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I.

ĮVADAS

1.

Šiame vadove siekiama:
•

pateikti gaires, kaip parengti antidempingo skundą;

•

nurodyti, kokios informacijos Europos Komisijai (toliau – Komisija) paprastai reikia
siekiant nuspręsti, ar ji gali pradėti oficialų tyrimą dėl Europos Sąjungos pramonei žalą
darančio įtariamo importo dempingo kaina.

2.

ES teisės aktas, kuriuo įgyvendinamos tarptautiniu lygmeniu sutartos nuostatos dėl importo
dempingo kaina, yra Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2016/1036 1 (toliau – pagrindinis
reglamentas).

3.

Šiame vadove:
•
•
•

nuosekliai paaiškinamas skundo turinys;
išaiškinami rengiant skundą paprastai kylantys klausimai;
pateikiamas struktūrinis formatas, kuriuo remiantis lengviau rengti skundą.
Atsakomybės ribojimo pareiškimas
Šis vadovas nėra teisiškai privalomas dokumentas. Jo turinys nėra privalomas.
Skundo pateikėjų pateikiama informacija gali skirtis atsižvelgiant į konkrečias bylos
aplinkybes. Šiame vadove siekiama tik pateikti bendrųjų patarimų. Tam tikromis
aplinkybėmis dėl tam tikro bylos pobūdžio gali būti tikslinga laikytis kitokio požiūrio.
Todėl pagal šį vadovą taip pat negalima spręsti apie antidempingo skundų priimtinumo
standartus. Be to, pagal šį vadovą parengtas skundas nebūtinai priimamas – kiekvienas
atvejis nagrinėjamas atskirai.

Šis vadovas parengtas kaip pagalbinė priemonė skundų pateikėjams, todėl Komisijai galima
teikti pastabas, kaip jį būtų galima patobulinti. Komisija yra pasirengusi atsakyti į klausimus,
kurių jums gali kilti teikiant antidempingo skundą.

4.

Europos Komisijos
Prekybos generalinis direktoratas

Pašto adresas:
Rue de la Loi, 200
1049 Brussels, Belgium

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

Telefonas 32-2-298 78 73, faksas 32-2-295 65 05
El. paštas TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

Jei norite pateikti skundą Skundų tarnybai, vadovaukitės šio vadovo 1 priede pateiktomis
gairėmis. Komisija išnagrinės skundą ir nuspręs, ar jame pateikta pakankamai įrodymų, kad ES
pramonės patirtą žalą padarė importas dempingo kaina. Jei skundas bus laikomas priimtinu, po
45 dienų nuo skundo pateikimo dienos bus pradėtas su įtariamu importu dempingo kaina susijęs
tyrimas. Skundas laikomas pateiktu pirmą darbo dieną, einančią po tos dienos, kurią jį gavo

5.

1

Paskelbtas OL L 176, 2016 6 30, p. 21.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1036&from=LT.
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Komisija, jei jį sudaro ir konfidenciali versija, ir nekonfidenciali suinteresuotosioms šalims
susipažinti skirta versija (žr. šio vadovo 4 priede).
6.

Skundą turi pasirašyti skundą pateikiančioms bendrovėms teisiškai atstovaujantys asmenys, pvz.,
skundą pateikiančių bendrovių valdantieji direktoriai. Jei skundo pateikėjams atstovauja fizinis
arba juridinis asmuo (pvz., advokatas arba asociacija), reikia atitinkamo įgaliojimo (taip pat
žr. 24 dalį).
Skundo pateikėjas arba pateikėjai – antidempingo
skundą pateikiantis ES gamintojas arba gamintojai.

7.

Dėl kiekvieno tyrimo, kuris pradėtas įvertinus tinkamai pagrįstą skundą, reikia ES pramonės
atstovų bendradarbiavimo, įskaitant klausimynų pildymą ir Komisijos pareigūnų vizitus
bendrovių patalpose.
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II. BENDROSIOS PASTABOS
A.

Dokumentai

8.

Skundas turi būti išsamiai patvirtintas dokumentais ir tinkamai pagrįstas. Skundo pateikėjai turi
pateikti geriausią turimą pakankamais patvirtinamaisiais dokumentais pagrįstą informaciją.

9.

Skunde nurodomi įtarimai turi būti pagrįsti skundo pateikėjo pagrįstai turimais pakankamais
įrodymais arba tvirtais argumentais. Vertindama skunde pateiktos informacijos patikimumą ir
pakankamumą Komisija atsižvelgs į visas bylos aplinkybes, kaip antai:
•
•
•
•

nagrinėjamąjį produktą;
susijusias šalis;
ES pramonės struktūrą;
galimybę gauti informacijos.

10. Aiškiai nurodykite visus skaičiavimus ir visus naudotų duomenų šaltinius 2. Nurodykite
laikotarpį, su kuriuo susiję duomenys, ir paaiškinkite taikytą metodiką.
11. Paprastai jokie skunde pateikti duomenys ir informacija neturi būti saugoma autorių teisių. Jei
norite remtis autorių teisėmis saugoma ataskaita, rinkos arba kitu tyrimu, spaudos straipsniu ar
panašia informacija, autorių teisių subjekto turėtumėte paprašyti sutikimo (daugiau informacijos
pateikta šio vadovo 4 priede).
12. Jei tyrimas bus pradėtas, siekdama užtikrinti skaidrumą Komisija paskelbs skundo santrauką.
Todėl, pateikdami skundą, taip pat pateikite skundo santrauką, kurioje turi būti:
•
•
•

išsami informacija apie nagrinėjamąjį produktą, įskaitant (kai taikoma) gamybos
procesus ir naudojimo paskirtį;
bylos santrauka;
žinomų tyrimo šalių sąrašas (be kontaktinių duomenų).

Pradėjus tyrimą, santrauka bus paskelbta Komisijos Prekybos generalinio direktorato svetainėje.
13. Pagrindinėje skundo dalyje turėtų būti pateikiami tik tikrai būtini skaičiai ir lentelės. Išsamesni
skaičiai ir lentelės turi būti pateikiami prieduose, o pagrindinėje skundo dalyje turi būti
pateikiamos nuorodos į juos.
14. Visi su įtarimu dėl dempingo susiję duomenys ir įrodymai (apibrėžtis ir išsamesnę informaciją
rasite skirsnyje „DEMPINGAS“) turi būti susiję tik su aptariama eksporto šalimi. Duomenys ir
įrodymai, kuriais grindžiami su žala susiję įtarimai (žr. skirsnį „ŽALA“), turi būti susiję tik su
Europos Sąjunga (ES) 3.
15. Konvertuodami vertės duomenis į eurus 4, nurodykite naudotus valiutos kursus ir jų taikymo
laikotarpį.

B.

Konfidencialumas

16. Jei norite, kad kuri nors skundo dalis būtų laikoma konfidencialia, aiškiai to paprašykite ir
nurodykite, kodėl to prašote 5. Nepaprašius konfidencialumo ir prašymo tinkamai nepagrindus,

2 Jei skunde pateikiama saitų, nurodykite atitinkamą interneto puslapį ir lankymosi jame datą.
3 Europos Sąjunga – tai Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija,
Airija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Čekija,
Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija.
4 Kai kurių valiutų konvertavimo į eurus kursus galima rasti šiuo interneto adresu:
http://www.ecb.int/stats/eurofxref/.
5
Daugiau informacijos apie konfidencialumą pateikta pagrindinio reglamento 19 straipsnyje.
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konfidencialumas nebus suteiktas.
17. Jei kuri nors skundo dalis turėtų būti laikoma konfidencialia, pateikite prasmingą nesutrumpintą
skundo versiją. Atkreipkite dėmesį į tai, kad, jei tokios prasmingos suinteresuotosioms šalims
skirtos nesutrumpintos versijos nepateiksite, Komisijos tarnybos į konfidencialiai pateiktą
informaciją gali neatsižvelgti 6.
18. Suinteresuotosioms šalims susipažinti skirta skundo versija (nekonfidenciali versija) taps
atvirosios bylos dalimi ir, pradėjus tyrimą, su ja galės susipažinti suinteresuotosios šalys.
19. Komisija griežtai laikosi konfidencialumo reikalavimų. Skundas arba bet kurie dokumentai,
kuriuose pateikta konfidencialios informacijos, turi būti paženklinti grifu „Riboto naudojimo“.
Nekonfidenciali skundo versija arba visi kiti dokumentai, kuriuose konfidencialios informacijos
nepateikta, atitinkamai turi būti paženklinti grifu „Skirta susipažinti suinteresuotosioms
šalims“.
20. Nekonfidencialioje versijoje galite pašalinti arba apibendrinti duomenis, į kuriuos įtraukta verslo
paslapčių, bet tendencijos ir lygiai turi būti aiškūs. Duomenų pašalinimą arba santrauką reikia
pagrįsti, todėl paaiškinkite, kodėl šie duomenys turi būti laikomi konfidencialiais. Daugiau
informacijos apie nekonfidencialios versijos rengimą pateikta 4 priede.
21. Kaip paaiškinta 5 dalyje, pateikiant skundą būtina pateikti abi jo versijas: konfidencialią („Riboto
naudojimo“) ir nekonfidencialią („Skirtą susipažinti suinteresuotosioms šalims“).
22. Informaciją, kuri dėl konfidencialumo negali būti įtraukiama į skundą, atskiri skundo pateikėjai
gali siųsti tiesiogiai Komisijai.

6

Žr. pagrindinio reglamento 19 straipsnio 3 dalį.
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III. KAIP PATEIKTI ANTIDEMPINGO SKUNDĄ
23. Antidempingo skundą turi sudaryti ši informacija 7:
1) Bendroji informacija:
•
•
•
•

skundo pateikėjo tapatybė;
kaip įtariama, dempingo kaina importuojamas produktas;
kilmės šalis (-ys);
kitos žinomos nagrinėjamosios šalys.

2) Įrodymai, iš kurių matyti dempingas (žr. skirsnį „DEMPINGAS“).
3) Įrodymai, iš kurių matyti žala Sąjungos pramonei (žr. skirsnį „ŽALA“).
4) Įrodymai, iš kurių matyti įtariamo dempingo ir žalos priežastinis ryšys (žr. skirsnį
„PRIEŽASTINIS RYŠYS“).
Skundo turinio pavyzdys pateiktas 2 priede.

(1) Bendroji informacija
A.

ES dalyviai
Skundo pateikėjai

24. Skundą pateikianti ES pramonė kaip savo atstovą gali pasirinkti:
•
•
•

bet kurį fizinį arba juridinį asmenį;
teisinio subjektiškumo neturinčią asociaciją;
asociaciją, įsteigtą atstovauti pavienėms bendrovėms pateikiant skundą.

Šis atstovas renka reikiamą informaciją ir pateikia ją Komisijai. Atstovas turi įrodyti, kad yra
tinkamai įgaliotas veikti pramonės vardu (taip pat žr. 6 dalį). Nors pateikti skundą geriausiai gali
Europos asociacija, pateikti jį tiesiogiai Komisijai gali ir atskiros bendrovės.
25. Kiekvienas ES gamintojas, kuris yra skundo pateikėjas arba kurio vardu pateiktas skundas
(toliau – skundo pateikėjas), turi nurodyti:
•
•
•
•
•

pavadinimą;
adresą;
telefono numerį;
el. pašto adresą;
kontaktinio asmens vardą ir pavardę.

Ši informacija turi būti įtraukta į priedą ir pateikta elektroninėje versijoje, geriausia kaip
elektroninė skaičiuoklė, pvz., Microsoft Excel.
26. Skundo pateikėjas turi nurodyti nagrinėjamojo produkto gamybos apimtį, jei taikoma – pagal
kiekvieną skundo pateikėją atskirai, per pastarąjį vienų metų laikotarpį, ėjusį prieš pateikiant
skundą, t. y. per:
– paskutinius kalendorinius metus,
– paskutinius finansinius metus arba
– bet kurį kitą 12 mėnesių laikotarpį,
jei šis laikotarpis baigiasi ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki skundo pateikimo

7

Žr. pagrindinio reglamento 5 straipsnio 2 dalį.
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datos.
Duomenys neturėtų būti senesni nei 6 mėnesių.
27. Skunde reikia nurodyti, ar skundo pateikėjai yra susiję su bendrovėmis, gaminančiomis ir (arba)
parduodančiomis nagrinėjamąjį produktą skunde nagrinėjamoje (-ose) šalyje (-yse). Jei taip, į
skundą reikia įtraukti informaciją apie šį ryšį ir apie atitinkamas bendroves.
28. Skunde taip pat reikia nurodyti, ar skundo pateikėjai nagrinėjamąjį produktą pirko iš kitų ES
gamintojų, skunde nagrinėjamos (-ų) šalies (-ių) arba kitų trečiųjų šalių. Skunde reikia paaiškinti,
kodėl jo buvo įsigyta, ir nurodyti susijusį kiekį ir kainas.
Kiti ES gamintojai
29. Skunde reikia pateikti visų kitų žinomų ES gamintojų sąrašą su:
•
•
•
•
•
•

kontaktiniais duomenimis;
pavadinimais;
adresais;
telefono numeriais;
el. pašto adresais;
kontaktiniais asmenimis (jei įmanoma).

Ši informacija turi būti įtraukta į priedą ir pateikta elektroninėje versijoje, geriausia kaip elektroninė
skaičiuoklė, pvz., Microsoft Excel.
30. Skunde reikia nurodyti apskaičiuotą visų kitų žinomų ES gamintojų gamybos apimtį per pastarąjį
vienų metų laikotarpį iki skundo pateikimo (tą patį laikotarpį, kuris taikomas skundo
pateikėjams, žr. 26 dalį). Taip pat paaiškinkite šio įverčio pagrindą.
31. Šią informaciją į skundą reikia įtraukti dėl visų kitų žinomų ES gamintojų, neatsižvelgiant į tai,
ar jie pritaria skundui.
Gamintojų asociacijos
32. Į skundą reikia įtraukti, jei taikoma, visų žinomų ES ir nacionaliniu lygmenimis veikiančių
gamintojų asociacijų sąrašą su:
•
•
•
•
•
•

kontaktiniais duomenimis;
pavadinimais;
adresais;
telefono numeriais;
el. pašto adresais;
kontaktiniais asmenimis (jei įmanoma).

Ši informacija turi būti įtraukta į priedą ir pateikta elektroninėje versijoje, geriausia kaip elektroninė
skaičiuoklė, pvz., Microsoft Excel.
Skundo pateikėjų tipiškumas
33. Skundo pateikėjai turi veikti didelės ES pramonės dalies vardu. Praktiškai tai reiškia, kad skundo
pateikėjams turi tekti bent 25 proc. visos nagrinėjamojo produkto ES gamybos (t. y. Europos
Sąjungoje fiziškai vykstančios gamybos).
34. Atkreipkite dėmesį į tai, kad Komisija gali neatsižvelgti į su eksportuotojais arba importuotojais
susijusių gamintojų gamybą ir į nagrinėjamąjį produktą iš dempingu įtariamos (-ų) šalies (-ių)
importuojančių ES gamintojų gamybą.
35. Vis dėlto prie skundo pateikėjų neprisijungiantys ES gamintojai gali pageidauti išreikšti
pritarimą skundui.
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36. Į skundą gali būti įtraukiamos pastabos apie žinomus skundui nepritariančius ES gamintojus ir,
jei įmanoma, aprašoma, kodėl jie skundui nepritaria.
37. Prieš pradėdama tyrimą Komisija tikrina, ar, atsižvelgiant į Europos Sąjungoje fiziškai
vykstančią gamybą, skundui pritariantiems gamintojams tenka bent 25 proc. visos ES gamybos ir
ar pritarimo skundui lygis yra didesnis už nepritarimo jam lygį.
38. Siekdama išsiaiškinti skundo pateikėjo tipiškumą, prieš pradėdama tyrimą Komisija visiems
žinomiems ES gamintojams išsiųs raštus. Šio rašto pavyzdys pateiktas 7 priede.
Regioninės bylos
39.

Ypatingu atveju viename ES regione rinkos izoliacija gali būti tokia didelė, kad šio regiono
gamintojus galima laikyti žalą patyrusia pramone. Regionas gali būti šalis, šalies dalis arba
kelios šalys kartu. Jei eksportas susikoncentravęs regione, gali būti priežasčių pradėti regioninę
antidempingo bylą.

