutada oma kaitseõigusi, kui nad tutvuvad kaebuse versiooniga, mis on ette
nähtud huvitatud isikutele tutvumiseks. Kokkuvõte peab sisaldama põhilist teavet, näiteks autori nime,
dokumendi täielikku pealkirja ja vajaduse korral konkreetseid lehekülgede numbreid, samuti sisu
kirjeldust; tegelike kasutatud andmete asemel esitage indeksid või vahemikud.
Kui eelistate võtta autoriõiguse omajaga ühendust pärast uurimise alustamist, palume teil kaebuse
raames esitada ja allkirjastada järgmise kinnituse:
„Mina, ..., kinnitan, et esitan komisjonile teavet ja/või andmeid, mille suhtes kehtib kolmanda isiku
autoriõigus ning millega seoses ma küsin autoriõiguse omajalt (äriühingu nimi) luba, mis
sõnaselgelt võimaldab:
i) komisjonil nimetatud teavet ja andmeid käesolevas kaubanduskaitsemenetluses kasutada ning
ii) nimetatud teavet ja/või andmeid käesolevast menetlusest huvitatud isikutele avaldada.
Kuni loa saamiseni esitan autoriõigusega kaitstud teabest sisuka kokkuvõtte. Samuti kinnitan, et
ülejäänud käesoleva uurimise jaoks esitatud teave ja andmed ei ole autoriõigusega kaitstud.“
Nagu kinnituses mainitud, peate esitama sisukad mittekonfidentsiaalsed kokkuvõtted (indeksite või
vahemikega, sõltuvalt teemast), milles on märgitud teabe allikas.
Kui te ei ole kindel, kuidas autoriõigusega kaitstud teabega toimida, võtke palun komisjoniga
ühendust.
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Lisa 5
VORM ANDMETE KOGUMISEKS
Lahtrid täidab kaebuse koostaja
Lahtrid täidavad individuaalsed äriühingud
DUMPINGUVASTANE KAEBUS SEOSES
(toote)………………………… IMPORTIMISEGA (riigist/riikidest)………………………

Kasutuspiirang
uga1
Palun täitke tabeli lahtrid ja vastake allpool toodud küsimustele järgmiste juhiste järgi:
1. Vastused peavad olema seotud üksnes „…….………“ (märkige asjaomase toote nimi), s.t
………………..………………………. (esitage asjaomase toote lühikirjeldus), mida tavaliselt
deklareeritakse CN-koodi(de) ………………………………. (märkige koodid) all.
2. Kogu esitatav teave peab puudutama ainult teie enda toodangut, mis on valmistatud ELis 1(s.t see ei
või hõlmata teiste ELi ettevõtjate toodetud toodete müüki ega imporditud kauba müüki).
1 Tabel

200x
(aasta-3)*

200x
(aasta-2)*

200x
(aasta1)*

200x
(aasta
0)*

Teie äriühingu toodang ELis1
1 (ühikutes2)3
Teie äriühingu tootmisvõimsus ELis1
2 (ühikutes2)3
Teie äriühingu müük ELis1
3 (ühikutes2)3
4 Teie äriühingu müük ELis1 (eurodes)3
Teie äriühingu töötajad ELis1
5 (töötajate arv)3
Teie äriühingu müük väljaspool ELi1
6 (ühikutes2)3
Teie äriühingu tehasehind ELis1
7 müümisel (EUR/ühik2)3
Teie äriühingu kogukulud4 seoses
8 müügiga ELis1 (EUR/ühik2)3
Teie äriühingu kasum müügist ELis1
9 (eurodes)3
1 Teie äriühingu varud aasta lõpul
0 ELis1 (ühikutes2)3
1 Teie äriühingu investeeringud seoses
1 asjaomase tootega ELis1 (eurodes)3
1 Teie äriühingu tootmisvõimsuse
2 rakendamine ELis1 (%)3
Kas teie äriühing on otseselt või kaudselt seotud5 mõne asjaomase toote tootja või eksportijaga
2 väidetavalt dumpinguhinnaga müüvast riigist / müüvatest riikidest?
Jah:
Ei:
…………………………………
Kui jah, palun märkige riik (riigid) ………………………….
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Kas teie äriühing on otseselt või kaudselt seotud5 mõne muu asjaomase toote tootja või
3 eksportijaga väljastpoolt ELi?
Jah:
Ei:
…………………………………
Kui jah, palun märkige riik (riigid) ………………………….
Kas teie äriühing impordib asjaomast toodet ELi1 väidetavalt dumpinguhinnaga müüva(te)st
4 riigist (riikidest)?
Jah:

Ühik2
Imporditakse ……………….st (väidetavalt
dumpinguhinnaga müüv riik)

Ei:
200x
(aasta-1)

200x (aasta
0)

5 Kas teie äriühing impordib asjaomast toodet ELi1 mõnest muust ELi mittekuuluvast riigist?
Jah:
Ei:
…………………………………
Kui jah, palun märkige riik (riigid) ………………………….
6 Käesolevas dokumendis esitatud teabe allikad (näiteks auditeeritud aruanded):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Palun allkirjastage oma vastus ja kinnitage see äriühingu ametliku pitseriga.
7 Äriühingu nimi:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Äriühingu aadress:
……………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………
Telefoni- ja faksinumber:
………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………
E-post:
……………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………..
Eespool punktis 7 nimetatud äriühing toetab esitatavat kaebust kaebuse esitajana ja volitab
……………………………………………………..………
tegutsema enda nimel kõikides
dumpinguvastase menetlusega seotud
küsimustes.

Kuupäev

Volitatud isiku allkiri

Volitatud isiku nimi ja ametikoht
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1

See dokument on üksnes sisekasutuseks. Seda kaitstakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ)
nr 1049/2001 (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43) artiklile 4. See on konfidentsiaalne dokument vastavalt nõukogu määruse (EÜ)
nr 1225/2009 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 51) artiklile 19, GATT 1994 VI artikli rakendamist käsitleva WTO lepingu
(dumpinguvastane leping) artiklile 6, nõukogu määruse (EÜ) nr 597/2009 (ELT L 188, 18.7.2009, lk 93) artiklile 29 ning
WTO subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete lepingu artiklile 12.
2 ELi liikmesriigid on Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu,
Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia,
Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik.
3

Ühikud on eri toodete puhul erinevad. Näiteks kingi arvestatakse paarides, terast tonnides, jalgrattaid tükkides ja jooke
liitrites. Palun nimetage teie toote puhul kohaldatav ühiku liik. Märkige kasutatud ühik.
4 Arvnäitajad peaksid hõlmama kõiki 28 liikmesriiki (vt joonealune märkus 2) ka 1. juulile 2013 eelnenud perioodide korral.
5

„Kogukulud“ on kõik tootmiskulud (sealhulgas kulum) ning müügi-, üld-, ja finants- ja halduskulud, mida kantakse seoses
toodete tootmise ja müügiga. „Kogukulu“ on kulu enne tulumaksu kohaldamist.
6 Tootja loetakse eksportijaga seotuks ainult juhul, kui a) üks neist kontrollib otseselt või kaudselt teist; või b) kolmas isik
kontrollib otseselt või kaudselt mõlemaid; või c) nad koos kontrollivad otseselt või kaudselt kolmandat isikut. Üht isikut
loetakse teist kontrollivaks, kui esimene saab juriidiliselt või tegelikult kehtestada teisele piiranguid või teda suunata.
* Värskeim teave ei tohiks üldjuhul olla vanem kui kuus kuud arvates kaebuse esitamise kuupäevast. Näiteks kui te koostate
kaebust, mis esitatakse detsembris 200x, peab viimane veerg hõlmama teavet vähemalt aasta 200x esimese poolaasta kohta.

Juhend dumpinguvastase kaebuse koostamiseks 58
Error! Reference source not found.