40. Regioninį antidempingo skundą galima pateikti šiomis sąlygomis:
(1) šiame regione nagrinėjamojo produkto gamintojai parduoda visą arba beveik visą savo
produkciją (paprastai daugiau kaip 80 proc. produkcijos);
(2) šio regiono paklausos nepatenkina daugiausiai kituose ES regionuose esančių gamintojų
pasiūla (paprastai ji patenkina mažiau nei 20 proc. paklausos);
(3) nagrinėjamojo produkto importas dempingo kaina į šį regioną yra koncentruotas (paprastai
sudaro daugiau kaip 80 proc.);
(4) šis importas dempingo kaina daro žalą visiems arba beveik visiems regiono gamintojams
(paprastai daugiau kaip 80 proc. gamintojų).
41. Daugiau informacijos apie regionines bylas pateikta pagrindinio reglamento 4 straipsnio 1 dalies
b punkte.

B.

Skunde nagrinėjamas produktas

42. Skunde reikia pateikti importuojamo produkto, dėl kurio turi būti pradedamas antidempingo
tyrimas, aprašymą. Skunde reikia pateikti išsamų aprašymą, kuriame būtų išaiškinti visi galimi su
produkto apibrėžtimi susiję nesusipratimai.
Nagrinėjamasis produktas – kaip įtariama, dempingo
kaina į ES importuojamas produktas.
43. Ši nagrinėjamajam produktui skirta skundo dalis yra itin svarbi įvairiais atžvilgiais:
– skundui, nes visi skunde pateikti ir analizuojami duomenys (pvz., dempingas ir žala) bus
susiję tik su nagrinėjamuoju produktu;
– tyrimui, nes jis apims tik skunde apibrėžtą produktą;
– antidempingo priemonėms, nes jos bus taikomos tik nagrinėjamajam produktui.
44.

Trumpas aprašymas. Į skundą reikia įtraukti glaustą nagrinėjamojo produkto, t. y. tirtino
produkto, apibrėžtį. Tai gali būti Kombinuotojoje nomenklatūroje (toliau – KN) nurodyta
atitinkamo (-ų) kodo (-ų) apibrėžtis 8 (bet nebūtinai).
Atkreipkite dėmesį į tai, kad nuo tada, kai atlikus tyrimą bus nustatytos antidempingo

8

Produkto aprašymas paprastai turėtų būti vienas „blokas“, kuriame pirmiausia pateikiama bendroji, paskui –
specialioji informacija, nurodomos galimos išimtys, o galiausiai pateikiamas KN kodų sąrašas. Pavyzdžiui,
i) nagrinėjamasis produktas yra tam tikras ….; ii) nagrinėjamasis produktas neapima …; iii) nagrinėjamojo
produkto KN kodai šiuo metu yra .…

Kaip pateikti antidempingo skundą? Vadovas 9
Error! Reference source not found.

priemonės, bet taip pat ir nuo tyrimo pradžios, nacionalinės muitinės turi galėti nustatyti, ar
importuojamas produktas patenka į produkto apibrėžtąją sritį.
Todėl tam, kad atliekant muitinį įforminimą produktą būtų galima identifikuoti, produkto
apibrėžtis turi būti grindžiama jo pagrindinėmis fizinėmis, techninėmis ir cheminėmis
savybėmis.
Kiti veiksniai, pvz., naudojimo paskirtis arba gamybos procesai, apibrėžiant produktą neturėtų
būti nurodomi, nebent jie susiję su fizinėmis, techninėmis ir cheminėmis produkto savybėmis.
45. Išsamus aprašymas. Skunde taip pat reikia pateikti išsamų produkto aprašymą su šia
informacija:
– nagrinėjamojo produkto tarifinis klasifikavimas (KN kodai, kuriais šis produktas
importuojamas į ES) 9;
– gamybos proceso santrauka, kurioje nurodyta, ar ES ir (arba) nagrinėjamosiose šalyse skiriasi
gamybos procesai;
– pagrindinės fizinės, techninės, cheminės ir kitos nagrinėjamojo produkto savybės;
– produkto naudojimo paskirtis ir rinka. Aprašykite rinkos segmentą, kuriam priklauso
produktas, ir kitus svarbius klausimus. Pavyzdžiui:
•
•
•
•
•
•
•

ar esminis rinkodaros veiksnys yra kokybė arba kaina?
ar rinka yra labai cikliška?
koks yra paklausos kainos elastingumas?
kaip produktą vertina vartotojai?
ar produktą, prieš jį parduodant, turi patvirtinti pirkėjai ir (arba) agentūros?
kaip parduodamas produktas: vietoje ar remiantis sutartimis?
kokie yra pardavimo kanalai (kaip produktas parduodamas)?

46. Jei nagrinėjamasis produktas yra skirtingų rūšių arba tipų, aiškiai nurodykite:
•
•
•

kokios pagrindinės rūšys arba tipai įtrauktini į produkto apibrėžtąją sritį;
kodėl;
ar skirtingas rūšis arba tipus galima laikyti vienu produktu ir ar jie turėtų būti įtraukiami į
tą patį tyrimą.

Vertinant produkto apibrėžtąją sritį Komisijai gali reikėti atsižvelgti į nagrinėjamojo produkto
pagrindines fizines, technines ir chemines savybes, taip pat pakeičiamumą naudojant pramonės ir
(arba) vartotojų reikmėms.
47. Skunde reikia pateikti informaciją apie visas su tuo pačiu arba panašiu produktu susijusias kitose
trečiosiose šalyse taikomas antidempingo, antisubsidijų ir (arba) apsaugos priemones arba
atliekamus tyrimus.
Muitai ir kitos prekybos priemonės
48. Skunde reikia nurodyti muitus, mokėtinus už iš nagrinėjamosios (-ųjų) šalies (-ių) į ES
importuojamą produktą, taip pat visus kitus žinomus produkto importui į ES taikomus muitų
tarifų režimus. Tai gali būti kvotos, tarifinės kvotos arba – jei produktas eksportuojamas iš
besivystančios šalies – ES bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema. Jei žinote, kad neseniai kuris
nors iš šių režimų buvo pakeistas, šiuos pakeitimus nurodykite 10.

Jei aptariamam produktui taikomas ne visas KN kodas, prieš kodą pateikite priešdėlį „ex“. Su klasifikavimo
klausimais
susijusių
bendrųjų
gairių
galima
rasti
tinklalapyje
arba
gauti
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/index_en.htm
susisiekus su savo kompetentinga muitine.
10 Informacijos galima gauti iš tinklalapio
9
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49. Taip pat nurodykite muitus, mokėtinus už ES kilmės produktą, kai jis importuojamas į kurią nors
vieną arba į kelias skunde nagrinėjamas ES nepriklausančias šalis.
Išvada dėl produkto
50. Į skundą reikia įtraukti aiškų pareiškimą, kad nagrinėjamąjį produktą galima palyginti su
Europos Sąjungos pramonės Europos Sąjungoje gaminamu ir parduodamu produktu (panašiu
produktu) ir kad jis su juo konkuruoja. Techniniu požiūriu importuotos prekės ir ES prekės turi
būti panašūs produktai.
Panašus produktas – Europos Sąjungoje gaminamas
produktas, lyginamas su nagrinėjamuoju produktu.

Nagrinėjamoji (-osios) šalis (-ys) ir eksportuotojai

C.

51. Antidempingo skundas yra susijęs su vienoje arba keliose ES nepriklausančiose šalyse
pagamintų produktų importu 11. Dėl kiekvienos ES nepriklausančios šalies skunde reikia pateikti
visų žinomų nagrinėjamojo produkto gamintojų ir (arba) eksportuotojų sąrašą ir nurodyti šiuos
kontaktinius duomenis:
•
•
•
•
•

pavadinimą;
adresą;
telefono numerį;
el. pašto adresą;
kontaktinį asmenį (jei paskirtas).

Ši informacija turi būti įtraukta į priedą ir pateikta elektroninėje versijoje, geriausia kaip elektroninė
skaičiuoklė, pvz., Microsoft Excel. Tą pačią informaciją pateikite, jei turite, apie žinomas
nagrinėjamojoje (-osiose) šalyje (-yse) veikiančias gamintojų ir (arba) eksportuotojų asociacijas.

D.

ES importuotojai

52. Skunde reikia pateikti visų žinomų produkto importuotojų į ES sąrašą ir nurodyti šiuos
kontaktinius duomenis:
•
•
•
•
•

pavadinimą;
adresą;
telefono numerį;
el. pašto adresą;
kontaktinį asmenį (jei paskirtas).

Ši informacija turi būti įtraukta į priedą ir pateikta elektroninėje versijoje, geriausia kaip elektroninė
skaičiuoklė, pvz., Microsoft Excel. Tą pačią informaciją pateikite, jei jos turite, apie visas žinomas
importuotojų asociacijas.

E.

Sąjungos tiekėjai, naudotojai ir vartotojai

53. Į skundą reikia įtraukti ES gamintojų tiekėjų, nagrinėjamojo produkto ES naudotojų ir vartotojų
asociacijų (jei jos žinomos) sąrašą ir nurodyti šiuos kontaktinius duomenis:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=lt arba susisiekus su savo
nacionaline muitine.
11 Jei norite pateikti skundą dėl produkto ir šalies, dėl kurių neseniai buvo atliktas tyrimas ir nustatytais faktais
įtarimai nepatvirtinti, daugiau informacijos galite gauti susisiekę su Komisijos tarnybomis.
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•
•
•
•
•

pavadinimą;
adresą;
telefono numerį;
el. pašto adresą;
kontaktinį asmenį (jei paskirtas).

Ši informacija turi būti įtraukta į priedą ir pateikta elektroninėje versijoje, geriausia kaip
elektroninė skaičiuoklė, pvz., Microsoft Excel.

(2) DEMPINGAS
A.

Principai

54. Mažos kainos nebūtinai rodo importą dempingo kaina. Pagal pagrindinę apibrėžtį dempingas yra
produkto pardavimas eksporto rinkoje už kainą, mažesnę nei jo normalioji vertė.
Eksporto kaina – eksportui skirtų prekių gamintojo kaina
EXW sąlygomis.
Normalioji vertė – produkto, parduodamo vidaus suvartojimui
eksportuotojo vidaus rinkoje, vertė.
Dempingas – eksporto kaina, mažesnė už normaliąją vertę.
55. Skunde reikia pateikti įrodymų, kuriais remiantis būtų galima palyginti produkto eksporto kainą
ir normaliąją vertę.
Dempingo skaičiavimui pagrįsti pateikiami įrodymai turėtų būti 12 mėnesių laikotarpio, kuris
baigiasi ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki skundo pateikimo datos. Tai taikoma:
•
•
•
•

B.

normaliajai vertei (žr. C skirsnį);
eksporto kainai (D skirsnis);
bet kokiems galimiems koregavimams;
kainų palyginimui (E skirsnis).

Produkto rūšys

56. Kai kada nagrinėjamasis produktas yra homogeniškas ir reikšmingą poveikį kainoms darančių
skirtingų formų arba rūšių nustatyti neįmanoma. Šiais atvejais išvadai dėl su visu nagrinėjamuoju
produktu susijusio dempingo padaryti pakanka vieno dempingo skaičiavimo.
57. Esama atvejų, kai į Europos Sąjungą importuojamas skirtingų formų ar rūšių nagrinėjamasis
produktas ir jo kainos reikšmingai skiriasi. Vidurkiai gali iškraipyti kainų palyginamumą,
lyginant normaliąją vertę ir eksporto kainas, todėl dėl skirtingų į ES importuojamo produkto
rūšių gali prireikti pateikti skirtingus dempingo skaičiavimus. Todėl, kad išvada dėl
nagrinėjamojo produkto dempingo būtų pagrįsta, gali prireikti pasirinkti vieną arba kelias
tipiškas produkto rūšis. Taip, pavyzdžiui, galima įrodyti, kad pasirinktų tipiškų rūšių produkto
importo į ES apimtis, palyginti su visu importu iš nagrinėjamosios šalies į ES, yra reikšminga.
Jei skundas pateikiamas dėl daugiau nei vienos šalies, kiekviena nagrinėjamoji šalis gali turėti
vieną arba kelias skirtingas tipiškas rūšis.
58. Lyginamos kiekvienos tipiškos rūšies produkto normalioji vertė ir eksporto kaina, taip gaunami
skirtingi dempingo skaičiavimai, o paskui išvedami šių skaičiavimų vidurkiai.

C.

Normalioji vertė

59. Normaliąją vertę geriausia grįsti pardavimo eksportuotojo vidaus rinkoje kainomis arba ją galima
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apskaičiuoti (sudedant gamybos sąnaudas ir pagrįstą pelną). Specialios nuostatos taikomos šalių,
kuriose esama reikšmingų iškraipymų, darančių poveikį laisvosios rinkos jėgų veikimui, kilmės
produktams (žr. toliau nuo 66 dalies).
60. Dažniausiai normalioji vertė – tai nagrinėjamajam produktui eksportuotojo vidaus rinkoje
taikoma kaina. Ši kaina turi būti susijusi su vidaus suvartojimui skirtu vidaus sandoriu su
nepriklausomu pirkėju.
61. Kainos turėtų būti neto gamintojo kaina EXW sąlygomis („Incoterm“ kodas „EXW“ 12),
atskaičius visus vidaus mokesčius, pvz., PVM. Jei tokios kainos nežinomos (pvz., jei pagal
„Incoterms“ taikomos CIF ir FOB kainos), turimas kainas reikia pakoreguoti, kad jos atitiktų
neto gamintojo kainą EXW sąlygomis.
62. Kainas ir galimus koregavimus būtina pagrįsti pakankamais patvirtinamaisiais dokumentais,
pvz., sąskaitomis faktūromis, pasiūlymais, kainoraščiais ir pan.
Toliau pateikiamas pavyzdys 13:

„Incoterms“ taisyklės arba tarptautinės prekybos sąlygos – tai įvairios iš anksto nustatytos Tarptautinių
prekybos rūmų (angl. International Chamber of Commerce, ICC) paskelbtos prekybos sąlygos. Jos plačiai
naudojamos tarptautiniams komerciniams sandoriams arba viešiesiems pirkimams. Įvairiomis trimis
raidėmis žymimomis su bendrąja sutartine pardavimo praktika susijusiomis prekybos sąlygomis –
tarptautinėmis prekybos taisyklėmis – pirmiausia siekiama aiškiai nurodyti su prekių vežimu ir pristatymu
susijusias užduotis, išlaidas ir riziką. Išsamesnės informacijos galima rasti, be kita ko, Tarptautinių prekybos
rūmų svetainėje http://www.iccwbo.org ir savo šalies kompetentingų muitinių svetainėse.
13 Jei produktas yra nehomogeniškas ir todėl analizė grindžiama kelių tipiškų rūšių produktu, gaunamos
skirtingos normaliosios vertės ir jos atskirai lyginamos su atitinkamomis eksporto kainomis.
12
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1 paveikslas. Normalioji vertė = pardavimo vidaus rinkoje kaina
Pavyzdys
Skundo pateikėjai gavo eksportuojančios šalies vidaus rinkoje taikomos produkto mažmeninės
kainos įrodymų (139,15 eksportuojančios šalies valiutos vieneto). Remiantis šia mažmenine
kaina, atimant atitinkamas sumas, apskaičiuojama neto gamintojo kaina EXW sąlygomis; atimti
galima, pvz.: PVM (10 proc.), mažmenininko maržą (10 proc.), didmenininko maržą ir
transporto bei draudimo išlaidas (15 proc.).
Nagrinėjamasis produktas, rūšis
Mažmeninė kaina
139,15

Eksportuojančios šalies valiuta

atėmus 10 proc. pridėtinės vertės mokestį. (Skaičiavimas: 139,15/1,10)
⇒Neto pardavimo kaina
atėmus 10 proc. mažmenininko maržą. (Skaičiavimas: 126,5/1,10)
⇒Didmeninė kaina

126,5

115

atėmus 15 proc. didmenininko maržą ir transporto bei draudimo išlaidas (skaičiavimas: 115/1,15)
⇒Gamintojo kaina EXW sąlygomis
100
Valiutos kursas – du eksportuojančios šalies valiutos vienetai = 1 EUR
Normalioji vertė

50 EUR

Mažmeninė kaina, gauta iš ________, nurodyta ___ priede.
Maržos, transporto ir draudimo išlaidos gautos iš ______ atlikto rinkos tyrimo (arba buvo
apskaičiuotos remiantis ...). Atitinkamų puslapių kopija pateikta ___ priede.
Valiutos kursas yra ___. Išsamesni duomenys pateikti ___ priede.

63. Jei eksportuotojo vidaus rinkos kainos nežinomos arba nepatikimos (pvz., jei pardavimas
grindžiamas susijusių šalių sandoriais, vykdomas nuostolingai arba yra nereikšmingas) 14, galite
naudoti produkto apskaičiuotą normaliąją vertę, grindžiamą gamybos sąnaudomis kilmės šalyje,
prie kurių pridedamos pardavimo, bendrosios ir administracinės (toliau – PBA) išlaidos ir pelnas.
Skunde reikia nurodyti išlaidų struktūrą ir paaiškinti, kaip jos apskaičiuotos: medžiagas
(nurodykite pagrindines naudojamas žaliavas), tiesioginį darbą; pridėtines išlaidas, PBA išlaidas,
išskyrus transporto išlaidas ir pagrįstą pelno dydį kilmės šalyje, nurodytą toliau 2 paveiksle.
64. Taip pat aiškiai nurodykite kiekvieno elemento šaltinius, o prieduose pateikite visus susijusius
įrodymus (žr. 2 priedą) ir aiškiai nurodykite šių įrodymų datas. Pavyzdys pateiktas 2 paveiksle 15:

14
15

Pardavimas vidaus rinkoje laikomas nereikšmingu, jei nesiekia 5 proc. šalies eksporto į ES.
Žr. 11 išnašą.
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2 paveikslas. Apskaičiuota normalioji vertė
Apskaičiuota normalioji vertė eksportuojančioje šalyje
Nagrinėjamasis produktas, rūšis
Gamybos sąnaudos
Žaliavos
EUR už toną
– A žaliava (300 EUR už toną)
– B žaliava (25 EUR už toną)
– C žaliava (70 EUR už toną)
Darbo jėga
– Kvalifikuota darbo jėga (30 EUR už toną)
– Nekvalifikuota darbo jėga (20 EUR už toną)

395

EUR už toną

50

Energija 200 Kwh, 0,05 EUR už Kwh

EUR už toną
Kitos gamybos sąnaudos
EUR už toną
(Jei įmanoma, nurodykite nuomą, nusidėvėjimą, techninę priežiūrą, remontą ir pan.)

10
45

_____
Tarpinė gamybos sąnaudų suma
EUR už toną
500
Pardavimo, bendrosios, administracinės išlaidos
EUR už toną
1
(Jei įmanoma, nurodykite finansavimą, draudimą, pakavimą,
administravimą, pardavimą, reklamavimą, mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, patentus ir (arba)
autorinius atlyginimus,
techninę pagalbą, garantijas ir pan.)
_____
IŠ VISO SĄNAUDŲ
EUR už toną
600
Normalusis pelnas
5%
EUR už toną
30
_____
NORMALIOJI VERTĖ EXW sąlygomis
EUR už toną
630
Importo kiekių, žaliavų ir energijos sąnaudų duomenys gauti iš __ parengtos tarptautinės ataskaitos dėl
pramonės, žr. ___ priedą.
Darbo jėgos sąnaudos grindžiamos Tarptautinės darbo organizacijos statistine informacija (žr. ___
priedą).
Kitos gamybos sąnaudos ir PBA išlaidos gautos iš ___ atlikto rinkos tyrimo arba apskaičiuotos
remiantis ______. Atitinkamų puslapių kopija pateikta ___ priede.
Normalusis pelnas – tai mažiausia suma, kurios reikia siekiant atsižvelgti į reinvestavimą pramonėje.
Išsamesni duomenys pateikti ___ priede.
Naudotas valiutos kursas ____ (___ metų vidurkis). Išsamesni duomenys pateikti ___ priede.

65. Jei patikimų duomenų apie kainas eksportuotojo vidaus rinkoje nėra ir apskaičiuoti
eksportuojančio gamintojo gamybos sąnaudų neįmanoma, susisiekite su Komisijos tarnybomis.
Didelių iškraipymų patiriančios šalys
Jei nagrinėjamojo produkto kainos ir išlaidos eksportuojančioje šalyje yra nepatikimos dėl
esamų didelių iškraipymų, į skundą reikia įtraukti šių su nagrinėjamuoju produktu susijusių
iškraipymų įrodymus.
66. Didelių iškraipymų atsiranda, kai nurodytos kainos arba sąnaudos, įskaitant žaliavų ir energijos
sąnaudas, nepriklauso nuo laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia didelis valstybės kišimasis.
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Esamus didelius iškraipymus galima nustatyti remiantis šiais šaltiniais:
1) Komisijos ataskaita (-os) dėl didelių iškraipymų. Komisija gali parengti ir (arba) atnaujinti
ataskaitą (-as) dėl didelių iškraipymų tam tikroje šalyje arba tam tikrame sektoriuje buvimo. Jei
tokia ataskaita parengta ir manoma, kad ji svarbi bylai, skunde ją galima nurodyti ir ji tampa vienu
iš skundo įrodymų (jei ji paskelbta, pateikite nuorodą į atitinkamą svetainę);
2) jei ataskaitos nėra arba norima ją papildyti, skunde taip pat galima nurodyti įtarimus dėl
kitų iškraipymų. Įrodymai gali būti grindžiami žiniomis apie rinką ir (arba) viešai
prieinamomis ataskaitomis. Visi įtarimai dėl iškraipytų duomenų turi būti struktūriški ir pagrįsti
įrodymais.
Nustačius, kad esama didelių su nagrinėjamuoju produktu susijusių iškraipymų, reikia
apskaičiuoti normaliąją vertę. Ji apskaičiuojama remiantis gamybos ir pardavimo sąnaudomis,
atitinkančiomis neiškraipytas kainas arba lyginamuosius rodiklius, įskaitant pagrįstą PBA
išlaidų ir pelno sumą.
67. Apskaičiuojant normaliąją vertę reikia atsižvelgti į šiuos keturis aspektus:
I. Naudokite su tipišku produktu, pramone ir gamybos procesu susijusius duomenis
Jei produktą gamina daug ES gamintojų, reikia naudoti tipiško ES gamintojo arba kelių tipiškų
gamintojų duomenis. Jei produktas yra nehomogeniškas, gali prireikti pasirinkti vieną arba kelias
tipiškas produkto rūšis. Pavyzdžiui, galima įrodyti, kad pasirinktų tipiškų rūšių produkto importo į
ES apimtis, palyginti su visu importu iš eksportuojančios šalies į ES, yra reikšminga. Būtų
geriausia, jei gamybos procesas būtų panašus į gamybos procesą eksportuojančioje šalyje arba
labai jį primintų. Jei taip nėra, turi būti naudojamas tipiškas gamybos Sąjungoje procesas.
II. Remiantis ES gamintojų duomenimis, į skundą reikia įtraukti šią informaciją:
•

suskirstytus duomenis apie gamybos veiksnius (arba medžiagų sąrašą, daugiau informacijos
pateikta 8 priede), kurių reikia nagrinėjamajam produktui pagaminti;

•

reikiamą kiekvieno gamybos veiksnio, kurio reikia nagrinėjamajam produktui pagaminti,
kiekį arba naudojimą ir matavimo vienetą (kg, m2 ir pan.);

•

kiekvieno gamybos veiksnio vieneto gamybos sąnaudas;

•

visų gamybos veiksnių aprašą, įskaitant, jei taikoma, paaiškinimą apie kokybę, laipsnį,
koncentracijas ir pan., jei įmanoma – nurodant atitinkamą SS kodą 16.

III. Neiškraipyti lyginamieji rodikliai
Siekiant pakeisti iškraipytas išlaidas (žr. IV punktą), reikia taikyti neiškraipytus lyginamuosius
rodiklius, gautus iš atitinkamos tipiškos šalies arba, jei manoma, kad tinkama, nustatytus
remiantis neiškraipytomis tarptautinėmis kainomis, sąnaudomis arba lyginamaisiais rodikliais.
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Suderintos sistemos kodas (SS kodas) – tai tarptautiniu lygmeniu standartizuota prekiaujamiems produktams
klasifikuoti skirta pavadinimų ir numerių sistema. Šią iš 6 skaitmenų sudarytą sistemą naudoja daugiau kaip
200 Pasaulio muitinių organizacijos šalių narių. Dažnai šalys naudoja išsamesnius kodus, bet jie nėra
suderinti tarptautiniu lygmeniu.
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Tinkamos tipiškos šalies pasirinkimas
Siekiant ją pasirinkti, pirmiausia rekomenduojama sudaryti visų galimų tipiškų šalių sąrašą.
Pasirinkite tą šalį, kuri geriausiai atitinka visus toliau išvardytus kriterijus:
•

Šalies nagrinėjamojo produkto gamyba turi būti reikšminga. Produktas turėtų būti
gaminamas ir parduodamas vidaus rinkoje tipiškais kiekiais, palyginti su eksporto iš dempingu
Europos Sąjungos rinkoje įtariamos šalies eksporto apimtimi (paprastai taikomas 5 proc.
lyginamasis rodiklis). Didelis gamintojų skaičius ir (arba) reikšmingas importas iš trečiųjų
šalių rodo konkurenciją. Gamyba turėtų būti lyginama su eksportuojančios šalies gamyba.
Todėl skunde reikia atsižvelgti į galimybę gauti žaliavų ir komponentų, jų pobūdį, gamybos
technologiją, proceso tipą, specializacijos tendencijas ir panašius veiksnius. Jei pagrįsta,
siekdami atsižvelgti į visus reikšmingus šių veiksnių skirtumus, atlikite reikiamus
koregavimus. Be to, eksportuojančios šalies kilmės produktai ir tipiškoje šalyje gaminami
produktai turėtų būti tapatūs arba panašūs fizinių, techninių ir cheminių savybių bei paskirties
atžvilgiu. Siekiant atsižvelgti į skirtumus, gali prireikti atlikti atitinkamus koregavimus.

•

Šalies ekonominio išsivystymo lygis turi būti panašus kaip eksportuojančios šalies,
vadinasi, ji turi patekti į tą pačią pajamų kategoriją ir turėti reikšmingą gyventojų skaičių 17.

•

Išlaidų duomenys turi būti lengvai gaunami 18 (taip pat žr. 8 priedą). Šalys, kurių ekonominio
išsivystymo lygis yra ne toks pat, bet panašus kaip eksportuojančios šalies, turėtų būti
pasirenkamos tik jei galimybė gauti duomenis nusveria ekonominio išsivystymo lygio
skirtumą.

•

Tipiškoje šalyje neturėtų būti iškraipymų (taip pat žr. 8 priedą).

•

Jei tokių šalių daugiau nei viena, tinkamiausia tipiška šalis yra ta šalis, kurioje užtikrinamas
deramas socialinės ir aplinkos apsaugos lygis. Šis deramas apsaugos lygis grindžiamas
pagrindinėmis JT / TDO pagrindinių darbo teisių konvencijomis ir su aplinka susijusiomis
konvencijomis. Orientacinį sąrašą galima rasti Bendrosios lengvatų sistemos (BLS)
reglamento 19 VIII priede.
Tarptautinės kainos, lyginamieji rodikliai arba išlaidos
Siekiant pakeisti iškraipytas išlaidas, kaip alternatyvą galima taikyti tarptautines kainas,
lyginamuosius rodiklius arba išlaidas. Jas galima taikyti, jei, pvz., neiškraipytų išlaidų
informacijos negalima lengvai gauti tipiškoje šalyje arba jei laikoma, kad tarptautinės kainos
geriau rodo neiškraipytų išlaidų lygį. Pastaruoju atveju būtų galima laikyti, pvz., kad Londono
spalvotųjų, juodųjų ir tauriųjų metalų biržoje kotiruotos kainos yra geresnis lyginamasis rodiklis
nei tam tikros konkrečios šalies importo statistiniai duomenys.

17

Pavyzdžiui,
galima
remtis
Pasaulio
banko
klasifikacija,
pateikta
adresu
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lendinggroups.

„Lengvai gaunama“ nebūtinai reiškia, kad informacija yra nemokama, bet ji turi būti viešai prieinama. Vis
dėlto, jei yra nemokamos informacijos, pirmenybė turėtų būti teikiama jai.
19 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma
bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema (OL L 303, 2012 m. spalio 31 d., p. 1).
18
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IV. Išlaidų pakeitimas
1) Sąjungos gamintojo išlaidos, kurios taikytos kaip išeities taškas (žr. II punktą), jei įmanoma,
turėtų būti koreguojamos siekiant atsižvelgti į išlaidas iškraipymų patiriančioje
eksportuojančioje šalyje.
2) Paskui, siekiant apskaičiuoti normaliąją vertę, iškraipytos išlaidos turėtų būti pakeičiamos
neiškraipytais lyginamaisiais rodikliais (žr. III punktą).
Toliau pateikiamas pavyzdys:
3 paveikslas. Apskaičiuota normalioji vertė esant didelių iškraipymų
Nagrinėjamasis produktas, rūšis
Gamybos sąnaudos
Žaliavos
EUR už toną
– A žaliava (300 EUR už toną)
– B žaliava (25 EUR už toną)
– C žaliava (70 EUR už toną)
Darbo jėga
– Kvalifikuota darbo jėga (30 EUR už toną)
– Nekvalifikuota darbo jėga (20 EUR už toną)

395

EUR už toną

Energija 200 Kwh, 0,05 EUR už Kwh

EUR už toną
Kitos gamybos sąnaudos
EUR už toną
(Jei įmanoma, nurodykite nuomą, nusidėvėjimą, techninę priežiūrą, remontą ir pan.)

5

10
45

_____
Tarpinė gamybos sąnaudų suma
EUR už toną
500
Pardavimo, bendrosios, administracinės išlaidos
EUR už toną
(Jei įmanoma, nurodykite finansavimą, draudimą, pakavimą,
administravimą, pardavimą, reklamavimą, mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, patentus ir (arba)
autorinius atlyginimus,
techninę pagalbą, garantijas ir pan.)
_____
IŠ VISO SĄNAUDŲ
EUR už toną
600
Normalusis pelnas
5%
EUR už toną
30
_____
NORMALIOJI VERTĖ EXW sąlygomis
EUR už toną
630
Žaliava A grindžiama vidutine bet kokios kilmės produktų importo į tinkamą tipišką šalį kaina,
išskyrus produktus iš eksportuojančios šalies, nes jų kainos yra iškraipytos (importas iš
eksportuojančios šalies sudaro XX proc. viso importo į tinkamą tipišką šalį). Statistinė informacija
gauta iš __, žr. ___ priedą.
Energijos išlaidos gautos iš nacionalinės statistikos tarnybos, žr. ___ priedą. Jos maždaug atitinka
gautąsias iš trijų bendradarbiaujančių gamintojų tipiškoje šalyje (informacija apie jų išlaidas ir pelną
pateikta ___ priede).
Visos kitos išlaidos grindžiamos trijų bendradarbiavusių tipiškos šalies gamintojų vidutinėmis
išlaidomis ir pelnu (žr. ___ priedą, kuriame pateikta informacija apie jų išlaidas).
PBA išlaidų ir pelno duomenys paimti iš viešai prieinamų tipiškos šalies bendrovių, gaminančių
nagrinėjamąjį produktą ir (arba) gaminančių tame pačiame segmente ir (arba) sektoriuje, sąskaitų.
Ataskaita pateikta ___ priede.
Naudotas valiutos kursas ____ (___ metų vidurkis). Išsamesni duomenys pateikti ___ priede.
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D.

Eksporto kaina
Pirmam nepriklausomam pirkėjui Europos Sąjungoje eksportuotojo taikyta eksporto
kaina

68. Eksporto kaina – tai eksportui skirtų prekių gamintojo kaina EXW sąlygomis, kurią moka arba
turi mokėti pirmas nepriklausomas pirkėjas Europos Sąjungoje. Dažniausiai eksporto kaina
grindžiama kaina, kurią eksportuotojas taiko nesusijusiam importuotojui Europos Sąjungoje.
69. Eksporto kainos įrodymai gali būti sąskaitos faktūros, kainų pasiūlymai, kainoraščiai, pardavimo
darbuotojų ataskaitos arba jie gali būti gaunami iš oficialios statistinės importo iš
nagrinėjamosios šalies informacijos. Šią kainą reikia atkurti iki gamintojo kainos EXW
sąlygomis. Į skundą reikia įtraukti įrodymus dėl to paties laikotarpio, kuris naudotas normaliajai
vertei (žr. 55 dalį).
Apskaičiuotoji eksporto kaina
70. Kai kada eksporto kainą reikia apskaičiuoti remiantis kaina, kuria importuojami produktai
pirmąkart perparduodami nepriklausomam pirkėjui. To prireikia, pvz., jei:
–

skundo pateikėjai negali sužinoti eksporto kainų arba

–

skundo pateikėjai turi pagrindo manyti, kad eksportuotojas ir importuotojas yra susiję (pvz.,
patronuojamosios ir patronuojančiosios bendrovių ryšiais), sudarę kompensavimo susitarimą
arba eksporto kaina yra nepatikima dėl kitų priežasčių. Paaiškinkite, kodėl.