Lisa 6
NÄIDE TABELITEST, MILLES ESITATAKSE KOKKUVÕTLIKULT
KAHJU KÄSITLEV TEAVE
I. Makronäitajad: need hõlmavad ELi tootmisharu tervikuna
Palun täitke tabelid järgmiste näitajate kohta kõigi Euroopa Liidu tootjate puhul; aasta 0 on kaebuse
esitamisele eelnev 12-kuuline periood, mille viimane kuupäev ei või olla varasem kui 6 kuud enne
kaebuse esitamise kuupäeva.
A.
TARBIMINE
Aasta

Tarbimine ELis
Indeks

200x (aasta3)*

200x (aasta2)*

200x (aasta1)*

200x (aasta
0)*

100

....

....

....

B.a
DUMPINGUHINNAGA IMPORDI MAHT
Aasta
200x (aasta200x (aasta- 200x (aastaAsjaomane riik
Indeks
Asjaomane riik
Indeks
(vastavalt vajadusele)
Dumpinguhinnaga impordi
kogumaht
Indeks
B.b

3)*

2)*

1)*

200x (aasta
0)*

100

....

....

....

100

....

....

....

100

....

....

....

DUMPINGUHINNAGA IMPORDI TURUOSA
Aasta
200x (aasta200x (aasta- 200x (aasta-

3)*
Asjaomane riik
Asjaomane riik
(vastavalt vajadusele)
Dumpinguhinnaga impordi
turuosa kokku

2)*

1)*

%
%
%

%
%
%

%
%
%

%

%

%

200x (aasta
0)*
%
%
%
0
%

C.
DUMPINGUHINNAGA IMPORDI HIND (ühiku kohta)
Aasta
200x (aasta200x (aasta- 200x (aasta-

3)*
Asjaomane riik
Indeksid
Asjaomane riik
Indeksid
(vastavalt vajadusele)

2)*

100
100
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1)*

200x (aasta
0)*

D.
ELi TOOTMISHARU TOODANG, TOOTMISVÕIMSUS JA TOOTMISVÕIMSUSE
RAKENDAMINE
Aasta
200x (aasta200x (aasta- 200x (aasta- 200x (aasta
Kogutoodang
Indeks
Tootmisvõimsus
Indeks
Tootmisvõimsuse rakendamine
(kogutoodang/ tootmisvõimsus)

3)*

2)*

1)*

0)*

100

....

....

....

100

....

....

....

%

%

%

%

E.a
ELi TOOTMISHARU MÜÜGIMAHT ELis
Aasta
200x (aasta200x (aasta- 200x (aasta-

3)*
Müügimaht ELis kokku
Indeks
E.b

1)*

200x (aasta
0)*

200x (aasta1)*

200x (aasta
0)*

2)*

100
ELi TOOTMISHARU EKSPORDIMAHT
JA -HINNAD

200x (aasta3)*

200x (aasta2)*

Maht
Indeks

100

Väärtus (EUR)
Indeks

100

F.
TÖÖHÕIVE ELi TOOTMISHARUS
Aasta
Tööhõive
Indeks

200x (aasta3)*

200x (aasta2)*

200x (aasta1)*

200x (aasta
0)*

100

....

....

....
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II. Mikronäitajad: need hõlmavad ainult kaebuse esitajaid
Palun täitke tabelid järgmiste näitajate kohta iga kaebuse esitaja puhul eraldi ja agregeeritult (kõigi
kaebuse esitajate peale kokku).
A.
KAEBUSE ESITAJAID KAHJUSTAV HINNA ALLALÖÖMINE
Aasta
200x (aasta200x (aasta- 200x (aasta- 200x (aasta

3)*
Asjaomane riik
Asjaomane riik

2)*

1)*

0)*
%
%

ANDMED EI OLE
VAJALIKUD,
KUID NEID EI
JÄETA VÄLJA,
KUI NAD ON
ASJAKOHASED

(vajaduse korral)

%

B.
TOODANG, TOOTMISVÕIMSUS JA TOOTMISVÕIMSUSE RAKENDAMINE
Aasta
200x (aasta200x (aasta- 200x (aasta- 200x (aasta
Kogutoodang
Indeks
Tootmisvõimsus
Indeks
Tootmisvõimsuse rakendamine
(kogutoodang/ tootmisvõimsus)

3)*

2)*

1)*

0)*

100

....