71. Siekdami atkurti eksporto kainą EXW sąlygomis, skundo pateikėjai turi nurodyti perpardavimo
kainą, kuri nepriklausomam pirkėjui Europos Sąjungoje taikoma už importuojamą produktą
pirmoje perpardavimo vietoje. Pavyzdžiui, apskaičiuojant su eksportuotoju susijusio
importuotojo kainą, reikia nurodyti:
– importuotojo PBA išlaidas;
– įprastinį nesusijusio importuotojo pelną;
– transporto, draudimo, tvarkymo, krovimo ir papildomas išlaidas;
– muitus.
72. Visus koregavimus reikia pagrįsti pakankamais patvirtinamaisiais dokumentais. Pavyzdys
pateiktas 4 paveiksle 20:
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Jei nagrinėjamasis produktas nehomogeniškas ir todėl skunde nurodyti kelios tipiškos produkto rūšys,
gaunamos skirtingos normaliosios vertės ir jos atskirai lyginamos su eksporto kainomis.
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4 paveikslas. Apskaičiuotoji eksporto kaina
Skundo pateikėjas gavo mažmenininko didmenininkui ir (arba) importuotojui, kuris yra susijęs
su eksportuotoju, mokėtos kainos (134,5 EUR) įrodymų. Remiantis šia kaina, atimant
atitinkamas sumas, reikia apskaičiuoti neto eksporto kainą EXW sąlygomis; atimti galima, pvz.:
PVM (10 proc.), didmenininko PBA išlaidas ir pelno dydį (10 proc.), transporto ir draudimo
Europos Sąjungoje išlaidas (2 proc.), muitus (5 proc.), transporto ir draudimo nuo ES sienos iki
eksportuotojo gamyklos išlaidas (4 proc.).
Nagrinėjamasis produktas, prekių ženklas, rūšis

EUR

Didmeninė bruto kaina

134,5

atėmus 10 proc. pridėtinės vertės mokestį. (Skaičiavimas: 134,5/1,10)
⇒ Didmeninė neto kaina

122,3

atėmus didmenininko PBA išlaidas (5 proc.) ir nesusijusio importuotojo pelną (5 proc.) = 10 proc. ir
2 proc. transporto ir draudimo Europos Sąjungoje išlaidas. (Skaičiavimas: 122,3/1,12)
⇒ Didmenininkui mokama kaina atlikus muitinį įforminimą
109,2
atėmus 5 proc. muitą. (Skaičiavimas: 109,2/1,05)
⇒CIF 21 eksporto kaina

104

atėmus 4 proc. draudimo, vežimo į gamyklą išlaidas. (Skaičiavimas: /1,04)
⇒Eksporto kaina EXW sąlygomis

100

Mažmeninė kaina gauta iš sąskaitų faktūrų vidurkio (arba iš katalogo, kainoraščio, rinkos tyrimo ir
pan.)
Žr. ___ priedą arba Eurostato duomenimis grindžiamą importo kainą 22 (žr. ___ priedą).
Visi maržų, draudimo ir frachto duomenys gauti iš ______ atlikto rinkos tyrimo arba buvo apskaičiuoti
remiantis ____. Atitinkamų puslapių kopijos pateiktos ___ priede.

E.

Kainų palyginimas

73. Kad būtų galima tinkamai palyginti kainas, eksporto kaina ir normalioji vertė turėtų būti
palyginamos, atsižvelgiant į pagrindines fizines ir chemines produkto savybes ir pardavimo
sąlygas. Palyginimas turėtų būti atliekamas tuo pačiu prekybos lygiu (pvz., didmeninės arba
mažmeninės prekybos), gamintojo kainos EXW sąlygomis lygiu ir kiek įmanoma tuo pačiu metu.
74. Jei eksporto kaina ir normalioji vertė yra nepalyginamos, remiantis geriausiomis skundo
pateikėjų žiniomis, dėl kiekvieno skirtumo turėtų būti atliekami koregavimai.
Dėl visų koregavimų turėtumėte nurodyti:
(1) informaciją apie skirtumus, dėl kurių koreguojama;
(2) dėl skirtumų atliktinų koregavimų įvertį;
(3) su šiais skirtumais susijusius patvirtinamuosius dokumentus.
75. Todėl normaliąją vertę (ne eksporto kainas) gali prireikti koreguoti, jei produktas, pagal kurį
nustatyta normalioji vertė, nėra tapatus importuotam produktui dėl skirtingų pagrindinių fizinių ir

21

CIF (kaina, draudimas ir frachtas) – tai prekybos sąlyga, pagal kurią reikalaujama, kad pardavėjas sutartimi
įsipareigotų ir sumokėtų prekių gabenimo į nurodytą paskirties uostą išlaidas ir frachtą. Taip pat žr. 10
išnašą.
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Su statistine Eurostato importo informacija galima viešai susipažinti internete. Žr. 6 skirsnį „NAUDINGOS
NUORODOS“.
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(arba) cheminių savybių. Šiuo atveju aiškiai nurodykite, kuo šie du produktai skiriasi ir kokią
įtaką šie skirtumai turi rinkos vertei arba gamybos sąnaudoms ir pelnui.
76. Koreguoti normaliąją vertę (ne eksporto kainas) taip pat gali prireikti, jei eksportuotojo vidaus
rinkoje parduodamo ir į ES eksportuojamo produkto kainų palyginamumui įtakos turi skirtingi
prekybos lygiai 23 ir (arba) importo rinkliavos bei netiesioginiai mokesčiai.
77. Be to, normaliąją vertę ir eksporto kainas reikia pakoreguoti siekiant atsižvelgti į skirtumus,
susijusius su:

F.

–

nuolaidomis;

–

lengvatomis ir kiekiais;

–

transportu, draudimu, tvarkymu ir pan.;

–

pakavimu;

–

kreditu;

–

išlaidomis po pardavimo;

–

komisiniais;

–

valiutos konvertavimu ir

–

kitais įtakos kainai ir kainų palyginamumui turinčiais veiksniais.

Dempingo skirtumas

78. Dempingo skirtumas paprastai apskaičiuojamas:
(1) lyginant kainas, t. y. apskaičiuojant skirtumą tarp normaliosios vertės (neto gamintojo kainos
EXW sąlygomis) ir eksporto kainų (neto gamintojo kainų EXW sąlygomis), pakoregavus jas
atsižvelgiant į visus įtakos kainų palyginamumui turinčius skirtumus;
(2) išreiškiant šį skirtumą procentine CIF eksporto kainos dalimi.
Pavyzdys pateiktas 5 paveiksle:
5 paveikslas. Dempingo skirtumo skaičiavimas (visi duomenys nurodyti eurais)
a) Normalioji vertė EXW sąlygomis
b) Eksporto kaina EXW sąlygomis
c) Dempingo skirtumas
a–b
d) CIF vertė
e) Dempingo skirtumas kaip procentinė CIF vertės dalis
d

100
(80)
20
90
c *100

20 = 22 %
90

79. Pasirinkus skirtingas produkto rūšis, gaunami skirtingi dempingo skirtumai. Iš šių skirtumų gali
būti išvedamas vienas viso nagrinėjamojo produkto dempingo skirtumo vidurkis, bet skunde
reikia pateikti visus skaičiavimus.
80. Jei skundas teikiamas dėl daugiau nei vienos šalies, dempingo skirtumą reikia apskaičiuoti
atskirai dėl kiekvienos nagrinėjamosios šalies.

G.

Priemonių dydis esant žaliavų rinkos iškraipymų eksportuojančioje šalyje

81. Pasaulio prekybos organizacijos (toliau – PPO) ir ES taisyklėse nustatyta, kad antidempingo

23

Pardavimas mažmeniniu lygiu arba per platintojus.
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muitas niekada negali viršyti dempingo skirtumo, bet šis muitas gali būti mažesnis, jei tokio
mažesnio muito pakanka importo dempingo kaina padarytai žalai atlyginti. Tai vadinamoji
mažesnio muito taisyklė. Taigi, mažesnio muito taisyklė taikoma, kai žalos skirtumas (žr. 142
dalį) yra mažesnis už dempingo skirtumą (žr. 78 dalį).
82. Vertindama, ar mažesnio už dempingo skirtumą muito pakaktų žalai pašalinti, Komisija
atsižvelgia į tai, ar esama su žaliavomis susijusių iškraipymų nagrinėjamojo produkto atžvilgiu.
83. Jei skundo pateikėjai mano, kad tokių su žaliavų rinkos iškraipymų esama, ir norėtų, kad
Komisija šiuos iškraipymus ištirtų, į skundą rekomenduojama įtraukti pakankamai įrodymų, kad
tokių iškraipymų esama (žr. toliau pateiktą Komisijos galimų tirti iškraipymų sąrašą) ir kad tų
žaliavų kaina eksportuojančioje šalyje yra daug mažesnė už kainas tipiškose tarptautinėse
rinkose. Jais remdamasi Komisija galės ištirti šiuos iškraipymus ir, jei pagrįsta, nustatyti
dempingo skirtumo dydį atitinkantį muitą. Komisija, atsižvelgdama į turimus įrodymus, taip pat
savo iniciatyva išnagrinės, ar esama tokių iškraipymų.
Jei Komisija, prieš pradėdama bylą, neturi pakankamai tokių iškraipymų įrodymų, kurie būtų
pagrįsti skundu arba kuriuos Komisija būtų surinkusi savo iniciatyva, į pranešimą apie
inicijavimą ir atitinkamai į tyrimo aprėptį tokių iškraipymų nagrinėjimas nebus įtrauktas. Jei
atliekant tyrimą nebuvo nustatyta iškraipymų, žalos skirtumo negalima nustatyti pagal dempingo
skirtumą dėl žaliavų rinkos iškraipymų. Tai gali turėti reikšmingos įtakos muito dydžiui.
Pavyzdys
Per antidempingo tyrimą nustatoma, kad konkretaus gamintojo eksportuojančioje šalyje
dempingo skirtumas yra 50 proc., o žalos skirtumas – 15 proc. Paprastai būtų nustatoma
15 proc. antidempingo muito norma, bet jei per tyrimą nustatoma, kad esama žaliavų
rinkos iškraipymų, Komisija, jei tai atitinka Sąjungos interesus, tam gamintojui gali nustatyti
50 proc. (dempingo skirtumą atitinkančią) antidempingo muito normą.

84. Bus atsižvelgiama tik į tas žaliavas, kurios sudaro bent 17 proc. nagrinėjamojo produkto
gamybos sąnaudų. Todėl iš skunde pateikto išlaidų suskirstymo turi matytis, kad žaliavos, su
kuria susiję iškraipymai, kiekis veikiausiai sieks ribinę 17 proc. vertę.
85. Skundo pateikėjų gamybos duomenys paprastai bus ganėtinai artimi gamintojų eksportuojančioje
šalyje gamybos duomenims, nors tiksliai gali jų neatitikti. Vadinasi, jei, pvz., esama įrodymų,
kad eksportuojančioje šalyje elektrai taikoma dvejopos kainodaros sistema, bet elektra tesudaro
15 proc. gamybos sąnaudų, Komisija vis tiek gali atsižvelgti į su šiuo iškraipymu susijusius
įrodymus. Kita vertus, jei esama įrodymų, kad žaliavai taikyta eksporto tarifinė kvota, bet ši
žaliava tesudaro 3 proc. gamybos sąnaudų, šie įrodymai gali būti įtraukiami, bet ši žaliava
tikriausiai nepasieks ribinės 17 proc. vertės eksportuojančioje šalyje. Jei skundo pateikėjams
žinoma, kad gamintojai eksportuojančioje šalyje taiko skirtingus gamybos metodus (pvz., dėl
vertikaliosios integracijos), šią informaciją reikia įtraukti į skundą.
86. Komisija gali tirti šiuos iškraipymus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dvejopos kainodaros sistemas;
eksporto mokesčius;
papildomą eksporto mokestį;
eksporto kvotą;
eksporto draudimą;
fiskalinį eksporto mokestį;
licencijavimo reikalavimą;
minimalią eksporto kainą;
grąžinamo PVM sumažinimą arba jo grąžinimo panaikinimą;
eksportuotojams taikomus muitinio įforminimo vietos apribojimus;
kvalifikuotų eksportuotojų sąrašą;
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•
•

vidaus rinkos prievolę;
uždarąją gavybą.

87. Pateikti įrodymai turi būti pakankami. Į tvirtinimus, dėl kurių nepateikta patvirtinamųjų
dokumentų, atsižvelgti neįmanoma. Pavyzdžiui, tvirtindami, kad eksportuojančioje šalyje esama
su žaliava susijusių iškraipymų, nes jai taikoma eksporto kvota, skundo pateikėjai į skundą turi
įtraukti teisės aktą, kuriuo ši kvota nustatyta, ir paaiškinti, kad šis teisės aktas galioja.
88. Toliau nurodyti keli šaltiniai, kuriuose galbūt galima rasti naudingos informacijos apie galimus
žaliavų rinkos iškraipymus. Daugumoje iš šių šaltinių žaliavoms apibrėžti taikoma Suderintos
sistemos klasifikacija, todėl rekomenduojama pateikti naudojamų žaliavų Suderintos sistemos
kodus:
•

•
•
•
•
•
•

Komisijos galimų tirti iškraipymų sąrašas yra panašus į Ekonominio bendradarbiavimo
ir plėtros organizacijos (EBPO) paskelbtą ir šios organizacijos Pramoninių žaliavų
eksporto apribojimų sąvade naudojamą sąrašą:
http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials;
Pasaulio prekybos organizacijos paskelbta PPO prekybos politikos peržiūra:
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tpr_e.htm;
konkrečioms šalims skirtos ataskaitos;
profesionalių pramonės analitikų, pvz., IHS Market, Metal Bulletin ir Bloomberg
informacija;
Pasaulio banko grupės svetainė Doing Business: http://www.doingbusiness.org/data.
Srityje Economy Snapshots (ekonomikos padėtis) pasirinkite šalį, paskui – Trading
across Borders (užsienio prekyba);
Tarptautinio valiutos fondo duomenų bazė:
http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx;
kiti viešųjų paslaugų kainų šaltiniai, pvz., Tarptautinė energetikos agentūra ir
nacionalinės vandentiekos įstaigos.

Papildomas Sąjungos interesų vertinimas esant žaliavų rinkos iškraipymų
89. Šis vertinimas atliekamas siekiant nustatyti, ar dempingo skirtumą atitinkančios priemonės
taikymas atitinka Sąjungos interesus. Norėdama atlikti šį vertinimą, Komisija turi aktyviai
prašyti informacijos iš suinteresuotųjų šalių, įskaitant skundo pateikėjus. Komisija turi įvertinti
tokius elementus kaip nepanaudoti pajėgumai eksportuojančioje šalyje, su žaliavomis susijusi
konkurencija ir su tiekimo grandinėmis susijęs poveikis Sąjungos bendrovėms, taip pat visus
kitus svarbius elementus.
90. Kad Komisija galėtų surinkti pakankamai informacijos siekdama nustatyti, ar, esant žaliavų
rinkos iškraipymų, dempingo skirtumo dydį atitinkančios priemonės taikymas atitinka Sąjungos
interesus, skundo pateikėjai raginami įtraukti į skundą visą susijusią (įrodymais pagrįstą)
informaciją, atsakydami, pvz., į tokius klausimus:
a) ar eksportuojančioje šalyje esama didelių su nagrinėjamuoju produktu ir (arba)
nagrinėjamosiomis žaliavomis susijusių nepanaudotų pajėgumų? Jei įmanoma, pateikite
nagrinėjamojo produkto gamybos pajėgumų, metinės gamybos ir vidaus suvartojimo
eksportuojančioje šalyje įverčius. Nurodykite informacijos šaltinį;
b) kokios yra nagrinėjamojo produkto pagrindinių žaliavų pasaulinės konkurencijos sąlygos? Ar
mūsų pramonei kyla problemų dėl galimybės gauti šių žaliavų ir (arba) su šiomis žaliavomis
susijusių išlaidų? Ar ES gamintojai labai priklauso nuo strategiškai svarbių žaliavų importo?
Ar šis priklausomumas gali būti kritinis, atsižvelgiant į šių žaliavų ekonominę vertę ir didelę
tiekimo riziką? Ar svarbiausias žaliavas galima pakeisti kitomis medžiagomis?
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c) koks būtų dempingo skirtumo dydį atitinkančios priemonės taikymo poveikis tolesnės
gamybos grandies rinkai ir visai tiekimo grandinei?
Šis klausimų sąrašas neišsamus. Atsižvelgiant į produktą ir rinką, gali būti svarbu įtraukti kitos
informacijos.
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(3) ŽALA
A.
91.

Principai
Siekiant nustatyti, ar esama pakankamai įrodymų, kuriais remiantis būtų galima inicijuoti
antidempingo tyrimą, Komisijai reikia turėti tam tikrų su tariamu žalingu importo dempingo
kaina poveikiu susijusių duomenų.

92. Šie duomenys susiję su:
(1) dempingo kaina importuojamų produktų kiekiu, verte ir kainų lygiu;
(2) šių produktų poveikiu ES pramonei.
93. Pagrindiniai veiksniai, į kuriuos atsižvelgiama analizuojant žalą ir kurie išsamiau paaiškinti
toliau, yra šie:
–

suvartojimas Europos Sąjungoje;

–

importo dempingo kaina apimtis ir rinkos dalis;

–

dempingo kaina importuojamo produkto vieneto kaina (pvz., vienos tonos kaina);

–

skundo pateikėjų patirtas priverstinis kainų mažinimas;

–

Sąjungos pramonės 24 ir skundo pateikėjų gamyba, pajėgumai ir pajėgumų naudojimas;

–

ES pramonės ir skundo pateikėjų pardavimo Europos Sąjungoje apimtis ir rinkos dalis;

–

pardavimo Europos Sąjungoje vertė EXW sąlygomis 25 ir skundo pateikėjų eksporto apimtis;

–

skundo pateikėjų ES vieneto pardavimo kaina EXW sąlygomis;

–

skundo pateikėjų ES parduotų prekių savikaina;

–

skundo pateikėjų pelningumas Europos Sąjungoje;

–

užimtumas ES pramonėje ir skundo pateikėjų bendrovėse;

–

skundo pateikėjų investicijos;

–

skundo pateikėjų kiekvieno laikotarpio pradžios ir pabaigos atsargos.

94. Faktinę neigiamą tendenciją nebūtinai turi rodyti visi su ES pramone susiję elementai.
Pavyzdžiui, nepaisant didėjančio pardavimo absoliučiaisiais skaičiais, pramonė gali manyti
praradusi daug apyvartos dėl mažesnių kainų rinkoje, atsiradusių dėl importo dempingo kaina
daryto spaudimo kainoms.
95. Į skundą taip pat gali būti įtraukiama žalą galinti rodyti informacija, susijusi su kitais nei 83
dalyje nurodytais rodikliais.
96. Be to, aprašant ES pramonės padėtį, gali būti atsižvelgiama į žalos grėsmę arba trukdymą kurti
ES pramonę (žr. toliau).
97. 5 priede pateikta pavyzdinė lentelė, kuria naudodamiesi galite rinkti atskiros bendrovės
duomenis, ir dar viena lentelė, kurioje galite apibendrinti šiame skirsnyje aprašytus duomenis
apie žalą.

24

Įskaitant produkciją, perduodamą arba parduodamą bendrovės viduje arba susijusiai bendrovei perdirbti
toliau (uždarasis naudojimas arba uždarasis pardavimas).

25

Išskyrus uždarąjį naudojimą arba uždarąjį pardavimą (produktus, perduodamus arba parduodamus
bendrovės viduje arba susijusiai bendrovei perdirbti toliau). Uždarajam naudojimui arba uždarajam
pardavimui skirtus produktus reikėtų nurodyti atskirai.
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98. Teikdami atitinkamus duomenis ir skaičius, atkreipkite dėmesį į toliau išdėstytus aspektus.
Geografinė vietovė
99. Visi pirmiau nurodyti rodikliai susiję su visa ES.
Produktas
100. Žalos vertinimas turi būti grindžiamas tik aptariamu produktu, todėl visi jūsų pateikiami
duomenys ir skaičiai turėtų būti taikomi tik šiam produktui. Pateikti didesnės produktų grupės, į
kurią patenka aptariamas produktas, duomenis galite tik jei vien aptariamam produktui taikomų
duomenų pateikti neįmanoma. Tokie duomenys galėtų būti, pvz., statistinė importo informacija,
kurios muitų pozicija apima daugiau produktų nei aptariamą produktą (žr. tolesnę dalį). Šiuo
atveju nagrinėjamojo produkto importo apimtį reikia apskaičiuoti. Paaiškinkite ir pagrįskite
apimties skaičių ekstrapoliavimą arba koregavimą.
Muitų tarifų pozicijos
101. Kartais pagal muitų tarifų pozicijas arba KN kodus aptariamo produkto išskirti neįmanoma, nes
jis sumaišytas su kitais produktais, kuriems skundas netaikomas (vadinamieji ex kodai, žr. 7
išnašą). Tokiu atveju, remiantis rinkos duomenimis arba kitais šaltiniais, nagrinėjamojo produkto
importo apimtį reikia apskaičiuoti. Taip pat gali praversti eksportuojančios šalies statistinė
informacija 26.
Informacija apie produkto rūšis
102. Jei aptariamą produktą sudaro daug skirtingų rūšių arba tipų, tam tikrų žalos veiksnių informacija
gali būti susijusi tik su tam tikromis tipiškomis rūšimis (taip pat žr. 57 dalį), jei:
•

kai kurių žalos rodiklių negalima nurodyti bendrai dėl visų rūšių

arba
•

manoma, kad nagrinėti bendrų duomenų (pvz.,. gamybos sąnaudų, pardavimo kainos,
pelningumo) pokyčius nėra prasminga.

Konkrečių rūšių pasirinkimą pagrįskite dokumentais.
Nagrinėjamasis laikotarpis
103. Priverstinio kainų mažinimo ir priverstinio pardavimo mažesnėmis kainomis skaičiavimams
geriausia pasirinkti 12 mėnesių laikotarpį, kuris baigiasi ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki
skundo pateikimo datos (tą patį laikotarpį, kuris naudotas apskaičiuojant dempingą, žr. 55 dalį).
104. Žalos veiksnių, kuriais remiantis nustatomos tendencijos (pvz., ES importo ir ES gamintojų
pardavimo Europos Sąjungoje pokyčiai pagal apimtį ir kainą), laikotarpis turi apimti ketverius
metus ir būtų geriausia, jei paskutinieji iš jų sutaptų su apskaičiuojant dempingą ir priverstinį
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Dauguma pasaulio šalių tarifinio klasifikavimo tikslais ir rengdamos statistinę informaciją naudoja Pasaulio
muitinių organizacijos (PMO) suderintos sistemos (SS) nomenklatūrą. Šioje sistemoje taikomi iki šešių
skaitmenų kodai, o PMO narės gali nustatyti smulkesnes kategorijas (pvz., Europos Sąjungoje taikomi
aštuonių skaitmenų KN kodai). Vadinasi, iki šešių skaitmenų PMO narės (įskaitant ES) taiko tą pačią tarifų
nomenklatūrą. Vis dėlto, jei remiatės statistine eksportuojančios šalies informacija, turite taikyti jos muitų
tarifų nomenklatūrą, atsižvelgdami į jų smulkesnį nei šešių skaitmenų lygmens suskirstymą.
PPO narių statistikos tarnybų svetaines galite rasti adresu
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/natl_e.pdf.
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kainų mažinimą naudotu laikotarpiu.

B.

Žalos veiksniai
Pirminės pastabos

105. Vadinamieji makrorodikliai turi būti pateikiami dėl visos ES pramonės (t. y. dėl skundo pateikėjų
ir kitų žinomų gamintojų). Makrorodikliai – tai:
–

gamyba,

–

pajėgumai,

–

pardavimo apimtis,

–

rinkos dalis ir

–

užimtumas.

Jei tikslūs su neskundžiančiais ES gamintojais susiję skaičiai nežinomi, skunde reikia pateikti
pagrįsta ir aiškiai nurodyta metodika pagrįstus įverčius.
106. Vadinamieji mikrorodikliai, pvz., pardavimo vertė, pardavimo kainos, gamybos sąnaudos,
pelningumas ir priverstinio kainų mažinimo skaičiavimai, susiję tik su skundo pateikėjais.
107. Skunde reikia nurodyti kiekvienos bendrovės skaičius ir bendras sumas.
108. Skunde reikia pateikti paaiškinimus dėl kiekvieno žalos rodiklio (daugiau informacijos pateikta
toliau).
Suvartojimas Europos Sąjungoje (taip pat žr. 6 priedo I skirsnyje pateiktą A lentelę)
109. Pardavimo Europos Sąjungoje apimties pokyčius reikia palyginti su suvartojimu Europos
Sąjungoje. Suvartojimo duomenys gali būti grindžiami rinkos tyrimais, statistiniais duomenimis
ir panašiais šaltiniais, bet juos taip pat galima apskaičiuoti vienu iš šių dviejų metodų:
I metodas
Metai
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1

2

3

4

Visa visų ES gamintojų (skundo pateikėjų ir kitų gamintojų) gamyba
Europos Sąjungoje
Visas importas iš ES nepriklausančių šalių*
Visas eksportas (pardavimas ES nepriklausančioms šalims)*
Tikrasis ES suvartojimas (a+b–c)
Visi atsargų svyravimai Europos Sąjungoje
Faktinis ES suvartojimas (d–e)

*Galimas šaltinis – statistinė ES (Eurostato) importo ir eksporto informacija; nurodykite matavimo vienetą (tona,
kilogramas ir pan.).
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–

Visa visų ES gamintojų gamyba Europos Sąjungoje – tai skundo pateikėjų ir kitų ES
gamintojų (įskaitant susijusius ES gamintojus ir (arba) gamintojus, kurie jį importuoja patys)
gamyba. Iš dalies ją gali reikėti apskaičiuoti. Jei dalis produkcijos skirta uždarajam
naudojimui arba uždarajam pardavimui 27, nurodykite, kiek jos tam skirta.

–

Visas importas iš ES nepriklausančių šalių – tai viso produkto importo į ES, įskaitant
įtariamą importą dempingo kaina, suma. Šiuos duomenis galima rasti Eurostato statistinėje

Uždarojo naudojimo ir uždarojo pardavimo apibrėžtys pateiktos 20 išnašoje.
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informacijoje 28. Jei KN kodu nagrinėjamasis produktas neišskiriamas, šiuos duomenis reikia
apskaičiuoti.
–

Visas eksportas (į ES nepriklausančias šalis) – tai produkto eksporto į ES nepriklausančias
šalis suma; ją galima rasti Eurostato informacijos skyriuje „ES išorės prekyba“. Jei KN kodu
nagrinėjamasis produktas neišskiriamas, šiuos duomenis reikia apskaičiuoti.

–

Visi atsargų svyravimai Europos Sąjungoje – tai visų ES gamintojų (skundo pateikėjų ir
skundo neteikiančių gamintojų) laikotarpio pradžioje ir jo pabaigoje sukauptų atsargų
skirtumas. Atsižvelgiant į produktą ir skundo neteikiančių gamintojų skaičių, duomenis gali
prireikti apskaičiuoti.

II metodas

a)

b)
c)

Metai
Viso visų ES gamintojų (skundo
pateikėjų ir kitų gamintojų) ES
produkcijos pardavimo Europos
Sąjungoje apimtis
Visas importas iš ES nepriklausančių
šalių*
Faktinis ES suvartojimas (a+b)

1

2

3

4

*Galimas šaltinis – ES (Eurostato) importo ir eksporto statistinė informacija.

– Viso visų ES gamintojų ES produkcijos pardavimo Europos Sąjungoje apimtis – tai
skundo pateikėjų ir kitų ES gamintojų (įskaitant susijusius ES gamintojus arba gamintojus,
kurie jį importuoja patys) pardavimas. Atsižvelgiant į ES gamintojų bendradarbiavimą,
duomenis gali prireikti apskaičiuoti. Jei dalis produkcijos skirta uždarajam naudojimui arba
uždarajam pardavimui, atitinkamą kiekį nurodykite.
– Visas importas iš ES nepriklausančių šalių – tai viso produkto importo į ES, įskaitant
importą dempingo kaina, suma. Šiuos duomenis galima rasti Eurostato statistinėje
informacijoje. Jei KN kodu nagrinėjamasis produktas neišskiriamas, šiuos duomenis reikia
apskaičiuoti.
Įtariamo importo dempingo kaina apimtis ir rinkos dalis (žr. 6 priedo I skirsnyje pateiktą
B lentelę)
110. Ši apimtis susijusi tik su skunde nagrinėjamos (-ų) šalies (-ių) kilmės dempingo kaina
importuojamu produktu; ji išreiškiama tuo pačiu vienetu kaip ir suvartojimas (tonomis, vienetais,
kvadratiniais metrais ir pan.).
111. Rinkos dalis apskaičiuojama kaip procentinė suvartojimo Europos Sąjungoje dalis; dėl
kiekvienos nagrinėjamosios šalies ji apskaičiuojama atskirai:
Importo dempingo kaina iš A šalies apimtis
----------------------------------------------------------------- x 100
suvartojimas Europos Sąjungoje;

Kaip įtariama, dempingo kaina importuoto produkto kaina (taip pat žr. 6 priedo I
skirsnyje pateiktą C lentelę)
112. Importo kainų pokyčiai gali rodyti spaudimą kainoms, kurį darė importas dempingo kaina.
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Su statistine Eurostato importo informacija galima viešai susipažinti internete. Žr. 6 skirsnį „NAUDINGOS
NUORODOS“.
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113. Siūlome, atsižvelgiant į turimą informaciją, tris metodus importo dempingo kaina kainų
pokyčiams nurodyti. Nors jie pasiūlyti, nereiškia, kad importuotų produktų kainų tendencijų
negalima nurodyti kitais metodais. Kad ir koks metodas būtų pasirinktas, skunde reikia pateikti
atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus.
1) Eurostatas paprastai nurodo vieneto vidutinę CIF kainą. Į šią kainą neįtraukti muitai.
2) Pardavimo ES rinkoje kainų pokyčius taip pat galima įvertinti atsižvelgiant į konkrečias
tipiškas produkto rūšis. Šis metodas gali būti tinkamesnis, jei parduodamas skirtingų rūšių
arba tipų produktas.
3) Siekiant įrodyti dempingo kaina importuojamų produktų kainas, galima remtis ir kitais
šaltiniais, pvz., viešaisiais arba privačiaisiais tyrimais, rinkos tyrimais, pardavimo
ataskaitomis arba nagrinėjamosios (-ųjų) šalies (-ių) statistine eksporto informacija.
Perpardavimo kainų Europos Sąjungoje pokytis importo kainas rodo tik jei nekito
perpardavimo išlaidos ir pelnas.
Skundo pateikėjų patirtas priverstinis kainų mažinimas (taip pat žr. 6 priedo II skirsnyje
pateiktą A lentelę)
114. Siekiant nustatyti, ar vyko priverstinis kainų mažinimas ir (arba) ar dempingo kaina importuoto
produkto kainos mažina kainas Europos Sąjungoje arba daro joms neigiamą poveikį, svarbu
palyginti dempingo kaina importuoto produkto pardavimo kainas su skundo pateikėjų panašios
rūšies produkto pardavimo ES rinkoje kainomis ir šį palyginimą pagrįsti pakankamais įrodymais.
115. Šį palyginimą paprastai reikia atlikti tik dėl neseno laikotarpio: 12 mėnesių laikotarpio, kuris
baigiasi ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki skundo pateikimo datos – to paties laikotarpio,
kuris naudotas apskaičiuojant dempingą (žr. 55 dalį).
116. Norint padaryti sąžiningą išvadą, kad importuotas produktas ES rinkoje parduotas už mažesnę
kainą nei ES pramonės parduotas produktas, visi palyginimai, kiek įmanoma, turi būti susiję su
tos pačios rūšies arba panašių rūšių produktu ir turi būti atliekami tuo pačiu prekybos lygmeniu
(pvz., mažmeniniu lygmeniu), tuo pačiu laikotarpiu (pagrįstai pasiskirstę per 12 mėnesių
laikotarpį) ir toje pačioje rinkoje. Be to, skunde reikia pateikti kiekvienos tipiškos produkto
rūšies (t. y. tų pačių produkto rūšių, kurios naudotos apskaičiuojant dempingą, žr. 57 dalį)
palyginimą.
117. Jei skundo pateikėjų parduodamų rūšių produktas skiriasi nuo nagrinėjamosios šalies gamintojų
ir (arba) eksportuotojų Europos Sąjungoje parduodamų rūšių produkto, bet vis tiek su juo
konkuruoja, reikia aiškiai nurodyti, kaip ir kodėl šių rūšių produktai konkuruoja, ir prireikus
atlikti atitinkamus koregavimus. Šiuos koregavimus reikėtų pagrįsti pakankamais
patvirtinamaisiais dokumentais.
118. Toliau pasiūlyti du įrodymų pateikimo būdai, bet įrodymus galima pateikti ir kitaip:
–

jei apskaičiuojant dempingą naudotos tipiškos nagrinėjamojo produkto rūšys, tos pačios
rūšys turi būti naudojamos skaičiuojant priverstinį kainų mažinimą. Eksporto kainų įrodymai
yra tie patys kaip ir dempingo skaičiavimą pagrindžiantys įrodymai, bet šiuo atveju juos
reikia pakoreguoti atsižvelgiant į išlaidas po importo. Su pardavimui ES rinkoje taikomomis
ES pramonės kainomis susiję įrodymai paprastai bus ES gamintojų sąskaitos faktūros
pirkėjams Europos Sąjungoje (prireikus pakoreguoti iki gamintojo kainos EXW sąlygomis
lygio)

arba
–

palyginimą taip pat galima grįsti statistine importo informacija, taikant skundo pateikėjų
iškrauto produkto svertinę vidutinę CIF kainą ES pasienyje ir gamintojo kainą EXW
sąlygomis. Prie iškrauto produkto kainų reikia pridėti išlaidas po importo, t. y. muitus (jei
taikoma), muitinio įforminimo mokesčius ir tvarkymo išlaidas. Šis vidurkis gali būti
lyginamas su vidutine skundo pateikėjų kaina EXW sąlygomis, kaip nurodyta dėl žalos
rodiklių analizės (žr. 123–126 dalis). Naudojantis šia galimybe apskaičiuoti duomenys gali
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būti netikslūs, jei nagrinėjamajam produktui taikomas kitus produktus apimantis KN kodas
arba jei esama daug skirtingų skirtingomis kainomis parduodamų produkto rūšių.
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119. Priverstinio kainų mažinimo skirtumas išreiškiamas procentine skundo pateikėjų ES pardavimo
Europos Sąjungos rinkoje kainos dalimi ir paprastai apskaičiuojamas taip:
Skundo pateikėjo pardavimo kaina EXW sąlygomis – dempingo kaina importuoto iškrauto
produkto pardavimo kaina
--------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
Skundo pateikėjo pardavimo kaina EXW sąlygomis