....

....

100

....
%

....
%

....
%

%

200x (aasta1)*

200x (aasta
0)*

C.a
MÜÜGIMAHT JA -VÄÄRTUS ELis
Aasta

200x (aasta3)*

200x (aasta2)*

Müügimaht ELis kokku
Indeks
Müük ELis kokku (tehasest
hankimise tasand), eurodes
Indeks
100
....
....
....
C.b
KAEBUSE ESITAJATE JA TEISTE ELi TOOTJATE TURUOSA ELis
Aasta
200x (aasta200x (aasta- 200x (aasta- 200x (aasta
Turuosa ELis
Indeks

3)*

2)*

1)*

0)*

%
100

%
....

%
....

%
....

C.c
EKSPORDIMAHT JA -HINNAD
Aasta
Müügimaht
kokku
Indeks

väljaspool

200x (aasta3)*

200x (aasta2)*

200x (aasta1)*

200x (aasta
0)*

100

....

....

....

100

....

....

....

ELi

Müük väljaspool ELi kokku
(tehasest hankimise tasand),
eurodes
Indeks
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D.
MÜÜGIHIND ELis SÕLTUMATUTELE KLIENTIDELE MÜÜMISEL
Aasta
200x (aasta200x (aasta- 200x (aasta- 200x (aasta
Müügihind ELis
Indeks

3)*

2)*

1)*

0)*

100

....

....

....

E.
ELis SÕLTUMATUTELE KLIENTIDELE MÜÜDUD KAUBA MAKSUMUS
Aasta
200x (aasta200x (aasta- 200x (aasta- 200x (aasta
Müüdud kauba keskmine
ühikumaksumus
Indeks

3)*

2)*

1)*

0)*

100

....

....

....

F.
KAEBUSE ESITAJATE KASUMLIKKUS (kasumi % enne maksustamist)
Aasta
200x (aasta200x (aasta- 200x (aasta- 200x (aasta
Kasumlikkus
Indeks

3)*

2)*

1)*

0)*

100

....

....

....

200x (aasta3)*

200x (aasta2)*

200x (aasta1)*

200x (aasta
0)*

100

....

....

....

G.
TÖÖHÕIVE
Aasta
Tööhõive
Indeks

H.
INVESTEERINGUD
Aasta
Investeeringud
Indeks

200x (aasta3)*

200x (aasta2)*

200x (aasta1)*

200x (aasta
0)*

100

....

....

....

I.
VARUDE MUUTUSED
Oma toodetud asjaomase toote
varud

Ostetud asjaomase toote
varud (kui asjakohane)

1. aasta algus
1. aasta lõpp
2. aasta algus
2. aasta lõpp
3. aasta algus
3. aasta lõpp
4. aasta algus
Aasta lõpp
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PÕHJUSLIK SEOS

MUUDEST KOLMANDATEST RIIKIDEST PÄRIT IMPORDI MAHT JA HINNAD
Mahud
/
Aasta
1
2
3
4
Ekspordiriik „X“
Indeks
100
....
....
....
Ekspordiriik „Y”
Indeks
100
....
....
....
Jne
Muud riigid
Indeks
100
....
....
....
Muude riikide kogumaht
Indeks
100
....
....
....
Hinnad
/
Aasta
1
2
3
4
Ekspordiriik „X“
Indeks
100
....
....
....
Jne
Muud riigid
Indeks
100
....
....
....
Muu impordi keskmised hinnad
Indeks
100
....
....
....
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Lisa 7
SEISUKOHA KÜSIMISE VORM
Kasutuspiiranguga

A-JAGU
1.

Kas teie äriühing toodab praegu ELis asjaomast toodet?
Jah □

2.

Ei □

Milline on teie äriühingu seisukoht seoses dumpinguvastase uurimise võimaliku
algatamisega asjaomase toote impordi suhtes ... (riigist)?

□

□

Poolt
Vastu
Palun selgitage, miks teie seisukoht on selline:

Neutraalne

□

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

3.

Palun täitke allpool esitatud tabel. Arvnäitajad peaksid hõlmama kõiki
liikmesriike.
Allpool esitatud teave käib üksnes asjaomase toote ja teie äriühingu kohta

(12-kuuline
periood)

Tootmismaht ELis kokku (tonnides)
sellest sisekasutuseks 31
Teie äriühingu toodangu müügimaht ELis (tonnides)
Teie äriühingu toodangu müügiväärtus ELis (eurodes)
Tootmisvõimsus ELis (tonnides)
Tööhõive ELis (inimeste arv)

31

Sisekasutuseks ettenähtud toodang antakse üle või müüakse äriühingusiseselt, s.t toodangut ei viida vabale
turule. Siseüleandmise korral ei viida toodet vabale turule, kuna seda kasutatakse integreeritud tootja poolt
lisatöötluseks või muundamiseks või sama juriidilise isiku erinevate üksuste poolt kokkupanemiseks.
Siseüleandmist iseloomustab kaubanduslike arvete puudumine. Sisemüügi korral ei viida toodet vabale
turule, kuna eraldiseisev juriidiline isik, kes on sidusettevõtja, kasutab seda lisatöötluseks, muundamiseks
või kokkupanemiseks ja täidetud on vähemalt üks järgmistest tingimustest: i) müük ei toimu turuhinnaga või
ii) ostja ei saa tarnijat vabalt valida.
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Kasutuspiiranguga

4.

Kas teie äriühing on otseselt või kaudselt seotud 32 mõne asjaomase toote tootja või
eksportijaga ... (riigist)?
Jah

5.

□

Ei

□

Palun märkige kõikide (ELis) samasuguse toote tootmise ja/või müügiga tegelevate
äriühingute nimed ja täpsed tegevused.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

6.

Kas teie äriühing on ELis müünud ... (riigist) imporditud asjaomast toodet?
Jah

7.

Ei

□

Kas teie äriühing on väike või keskmise suurusega ettevõte (VKE) 33?
Jah

8.

□

□

Ei

□

Kas te teate asjaomase toote tootjaid ja tootjate ühendusi ELis peale III liites
mainitute?
Palun esitage teie poolt loetletavate tootjate aadress, telefoninumber ja e-posti
aadress.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Lisa 8

32
33

Dumpinguvastase algmääruse artikli 4 lõike 2 kohase „seotud“ osapoole määratluse kohta vt II liide.
Vastavalt komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitusele mikroettevõtjate ning väikeste ja keskmise suurusega
ettevõtjate määratlemise kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36) on äriühing liigitatav VKEks, kui 1)
äriühingus töötab alla 250 töötaja (sh juhid jms) ning 2) äriühingu aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või
aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot. Pange tähele, et eelnevalt nimetatud arvnäitajad (töötajad,
käive ja bilansimaht) hõlmavad asjaomase äriühingu ja tema partnerite ja/või seotud äriühingute
konsolideeritud andmeid, mis on proportsionaalselt agregeeritud vastavalt osakaaludele äriühingu kapitalis
või hääleõigustes, ega piirdu asjaomase tootega seotud andmetega. Lisaselgituste saamiseks palume tutvuda
uue kasutusjuhendiga VKEde kohta aadressil
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf
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RIIGID, KUS ESINEB OLULISI MOONUTUSI
Alusmääruse artikli 2 lõikes 6a on sätestatud, et kui toodet toodetakse riigis, kus oluliste moonutuste
tõttu ei ole asjakohane kasutada selle riigi hindu ega kulusid, tuleb leida arvestuslik normaalväärtus,
kasutades üksnes moonutamata hindu või võrdlusaluseid kajastavaid tootmis- ja müügikulusid.
Arvestusliku normaalväärtuse leidmiseks tuleb kaebuses esitada asjaomase toote valmistamiseks
vajalike tootmistegurite loetelu (või materjalide loend). Tootmistegurite loetelu jaguneb otsesteks
kuludeks, kaudseteks kuludeks, müügi-, üld- ja halduskuludeks ning kasumiks.
•