Skundo pateikėjų ir kitų žinomų ES gamintojų gamyba, pajėgumai ir pajėgumų
naudojimas (taip pat žr. 6 priedo II skirsnyje pateiktą D lentelę)
120. Produkcija – tai visas per tam tikrą laikotarpį (paprastai 12 mėnesių) fiziškai Europos Sąjungoje
esančiose gamybos vietose pagamintas kiekis, išreikštas vienetais (tonomis, vienetais,
kvadratiniais metrais ir pan.). Į ją reikia įtraukti uždarajam naudojimui ir uždarajam pardavimui
skirtą gamybą, aiškiai nurodant susijusius kiekius. Uždarojo naudojimo arba uždarojo pardavimo
atveju produktai perduodami arba parduodami bendrovės viduje arba susijusiai bendrovei
perdirbti toliau.
Uždarasis naudojimas arba pardavimas atitinka vidaus
gamybai skirtą suvartojimą, todėl laisva konkurencija su
įtariamu importu dempingo kaina nevyksta.
121. Pajėgumai – tai per tam tikrą laikotarpį (paprastai 12 mėnesių) naudojant esamus išteklius
Europos Sąjungoje esančiose gamybos vietose galimas pagaminti kiekis, išreikštas vienetais
(tonomis, vienetais, kvadratiniais metrais ir pan.). Reikia atsižvelgti į galimus techninės
priežiūros laikotarpius, per kuriuos negali vykti gamyba.
122. Pajėgumų naudojimas apskaičiuojamas padalijant gamybą iš pajėgumų ir išreiškiamas
procentais.
123. Nedarant poveikio 96 dalyje nustatytiems reikalavimams, skunde turi būti nurodoma skundo
pateikėjų (kiekvieno atskirai ir visų kartu) gamyba, pajėgumai ir pajėgumų naudojimas, kaip
paaiškinta pirmiau.
124. Skunde reikia nurodyti, ar kurie nors skundo pateikėjai yra susiję su bendrovėmis,
gaminančiomis ir (arba) parduodančiomis nagrinėjamąjį produktą skunde nagrinėjamoje (-ose)
šalyje (-yse), ir pateikti informacijos apie šį ryšį ir apie aptariamas bendroves. Jame taip pat
reikia nurodyti, ar kurie nors iš skundo pateikėjų pirko produktą (ir todėl iš dalies veikia kaip
prekiautojai) iš kitų ES gamintojų, kitos (-ų) skunde nagrinėjamos (-ų) šalies (-ių) arba kitų
trečiųjų šalių. Jei taip, reikia nurodyti susijusius kiekius bei kainas ir nurodyti priežastis (žr. 27
dalį).
125. Skunde taip pat reikia nurodyti:
•
•
•

kitų žinomų ES gamintojų gamybos ir pajėgumų įvertį (visų jų kartu ir, jei
įmanoma, atskirai; taip pat žr. 109 dalį);
taikytos metodikos paaiškinimą (taip pat žr. 28–30 dalis);
jei turima, informaciją apie jų uždarąjį pardavimą, jų ryšį su gamintojais skunde
nagrinėjamoje (-ose) šalyje (-yse) ir iš kitų ES gamintojų, kitos (-ų) skunde
nagrinėjamos (-ų) šalies (-ių) arba kitų trečiųjų šalių įsigytą nagrinėjamojo
produkto kiekį.

Skundo pateikėjų ir kitų žinomų ES gamintojų pardavimas Europos Sąjungoje, rinkos
dalis ir eksportas (taip pat žr. 6 priedo II skirsnyje pateiktą E lentelę)
126. Pardavimo ES apimtis – tai kiekis (išreikštas tais pačiais vienetais, kurie taikyti nurodant ES
gamybos ir pajėgumų skaičius), dėl kurio ES gamintojai, parduodami produktą per tam tikrą
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laikotarpį (paprastai 12 mėnesių) ES pirkėjams, išrašė sąskaitas faktūras.
127. Pardavimo ES vertė – tai kiekio, dėl kurio, parduodant produktą ES pirkėjams, išrašytos ES
gamintojų sąskaitos faktūros, suma eurais (gamintojo kaina EXW sąlygomis). Nurodykite
prekybos lygį (pvz., mažmeninė prekyba), kuriuo produktai paprastai parduodami.
128. Uždarasis naudojimas arba uždarasis pardavimas (nepaisant to, ar už jį išrašytos sąskaitos
faktūros) turėtų būti nurodomas atskirai.
129. Rinkos dalis apskaičiuojama pardavimo apimtį padalijus iš suvartojimo ir išreiškiama procentais.
Apskaičiuojant suvartojimą Europos Sąjungoje, skunde reikia pateikti kiekvienos bendrovės
skaičius ir nurodyti bendrą jų sumą.
130. Taigi skunde reikia nurodyti skundo pateikėjų ir visų ES gamintojų pardavimo Europos
Sąjungoje apimtį ir rinkos dalį (remiantis geriausiu įverčiu) ir skundo pateikėjų pardavimo vertę.
131. Eksporto pardavimo apimtis ir vertė (gamintojo kaina EXW sąlygomis), t. y. pardavimas už ES
ribų, taip pat svarbios, nes gali rodyti ES pramonės konkurencingumą kitose rinkose, kuriose
vyrauja normalios konkurencijos sąlygos. Jei pirkimas nevykdytas arba jo mastas nedidelis ir
atsargų neturima arba turima nedaug, ES gamyba paprastai turėtų atitikti pardavimą Europos
Sąjungoje pridėjus eksportą. Visus nukrypimus paaiškinkite.
Skundo pateikėjų pardavimo Europos Sąjungoje kaina (taip pat žr. 6 priedo II skirsnyje
pateiktą D lentelę)
132. Pardavimo kaina – tai vidutinė vieneto kaina, už kurią skundo pateikėjų gaminamas produktas
parduodamas ES rinkoje. Ši kaina turėtų būti išreiškiama gamintojo kaina EXW sąlygomis, t. y.
atėmus galimas transporto išlaidas, lengvatas ir komisinius.
133. Jei produktas yra homogeniškas arba jei skirtingų rūšių produkto pardavimo apimtis nesiskiria,
vidutinę kainą galima apskaičiuoti taip:
Nagrinėjamojo produkto ES grynoji apyvarta (gamintojo kaina EXW sąlygomis)
-------------------------------------------------------Nagrinėjamojo produkto pardavimas Europos Sąjungoje (apimtis)

134. Jei nagrinėjamojo produkto yra daug tipų arba rūšių ir jų kainų lygiai bei pardavimo apimtis
skiriasi, gali būti tinkamiau nurodyti, kaip kito tam tikrų nagrinėjamąjį produktą labiausiai
atitinkančių rūšių produkto kaina.
Jei įmanoma, reikėtų rinktis tų pačių rūšių produktą, kuris pasirinktas skaičiuojant dempingą ir
priverstinį kainų mažinimą.
135. Naudingas informacijos šaltinis taip pat gali būti atstovaujančiųjų asociacijų statistiniai rinkos
tyrimų duomenys arba kitos ataskaitos.
Skundo pateikėjų Europos Sąjungoje parduotų prekių savikaina (taip pat žr. 6 priedo II
skirsnyje pateiktą E lentelę)
136. Parduotų prekių savikaina – tai pastoviųjų ir kintamųjų gamybos sąnaudų (įskaitant
nusidėvėjimą) ir finansinių bei PBA išlaidų, susijusių su nagrinėjamojo produkto gamyba ir
pardavimu Europos Sąjungoje (visos išlaidos neatskaičius pelno mokesčių) suma remiantis
gamintojo kainomis EXW sąlygomis, t. y. be išlaidų, susijusių su transportavimu pirkėjams.
137. Be to, skunde reikia nurodyti parduotų prekių savikainą pagal kiekvieną tipišką produkto rūšį
(t. y. pagal tas pačias produkto rūšis, kurios naudotos apskaičiuojant dempingą ir priverstinį
kainų mažinimą, žr. 57 dalį).
138. Išlaidų pateikimas turi būti kuo panašesnis į išlaidų pateikimą atskirų skundo pateikėjų finansinės
apskaitos sistemose, pateikiant skaičiavimų duomenis.
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Su Europos Sąjungoje parduodamu nagrinėjamuoju produktu susijęs skundo pateikėjų
pelningumas (taip pat žr. 6 priedo II skirsnyje pateiktą F lentelę)
139. Pelningumas paprastai nustatomas nagrinėjamojo produkto pardavimo nesusijusiems ES
pirkėjams ikimokestinį grynąjį pelną pagal skundo pateikėjus išreiškiant procentine šio
pardavimo apyvartos dalimi.
140. Jei nagrinėjamojo laikotarpio pelnui turėjo įtakos išskirtinės rinkos aplinkybės arba įvykiai, šias
aplinkybes ir atitinkamą jų poveikį reikėtų įvertinti kiekybiškai.
141. Su nagrinėjamuoju produktu susijęs vidutinis skundo pateikėjų pelningumas paprastai
išreiškiamas toliau nurodytu metodu. Vis dėlto, jei tinkama, jis gali būti išreiškiamas ir kitu
metodu.
Nagrinėjamojo produkto pardavimo Europos Sąjungoje nesusijusiems pirkėjams pelnas (arba nuostoliai)
neatskaičius pelno mokesčių
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
Nagrinėjamojo produkto pardavimo Europos Sąjungoje nesusijusiems pirkėjams apyvarta (EXW
sąlygomis)

142. Taip pat reikia nurodyti ir pagrįsti pelno dydį, kurio reikia ilgalaikiam ES pramonės
gyvybiškumui užtikrinti, vadinamąjį normalų pelno dydį arba tikslinį pelną.
Paprastai tai atitinka pelno dydį, pasiektą normaliomis rinkos aplinkybėmis prieš prasidedant
dempingui, jei:
o
o

tokio pelno galima pagrįstai tikėtis atitinkamame nagrinėjamosios pramonės
sektoriuje;
jo negalima susieti su išskirtinėmis rinkos aplinkybėmis.

Šį pelno dydį pridėjus prie parduotų prekių vieneto savikainos, gaunama ES tikslinė kaina, t. y.
kaina, kurią ES pramonė galėtų pagrįstai tikėtis taikyti ES rinkoje, jei nebūtų importo dempingo
kaina.
Paskui priverstinis pardavimas mažesnėmis kainomis arba žalos skirtumas apskaičiuojami
lyginant skundo pateikėjų tikslinę kainą su dempingo kaina importuotų iškrautų produktų kaina
ES pasienyje (įskaitant išlaidas po importo; taip pat žr. 108 dalį) ir išreiškiami kaip procentinė
dempingo kaina importuoto produkto CIF kainos dalis (kad, norint taikyti mažesnio muito
taisyklę, ją būtų galima tinkamai palyginti su dempingo skirtumu):
Skundo pateikėjo tikslinė kaina – dempingo kaina importuoto iškrauto produkto kaina Sąjungos pasienyje
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
Dempingo kaina importuoto produkto CIF kaina

Skundo pateikėjų ir kitų žinomų ES gamintojų įdarbintų žmonių skaičius (taip pat žr. 6
priedo I skirsnyje pateiktą F lentelę ir 6 priedo II skirsnyje pateiktą G lentelę)
143. Įdarbintų žmonių skaičius yra vidutinis visą darbo laiką dirbančių su aptariamo produkto
gamyba, pardavimu, administravimu ir platinimu per tam tikrą laikotarpį (paprastai 12 mėnesių)
sietinų darbuotojų skaičius (arba įvertis). Taip pat reikėtų įtraukti laikinuosius darbuotojus.
144. Remiantis šiais duomenimis, skunde reikia nurodyti skundo pateikėjų ir visų kitų žinomų ES
gamintojų įdarbintų žmonių skaičių (remiantis geriausiu įverčiu).
Skundo pateikėjų investicijos (taip pat žr. 6 priedo II skirsnyje pateiktą H lentelę)
145. Investicijos – tai kapitalo išlaidų suma, išleista tiesiogiai arba netiesiogiai su nagrinėjamuoju
produktu susijusiam nekilnojamajam turtui, įrangai ir įrenginiams, kurių apskaičiuotoji
naudojimo trukmė viršija vienus metus.
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Atsargos (taip pat žr. 6 priedo II skirsnyje pateiktą I lentelę)
146. Atsargos – tai pardavimui, uždarajam naudojimui arba uždarajam pardavimui laikomas
atitinkamo produkto kiekis.
147. Reikia nurodyti skundo pateikėjų turimą aptariamo produkto atsargų kiekį kiekvieno 12 mėnesių
laikotarpio pradžioje ir pabaigoje. Nurodykite, ar produktui turi įtakos sezoniniai svyravimai.
Kiti žalos elementai
148. Dėl importo dempingo kaina skundo pateikėjų patirtą žalą taip pat gali rodyti kiti svarbūs žalos
veiksniai, pvz., investicijų grąža, pinigų srautas, negalėjimas didinti kapitalo ir pan. Jei tokių
veiksnių yra, juos reikėtų nurodyti ir pakomentuoti.
Tolesnės žalos grėsmė
149. Kitas į skundą galimas įtraukti elementas yra galima tolesnė žala, kurią ES pramonė dėl įtariamo
importo dempingo kaina gali patirti ateityje.
150. Nustatyta tolesnės materialinės žalos grėsmė turi būti grindžiama faktais, ne tik įtarimais. Jei
aiškiai numatomą neišvengiamą tolesnę žalą galima įvertinti kiekybiškai, ją taip įvertinkite.
Numatyti būsimą žalą galima, pvz., šiomis aplinkybėmis:
- Importo dempingo kaina didėjimas
Produktų importo dempingo kaina didėjimo tendencija gali rodyti tikimybę, kad šis importas
ateityje toliau didės.
- Eksportuotojų gamybos pajėgumai
Norint įrodyti, kad agresyvus su prekyba susijęs elgesys gali tęstis, svarbu atkreipti dėmesį į
potencialą, susijusį su eksportuojančios šalies gamybos pajėgumais. Šios informacijos
paprastai galima gauti iš tyrimų, specializuotų laikraščių straipsnių arba kitų šaltinių.
- Eksporto rinkos struktūros pokyčiai
Eksportą į ES dempingo kainomis gali didinti eksportuotojų vidaus rinkos struktūriniai
pokyčiai (paklausos sumažėjimas, investicijos, techninė plėtra, bankų reforma, rinkos
atvėrimas užsienio produktams ir pan.).
- Eksporto į kitas trečiąsias šalis kliūtys
Eksportuotojai gali nusitaikyti į ES rinką. Šie lūkesčiai gali būti grindžiami individualia
bendrovių eksporto strategija, bet taip pat tuo, kad trečiosiose šalyse taikomi dideli importo
muitai arba esama kitų importo kliūčių (pvz., antidempingo priemonės, techniniai standartai ir
pan.).
- Nagrinėjamojoje (-iose) šalyje (-yse) sukauptos atsargos
Sukauptos eksportuotojų atsargos gali rodyti tikimybę, kad ateityje produkto eksportas labai
padidės.
151. Šio pobūdžio tvirtinimais paprastai papildomi tvirtinimai apie jau patirtą žalą, bet skundą galima
grįsti vien žalos grėsme, jei ji patvirtinama pakankamais įrodymais, kuriuos išnagrinėjus būtų
galima pagrįsti tyrimą.
Trukdymai gamybai ir plėtrai
152. Importas dempingo kaina galėjo atgrasyti galimas suinteresuotąsias ES įmones nuo
nagrinėjamojo produkto gamybos, todėl jos negalėjo įsisteigti kaip gamintojos. Jei taip nutiko,
paaiškinkite, kaip tai įvyko, o tvirtinimus tinkamai pagrįskite dokumentais.
153. Šio pobūdžio tvirtinimais paprastai papildomi tvirtinimai apie žalą, bet skundą galima grįsti vien
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sunkumais, kuriuos jis sukelia ES pramonės kūrimuisi, jei tai pagrindžiama pakankamais
įrodymais.