•

Otsesed kulud
o Otsesed toorainekulud
o Energia- ja kommunaalteenuste kulud (kui nende väärtus on ebaolulise suurusega,
võib need liigitada ka tehase üldkulude alla)
o Otsesed ja kaudsed tööjõukulud (kuid kaudsed tööjõukulud võib ümber liigitada
tehase üldkulude alla)
o Kõrvaltooted/ühendtooted (sealhulgas jäägid) – kompenseerivad tegurid
 Lähevad müüki
 Võetakse tootmises uuesti kasutusele
o Pakendamiskulud
 Pakkematerjali kulud
 Pakendamisega seotud tööjõukulu
Kaudsed kulud (tehase üldkulud)
o Kulum
o Hooldus
o Kaudsed tööjõukulud, kui neid ei liigitatud otseste kulude alla
o Võivad sisaldada energia- ja kommunaalteenuste kulusid (kui nende väärtus on
ebaolulise suurusega)

Võrdluseks kasutatava asjakohase kolmanda riigi andmed kulude kohta peavad olema „hõlpsasti
kättesaadavad“. Teavet võib leida järgmistest allikatest:
•

•

•

•

võrdluseks kasutatavas kolmandas riigis uurimisalust toodet valmistava(te) olulisema(te)
tootja(te) kättesaadavad finantsaruanded (müügi-, üld- ja halduskulud, kasum ning tehase
üldkulud). Valitud tootja peab olema kasumlik, eelistatavalt ei ole tal ekspordiriigi
uurimisaluse toote tootjatega tihedaid sidemeid ja ta ei tohiks saada toetusi. Eelistada tuleks
sama võrdlusriigi mitme erineva tootja andmeid, kui need on kättesaadavad;
statistilised andmed sisendmaterjalide ja energia impordihindade kohta. Kasutada saab
konkreetse võrdlusriigi riikliku statistika andmebaase, andmebaasi Global Trade Atlas
(GTA), 34 mis sisaldab arvukate riikide impordi- ja ekspordistatistikat, jms;
teave kommunaalteenuste (nt vesi ja elektrienergia, mida sageli ei impordita olulistes
kogustes) kohta konkreetse riigi riiklikust statistikast, Rahvusvaheliselt Energiaagentuurilt 35
või muudest allikatest (nt Bloombergi andmebaas);
kättesaadav statistika tööjõukulude kohta Rahvusvaheliselt Tööorganisatsioonilt (ILO) 36ja
konkreetse riigi riiklikust statistikast või muudest allikatest (nt Bloombergi andmebaas).

34

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

35

http://www.iea.org/

36

http://www.ilo.org/inform/online-information-resources/databases/stats/lang--en/index.htm
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Kolmas riik, kus esinevad moonutused, ei sobi võrdlusriigina kasutamiseks. See tähendab järgmist.
•

See riik ei tohiks ühegi võrdlusalusena kasutatava sisendi osas olla kantud tööstuslike
toorainete ekspordipiirangute OECD loetellu („OECD loetelu“) 37.

•

Kasutada ei või moonutatud väärtusi, näiteks juhul, kui asjaomase toote tooraineid
imporditakse riikidest, kus komisjon on varasemates dumpinguvastastes või
subsiidiumidevastastes määrustes kindlaks teinud asjaomaste sisendmaterjalide
dumpingu või subsiidiumide olemasolu. Sellistel juhtudel tuleb moonutatud väärtused
eemaldada.

Moonutamata kulud peaksid vastama järgmistele kriteeriumidele:

37

•

kulud peaksid olema kantud ligikaudu samal ajal ja ideaaljuhul samaaegselt
uurimisperioodiga, mis hõlmab 12-kuulist ajavahemikku, mis lõppes hiljemalt 6 kuud enne
kaebuse esitamise kuupäeva.

•

Neid kulusid tuleb nõuetekohaselt kohandada, et neid oleks võimalik kasutada samal
kaubandustasandil nagu tegelikke kantud kulusid.

http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials.
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