(4) PRIEŽASTINIS RYŠYS
A.

Importo dempingo kaina poveikis

154. Reikia ne tik pateikti žalą rodančius duomenis, bet ir įrodyti, kad šią materialinę žalą padarė
importas dempingo kaina, t. y. kad juos sieja priežastinis ryšys. Vis dėlto tai nereiškia, kad
importas dempingo kaina turi būti vienintelė patirtos žalos priežastis. Priežastinį ryšį gali rodyti
didėjantis importas mažėjančiomis kainomis laikotarpiu, kuris sutampa su skundo pateikėjų
padėties blogėjimo, kurį rodo žalos rodiklių pokyčiai, laikotarpiu.

B.

Kitų veiksnių poveikis (taip pat žr. 6 priedo skirsnį „Priežastinis ryšys“)

155. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, ar ES pramonės padėties blogėjimui galėjo turėti įtakos kiti
veiksniai nei importas dempingo kaina. Šie veiksniai gali būti:
–

produkto iš kitų trečiųjų šalių kiekis ir kainos;

–

paklausos sumažėjimas ir suvartojimo tendencijų pokyčiai;

–

ribojamoji ES gamintojų prekybos praktika;

–

didelė ES gamintojų konkurencija;

–

menkas ES pramonės eksporto veiksmingumas;

–

nedidelis ES pramonės našumas;

–

neteisingas rinkos pokyčių įvertinimas, pvz., prasta investicijų politika;

–

menkas rinkodaros veiksmingumas;

–

prasta produkto kokybė arba nepakankamas produkto asortimentas;

–

valiutos kurso svyravimai;

–

pačios ES pramonės importas iš nagrinėjamosios šalies.

Jei taikoma, į skundą reikia įtraukti šių arba kitų svarbių veiksnių vertinimą siekiant įrodyti, kiek
šie veiksniai turėjo įtakos ES pramonei padarytai žalai skunde nagrinėjamu laikotarpiu (žr. 92
dalį).

(5) IŠVADA
156. Skundo išvadoje apibendrinant galima dar kartą nurodyti, kodėl įrodymai, pateikti siekiant
parodyti dempingą, žalą ir priežastinį ryšį, laikomi pakankamais, kad jais remiantis būtų galima
pradėti antidempingo tyrimą.
157. Išvadoje Europos Komisijos turi būti prašoma pradėti antidempingo tyrimą siekiant ištirti skunde
pateiktus įtarimus.
158. Skundą kartu su papildomu raštu, kuriame nurodyta data ir kurį pasirašė asmuo, skundo pateikėjų
įgaliotas veikti jų vardu, išsiųskite Europos Komisijai (daugiau informacijos pateikta 1 priede ir 4
dalyje).
159. Šiuo tikslu galima naudoti šią formuluotę:
„Siunčiame pridėtą antidempingo skundą dėl (šalies (-ių) kilmės (produkto) importo. Toliau
pasirašiusysis asmuo teisiškai patvirtina, kad pateikta informacija, jo žiniomis, yra išsami bei
tiksli ir kad jis yra įgaliotas atstovauti skundo pateikėjui (-ams) (skundo pateikėjo (-ų)
pavadinimas (-ai)).
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Vardas ir pavardė, parašas, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris.“

(6) NAUDINGOS NUORODOS
160. Naudojantis toliau pateiktomis nuorodomis galima rasti oficialios statistinės informacijos. Taip
pat atskirame priede pateikite skaičiavimams naudotus neapdorotus duomenis ir suvestinių
duomenų lenteles.
Jei oficialiosios statistinės informacijos nomenklatūra nesutampa su nagrinėjamuoju produktu
(pvz., kai taikomi KN ex kodai, t. y. kodai, susiję su platesniu produktų asortimentu), esama
oficialioji statistinė informacija vis tiek gali būti naudinga, jei skundo pateikėjai gali apdoroti
duomenis, taikydami pagrįstą pakankamais įrodymais grindžiamą metodiką. Taip pat gali būti
naudojamasi kitais patikimais šaltiniais, kurie yra pagrįsti pakankamais įrodymais.
Muitų tarifų ir statistinė nomenklatūra:
-

2016 m. spalio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1821, kuriuo iš dalies
keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei
dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (atkreipkite dėmesį į tai, kad kasmet paskelbiama nauja jo
redakcija):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:294:FULL&from=LT
- Kombinuotosios nomenklatūros kodai (paieškos priemonė):
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=lt
Eurostato statistinė importo ir eksporto informacija (COMEXT):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
Eurostato gamybos statistika (PRODCOM):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/prodcom/data

(7) TOLESNI VEIKSMAI
161. Gavusi skundą, Komisija atsiųs gavimo patvirtinimą.
162. Remdamasi skunde pateikta informacija, Komisija per 45 dienas nuo skundo pateikimo nuspręs,
ką daryti: pradėti tyrimą ar atmesti skundą.
163. Jei skunde pateikta pakankamai įrodymų, prieš priimdama galutinį sprendimą dėl to, ar pradėti
formalų tyrimą, Komisija atliks padėties tyrimą (taip pat žr. 29–34 dalis).
Komisija susisieks su visais žinomais Europos Sąjungos nagrinėjamojo produkto gamintojais ir
paprašys jų išdėstyti savo poziciją dėl galimo tyrimo inicijavimo. Komisija taip pat susisieks su
žinomomis ES ir nacionalinėmis asociacijomis.
Remdamasi atsakymais, Komisija padarys išvadą dėl to, ar skundą teikiantys ES gamintojai yra
pakankamai tipiški (žr. 7 priede pateikto šabloninio rašto pavyzdį).
Remdamasi atsakymais, Komisija, jei būtina, taip pat preliminariai atrinks tyrimo metu tirtinus
ES gamintojus.
Prieš priimant bet kokį sprendimą dėl galutinai atrinktų gamintojų, pranešime apie inicijavimą
šalys bus paragintos teikti pastabas.
164. Skundui turi pritarti bent pusė nuomonę dėl skundo išreiškusių gamintojų, kuriems tenka bent
ketvirtadalis visos ES gamybos. Nesant tokio pritarimo ir tokios dalies, Komisija tyrimo
nepradės.
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165. Komisijai nusprendus pradėti antidempingo tyrimą, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bus
paskelbtas pranešimas apie inicijavimą. Komisija išsiųs klausimynus:
-

ES gamintojams;
eksportuotojams;
susijusiems ir nesusijusiems importuotojams;
tiekėjams ir naudotojams.

Kaip pateikti antidempingo skundą? Vadovas 37
Error! Reference source not found.

166. Klausimyno atsakymams pateikti paprastai skiriama 30–37 dienos. ES gamintojams skirtuose
klausimynuose bus pateikti išsamūs klausimai apie visus pirmiau nurodytus žalos veiksnius,
pirmiausia apie aptariamo produkto pardavimo kainą ir gamybos sąnaudas.
167. Paskui Komisija, siekdama patikrinti atsakymų tikslumą, atliks tyrimą vietoje. Be to, Komisija
įvertins, ar galimas priemonių nustatymas atitiktų bendruosius ES interesus. Komisija ne vėliau
kaip per aštuonis mėnesius nuo inicijavimo gali nustatyti laikinąsias priemones, o per 14 mėnesių
nuo inicijavimo turi priimti galutinį sprendimą.
168. Jei skunde nepateikta pakankamai įrodymų, iš kurių pirminio tyrimo metu matyti dempingas,
žala ir priežastinis ryšys, atmetimo priežastys bus išsamiai pagrįstos ir atskleistos skundo
pateikėjams, kad, prieš priimant bet kokį galutinį sprendimą, jie galėtų pateikti pastabas.
Oficialiai skundas atmetamas Komisijos sprendimu.
169. Skundą galima bet kada atsiimti iki galutinio sprendimo, ar pradėti bylą, priėmimo. Atsiėmus
skundą laikoma, kad jis nebuvo pateiktas.
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IV. PRIEDAI

1 priedas
2 priedas

3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas

Skundo pateikimo gairės
A dalis.
Skundo standartinio turinio pavyzdys
B dalis.
Bendrasis antidempingo skundas (aprašomoji dalis)
Standartinių skundo priedų pavyzdžiai
Nekonfidencialios skundo versijos gairės
Duomenų rinkimo forma
Lentelių, kuriose pateikiama informacijos apie žalą santrauka,
pavyzdys
Padėties tyrimo forma
Didelių iškraipymų patiriančios šalys

1 priedas
Skundo pateikimo gairės
Kiekvieną skundą turi sudaryti riboto naudojimo versija ir suinteresuotosioms šalims susipažinti skirta
nekonfidenciali versija. Vadinamoji nekonfidenciali versija yra tokia skundo versija, kurioje
nepateikta konfidencialios informacijos.
Jei skunde konfidencialios informacijos nėra, pakanka vienos versijos.
Komisija pageidautų gauti tik elektroninę skundo versiją, atitinkančią šias gaires:
•

Kiekvieno skundą sudarančio failo vardą turi sudaryti šie elementai: „Pagrindinė skundo dalis“
arba „Priedas“, eilės numeris, turinio nuoroda ir grifas „RIBOTO NAUDOJIMO“ arba
„NEKONFIDENCIALI“, kaip nurodyta toliau pateiktuose pavyzdžiuose:
Elektroninė byla

RIBOTO NAUDOJIMO skundo versijos skirsnis
Pagrindinė / aprašomoji dalis

Skundas_pagrindinė dalis_RIBOTO
NAUDOJIMO.pdf

1 priedas (skundo pateikėjai)

1 priedas_skundo pateikėjai_RIBOTO
NAUDOJIMO.xlsx

2 priedas (kiti ES gamintojai)

2 priedas_kiti ES gamintojai_RIBOTO
NAUDOJIMO.xlsx

…

…

NEKONFIDENCIALIOS skundo versijos
skirsnis

Elektroninė byla

Pagrindinė / aprašomoji dalis

Skundas_pagrindinė
dalis_NEKONFIDENCIALI.pdf

1 priedas (skundo pateikėjai)

1 priedas_skundo
pateikėjai_NEKONFIDENCIALI.pdf

2 priedas (kiti ES gamintojai)

2 priedas_kiti ES
gamintojai_NEKONFIDENCIALI.pdf

…

…

Pirmiau pateiktą turinį pridėkite prie skundo kaip atskirą rodyklės failą.
•

•
•
•
•

Nekonfidencialias skundų versijas Komisija suinteresuotosioms šalims – gamintojams,
eksportuotojams, importuotojams, tiekėjams ir naudotojams – paprastai išsiunčia PDF formatu.
Kadangi Komisija negali prisiimti atsakomybės už duomenų vientisumo išlaikymą konvertuojant
įvairius pirminius formatus, visus į nekonfidencialią versiją įtrauktus elektroninius failus
pateikite PDF formatu.
Didžiausias leidžiamas rinkmenos dydis – 10 MB.
Dėl techninių priežasčių Komisijos diskuose registruojamų katalogų kelio ilgis negali viršyti 256
ženklų. Todėl nenaudokite sudėtingų poaplankių struktūrų, dėl kurių susidarytų pernelyg ilgi
aplankų ir (arba) dokumentų vardai.
VISŲ žinomų ES gamintojų, importuotojų, eksportuotojų iš nagrinėjamosios (-ųjų) šalies (-ių),
naudotojų ir (arba) vartotojų kontaktinių duomenų (įskaitant el. pašto adresus) sąrašą ir
skaičiavimus reikia pateikti elektroninės skaičiuoklės, pvz., Microsoft Excel, formatu.
Į priedus rekomenduojame įtraukti elektroninėje skaičiuoklėje, pvz., Microsoft Excel, pateiktus
atskirų bendrovių užpildytus miniklausimynus.
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Skundą galima siųsti:
–

el. paštu, kaip paaiškinta pirmiau, arba

–

nešiojamajame duomenų kaupimo įtaise (pvz., kompaktiniame diske (CD), skaitmeniniame
vaizdo diske (DVD) arba USB rakte), arba

–

popieriuje

4 dalyje nurodytais adresais.
Jei turite techninių klausimų, prieš pateikdami skundą susisiekite su Komisija.
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2 priedas
A dalis
Skundo standartinio turinio pavyzdys
1.

Įvadas

2.

Bendroji informacija
A. Skundo pateikėjai

B.

1. Skundo pateikėjai
2. Tipiškumas
3. Kiti žinomi ES gamintojai
Nagrinėjamasis produktas

C.

1. Produkto apibrėžtis
2. Produkto aprašymas
3. Muitai ir kitos prekybos priemonės
Skunde nagrinėjama (-os) šalis (-ys)

D. Žinomi nagrinėjamosios (-ųjų) šalies (-ių) eksportuotojai ir (arba) gamintojai

3.

E.

Žinomi ES importuotojai

F.

ES tiekėjai, naudotojai ir vartotojai

Dempingas
A. Produkto rūšys
B.

Normalioji vertė
1. Pasirinkta panaši šalis (jei nagrinėjama ne rinkos ekonomikos arba pereinamosios
ekonomikos šalis)
2. Normaliosios vertės skaičiavimas

C.

Eksporto kaina
Eksporto kainos skaičiavimas

D. Kainų palyginimas
E.
4.

Žala
A.
B.
C.
D.
E.

5.

Dempingo skirtumas

Suvartojimas Europos Sąjungoje
Importo dempingo kaina apimtis ir rinkos dalis
Dempingo kaina importuoto produkto kaina
Priverstinis kainų mažinimas
Žalos veiksnių tendencijos

Priežastinis ryšys
A. Importo dempingo kaina poveikis
B. Kitų veiksnių poveikis

6.

Išvada
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B dalis
PAVYZDYS
Bendrasis antidempingo skundas (aprašomoji dalis)
Elektroninę šio šablono versiją galima atsisiųsti iš čia: http://trade.ec.europa.eu/doclib/XXXXX.docx
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3 priedas
Standartinių skundo priedų pavyzdys
1.A priedo pavyzdys

ES pramonė ir skundo pateikėjo tipiškumas 29

– ES gamybos apimtis per paskutinius kalendorinius metus ir (arba) (pageidautina) 12 mėnesių
laikotarpį, kuris baigiasi ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki skundo pateikimo datos. Pagrįskite
šiuos skaičiavimus nurodydami duomenų šaltinį, pridėdami susijusias šaltinio kopijas ir
paaiškindami taikytą metodiką.
– Skundo pateikėjų sąrašas su kontaktiniais duomenimis (pavadinimais, adresais, telefono ir telefakso
numeriais, el. pašto adresais, kontaktiniais asmenimis) ir kiekvieno skundo pateikėjo gamybos
apimtis atskirai bei visų jų gamybos apimtis kartu per paskutinius kalendorinius metus ir per 12
mėnesių laikotarpį, kuris baigiasi ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki skundo pateikimo datos.
– Kitų žinomų ES gamintojų sąrašas su kontaktiniais duomenimis (pavadinimais, adresais, telefono
numeriais, el. pašto adresais ir, jei įmanoma, kontaktiniais asmenimis), nurodant jų gamybos
apimties įvertį per pirmiau nurodytą vienų metų laikotarpį. Jei žinote, nurodykite, ar šie kiti žinomi
gamintojai pritaria skundo pateikėjui, jam prieštarauja, ar laikosi neutralios pozicijos.
NB. Pateikite elektroninę visų kontaktinių duomenų versiją, geriausia – Excel lentelę.
1.B priedo pavyzdys

Nagrinėjamasis produktas

– ES gaminamo aptariamo produkto dokumentai (pvz., Europos standartai), brošiūros, gamybos
procesai, skirtingos rūšys ir nuotraukos.
– Ta pati informacija apie, kaip įtariama, dempingo kaina į ES importuojamą užsienio produktą.
– Ta pati informacija apie užsienio vidaus rinkoje parduodamą užsienio produktą.
1.C priedo pavyzdys

Eksportuojančios bendrovės

– Žinomų aptariamo produkto gamintojų ir (arba) eksportuotojų sąrašas (pagal šalis) su kontaktiniais
duomenimis: pavadinimais, adresais, telefono numeriais, el. pašto adresais ir kontaktiniais
asmenimis (jei paskirti).
– Žinomų gamintojų ir (arba) eksportuotojų asociacijų sąrašas pagal skunde nagrinėjamą (-as) šalį (is) su tais pačiais kontaktiniais duomenimis.
NB. Pateikite elektroninę versiją, geriausia – Excel lentelę.
1.D priedo pavyzdys

Importuotojai

– Žinomų importuotojų sąrašas (pagal šalis) su pavadinimais, adresais, telefono numeriais, el. pašto
adresais ir kontaktiniais asmenimis (jei paskirti).
– Žinomų importuotojų asociacijų sąrašas su tais pačiais kontaktiniais duomenimis.
NB. Pateikite elektroninę versiją, geriausia – Excel lentelę.
1.E priedo pavyzdys

Tiekėjai, naudotojai ir vartotojai

– Žinomų pagrindinių tiekėjų, naudotojų ir vartotojų, jų asociacijų sąrašas su pavadinimais, adresais,
telefono numeriais, el. pašto adresais ir kontaktiniais asmenimis (jei paskirti).
NB. Pateikite elektroninę versiją, geriausia – Excel lentelę.

29

Jei pramonės sektoriuje veikia daug mažųjų ir vidutinių įmonių, susisiekite su Komisija, kad gautumėte
daugiau informacijos.
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2.A priedo pavyzdys

Tipiškos produkto rūšys

– Techninė ir statistinė informacija apie šias produkto rūšis.
2.B priedo pavyzdys

Normalioji vertė

Pasirinkta panaši šalis (jei nagrinėjama ne rinkos ekonomikos šalis)
– Visa panašios šalies pasirinkimą pagrindžianti informacija. Pavyzdžiui:
• susijusi su konkurencija rinkoje (pvz., rinkos dalyviai, oficiali statistinė nagrinėjamo produkto
importo informacija siūlomoje panašioje šalyje ir pan.);
• rinkos dydis apimties atžvilgiu (pvz., rinkos tyrimo duomenys);
• gamybos procesas (tyrimų informacija, straipsniai ir pan.).
Jei galima naudoti vidaus rinkos kainą:
– sąskaitos faktūros, pasiūlymai, tyrimai, reklama, statistinė informacija ir panašūs šaltiniai, iš kurių
matyti vidaus rinkos kaina;
– su koregavimais susiję įrodymai (iš rinkos tyrimų arba kitų patikimų šaltinių).
Naudingos informacijos galima gauti iš ES nepriklausančiose šalyse įsikūrusių ES delegacijų ir (arba)
ES valstybių narių ambasadų.
Kitu atveju:
– apskaičiuotosios vertės duomenų šaltinis (pvz., rinkos tyrimai, statistinė informacija) arba
– tiekėjo į trečiąją šalį taikomos kainos įrodymai (pvz., sąskaitos faktūros, pasiūlymai, statistinė
informacija ir pan.).
2.C priedo pavyzdys

Eksporto kaina

– Sąskaitos faktūros / rašytiniai pasiūlymai ir (arba) Eurostato duomenys ir (arba) kiti šaltiniai
(pardavimo darbuotojų ataskaitos, kainoraščiai).
– Koregavimams naudotų duomenų šaltinis arba, siekiant atkurti kainą iki gamintojo kainos EXW
sąlygomis, jos įverčiui taikytas pagrindas, pvz., transporto išlaidos.
2.D priedo pavyzdys

Kainų palyginimas

– Atliktiniems koregavimams pagrįsti taikyto įverčio įrodymai arba pagrindas.
3.A priedo pavyzdys

Žala

– Žalos veiksnių įrodymai, pirmiausia – ES gamintojų kainos ir pelningumas.
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4 priedas
Su suinteresuotosioms šalims susipažinti skirta versija susijusios gairės
Rengdami suinteresuotosioms šalims susipažinti skirtą versiją, turėtumėte atkreipti dėmesį į tai, kad su
šia versija, kitaip nei su riboto naudojimo versija, galės susipažinti visos suinteresuotosios šalys, t. y.
gamintojai, eksportuotojai, importuotojai, tiekėjai ir naudotojai. Vis dėlto suinteresuotosioms šalims
susipažinti skirta versija turėtų būti pakankamai išsami, kad iš jos, neatskleidžiant konfidencialių
duomenų, būtų galima tinkamai suprasti riboto naudojimo versijoje pateiktos informacijos esmę.
Norėdami padėti jums rengti suinteresuotosioms šalims susipažinti skirtą skundo versiją, patariame
vadovautis šiomis rekomendacijomis:
1. Kaip pagrindą naudokite skundo ir priedų riboto naudojimo versiją.
2. Riboto naudojimo skunde atrinkite visą informaciją, kurią laikote esant ne riboto naudojimo, ir
palikite ją suinteresuotosioms šalims susipažinti skirtoje versijoje.
3. Dėl kiekvieno aspekto, kurio neatskleidėte (pagrindinėje skundo dalyje ir prieduose)
turėtumėte:
-

-

paaiškinti, kodėl jis yra konfidencialus (daugiausia dėl verslo paslapčių arba todėl, kad
naudojate dokumentus, kuriuos atskleidus būtų padaryta žala juos pateikusiems arba su
jais susijusiems asmenims) 30;
pateikti konfidencialios informacijos santrauką nekonfidencialioje versijoje.
Ši santrauka turi būti prasminga, t. y. pakankamai tiksli, kad būtų galima tinkamai
suprasti esmę (dokumentų skaičius, pavadinimas, data / apimamas laikotarpis, turinio
aprašas ir pan.). Nekonfidencialioje versijoje, kaip ir konfidencialioje versijoje,
nurodykite informacijos, kuria rėmėtės, šaltinius arba nurodykite, kodėl atitinkamo
šaltinio negalima atskleisti.

4. Jei išskirtinėmis aplinkybėmis neįmanoma parengti net konfidencialios informacijos santraukos,
nurodykite priežastis, dėl kurių jos parengti neįmanoma. Kai pašalinate konfidencialius
duomenis, visada tai aiškiai nurodykite. Pašalintą tekstą reikia pažymėti kaip [pašalinta].
Konfidencialios informacijos santraukos pavyzdžiai
*

Jei informacija susijusi su įvairių metų skaičiais, galite naudoti indeksus:
Konfidencialios informacijos pavyzdys:
200x (metai–2)
20 000 EUR

200x (metai-1)
30 000 EUR

200x
40 000 EUR

Nekonfidenciali santrauka galėtų būti tokia:
200x (metai–2)
100
*

30

200x (metai-1)
150

200x
200

Jei informacija susijusi su pavieniu skaičiumi, galite taikyti intervalus:

Informacija arba dokumentas gali būti laikomi konfidencialiais dėl jų pobūdžio (verslo paslaptys,
dokumentai, kurių atskleidimas padarytų žalos juos pateikusiems arba su jais susijusiems asmenims). Su
verslo paslaptimis susijęs pagrindimas galėtų būti, pvz., toks: ši informacija yra konfidencialaus pobūdžio,
nes ją atskleidus konkurentai įgytų didelio konkurencinio pranašumo. Su informacija, kurios atskleidimas
galėtų padaryti kam nors žalos, susijęs pagrindimas galėtų būti, pvz., toks: ši informacija yra
konfidencialaus pobūdžio, nes jos atskleidimas turėtų didelį neigiamą poveikį informaciją pateikusiam
asmeniui arba asmeniui, iš kurio šis asmuo gavo informaciją. Jei įmanoma, konkurencinius pranašumus ir
(arba) žalingus aspektus reikėtų aprašyti. Išskirtiniais atvejais informacija arba dokumentas, kurie pagal
pobūdį nėra konfidencialūs, gali būti laikomi konfidencialiais, jei pateikiami Komisijai konfidencialiai,
kartu pateikiant tinkamą prašymą laikyti tą informaciją arba dokumentą konfidencialia (-iu).
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Riboto naudojimo skaičiaus pavyzdys:
Pardavimo kaina yra 215 EUR už toną.
Suinteresuotosioms šalims susipažinti skirta santrauka galėtų būti tokia:
Pardavimo kaina yra [200–240] EUR už toną.
Paprastai intervalai yra prasmingesni nei indeksai, net nurodant tendencijas. Jei naudojate indeksus,
turėkite omenyje, kad tai reikia pagrįsti.
*

Jei riboto naudojimo informacija susijusi su tekstu, galite pateikti jo santrauką arba iš jo galite
pašalinti šalių pavadinimus, vietoj jų nurodydami šalių funkciją:
Riboto naudojimo teksto pavyzdys:
TRADING COMPANY Ltd. man sakė, kad importo kainos buvo 20 proc. mažesnės.
Suinteresuotosioms šalims susipažinti skirta santrauka galėtų būti tokia:
[Vienas iš mano pirkėjų] man sakė, kad importo kainos buvo 20 proc. mažesnės.

*

Dėl dempingo arba žalos skaičiavimų nekonfidencialioje versijoje reikia nurodyti taikytą
metodiką, o riboto naudojimo informacijoje reikia pateikti prasmingą jų santrauką (pvz., riboto
naudojimo ir (arba) neskelbtiniems duomenims ir tikriesiems skaičiams naudojant intervalus ir
indeksus).

Trečiųjų šalių autorių teisių saugoma informacija
Paprastai visai skunde (tiek riboto naudojimo jo versijoje, tiek suinteresuotosioms šalims susipažinti
skirtoje jo versijoje) pateikta informacija arba duomenys turėtų būti nesaugomi autorių teisių.
Jei visgi manote, kad būtina remtis autorių teisių saugoma ataskaita, rinkos arba kitu tyrimu, spaudos
straipsniu, Europos standartu ir panašiu šaltiniu, turėtumėte pasistengti gauti autorių teisių subjekto
sutikimą leisti suinteresuotosioms šalims susipažinti su dokumentu arba atitinkamais dokumento
duomenimis suinteresuotosioms šalims susipažinti skirtoje versijoje. Raštu nurodykite, ar gavote šį
sutikimą, ir aprašykite jo taikymo sritį bei sąlygas, jei jos nustatytos.
Jei sutikimo negavote, turite pateikti prasmingą nekonfidencialią santrauką, kad kitos su susipažinti
skirta skundo versija susipažįstančios suinteresuotosios šalys galėtų pasinaudoti teisėmis į gynybą.
Santraukoje turi būti pateikiama pagrindinė informacija, pvz., autoriaus pavadinimas, visas dokumento
pavadinimas, konkretūs pateikti puslapiai, jei taikoma, ir turinio aprašas, vietoj faktinių duomenų
pateikiant indeksus arba intervalus.
Jei su autorių teisių subjektu norite susisiekti prasidėjus tyrimui, skunde pateikite ir pasirašykite šį
įsipareigojimą:
Aš, ...., pareiškiu, kad pateikiu Komisijai trečiosios šalies autorių teisių saugomą informaciją ir
(arba) duomenis, dėl kurių iš autorių teisių subjekto (-ų) (bendrovės (-ių) pavadinimas (-ai))
prašysiu specialaus leidimo aiškiai leisti:
i) Komisijai naudoti informaciją ir duomenis atliekant šį prekybos apsaugos tyrimą ir
ii) teikti informaciją ir (arba) duomenis šio tyrimo suinteresuotosioms šalims.
Kol kas pateikiu prasmingą autorių teisių saugomos informacijos santrauką. Taip pat pareiškiu,
kad visa kita šiam tyrimui pateikta informacija ir duomenys nėra saugomi autorių teisių.
Kaip nurodyta šiame pareiškime, turite pateikti prasmingas nekonfidencialias santraukas (pateikdami
jose indeksus arba intervalus, atsižvelgiant į temą) ir nurodyti informacijos šaltinį.
Kilus abejonių dėl to, kaip elgtis su autorių teisių saugoma informacija, susisiekite su Komisija.
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5 priedas
DUOMENŲ RINKIMO FORMA
Pildo skundą teikiantis subjektas
Pildo atskiros bendrovės
ANTIDEMPINGO SKUNDAS DĖL IMPORTUOJAMO
(šalies (-ių))………………………… KILMĖS (produkto) ………………………

Riboto
naudojimo1
Užpildykite lentelę ir atsakykite į toliau pateiktus klausimus, laikydamiesi šių nurodymų:
1) atsakymai turi būti susiję tik su „…….………“ (įrašykite nagrinėjamojo produkto pavadinimą),
t. y. ………………..………………………. (pateikite trumpą nagrinėjamojo produkto aprašą),
paprastai deklaruojamą pagal KN kodą (-us) ……………………………….(įrašykite kodus);
2) visa pateikta informacija turi būti susijusi tik su jūsų pačių gamyba Europos Sąjungoje1 (t. y. ji
neturėtų apimti kitų ES įmonių pagamintų produktų arba importuotų prekių pardavimo).
1 Lentelė

Jūsų bendrovės gamyba Europos
1 Sąjungoje1 (vienetais2)3
Jūsų bendrovės pajėgumai Europos
2 Sąjungoje1 (vienetais2)3
Jūsų bendrovės pardavimas Europos
3 Sąjungoje1 (vienetais2)3
Jūsų bendrovės pardavimas Europos
4 Sąjungoje1 (eurais)3
Užimtumas jūsų bendrovėje Europos
5 Sąjungoje1 (darbuotojų skaičius)3
Jūsų bendrovės pardavimas už
6 Europos Sąjungos ribų1 (vienetais2)3
Jūsų bendrovės pardavimo Europos
Sąjungoje1 kaina EXW sąlygomis
7 (eurais už vienetą2)3
Visos jūsų bendrovės pardavimo
Europos Sąjungoje1 išlaidos4 (eurais
8 už vienetą2)3
Jūsų bendrovės pardavimo Europos
9 Sąjungoje 1 pelnas (eurais)3
Jūsų bendrovės atsargų kiekis
1 Europos Sąjungoje1 metų pabaigoje
0 (vienetais2)3
Su nagrinėjamuoju produktu
1 susijusios jūsų bendrovės investicijos
1 Europos Sąjungoje1 (eurais)3
Jūsų bendrovės pajėgumų
1 naudojimas Europos Sąjungoje1
2 (procentais)3

200x
(metai-3)*

200x
(metai-2)*

200x
(metai1)*

Ar jūsų bendrovė yra tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi5 su kuriuo nors nagrinėjamojo
2 produkto gamintoju arba eksportuotoju iš dempingu įtariamos (-ų) šalies (-ių)?
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200x (0
metai)*

Taip
Ne
…………………………………
Jei taip, nurodykite šalį (-is) ………………………….
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Ar jūsų bendrovė yra tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi5 su kuriuo nors kitu Europos Sąjungai
3 nepriklausančiu nagrinėjamojo produkto gamintoju arba eksportuotoju?
Taip
Ne
…………………………………
Jei taip, nurodykite šalį (-is) ………………………….
Ar jūsų bendrovė importuoja nagrinėjamąjį produktą į ES1 iš dempingu įtariamos (-ų) šalies (4 ių)?
Taip

Vienetais2
Importavo iš ………………. (dempingu
įtariama šalis)

Ne
200x
(metai-1)

200x (0
metai)

Ar jūsų bendrovė importuoja nagrinėjamąjį produktą į ES1 iš kurios nors kitos Europos
5 Sąjungai nepriklausančios šalies?
Taip
Ne
…………………………………
Jei taip, nurodykite šalį (-is) ………………………….
6 Šiame dokumente pateiktos informacijos (pvz., audituotų sąskaitų) šaltiniai yra šie:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Savo atsakymą pasirašykite, o dokumentą taip pat užantspauduokite oficialiu bendrovės antspaudu.
7 Bendrovės pavadinimas
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Bendrovės adresas
……………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………
Telefono ir fakso numeriai:
………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………
El. pašto adresas
……………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………..
Pareiškiame, kad pirmiau 7 punkte nurodyta bendrovė pritaria pirmiau nurodytam skundui kaip
skundo pateikėja ir įgalioja ……………………………………………………..………
veikti jos vardu visais su antidempingo
tyrimu susijusiais klausimais.

Data

Įgaliotojo pareigūno parašas

Įgaliotojo pareigūno vardas, pavardė
ir pareigos
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1

Šis dokumentas skirtas tik vidaus naudojimui. Jis saugomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1049/2001 (OL L 145, 2001 5 31, p. 43) 4 straipsnį. Tai konfidencialus dokumentas pagal Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1225/2009 (OL L 343, 2009 12 22, p. 51) 19 straipsnį ir PPO Susitarimo dėl 1994 m. GATT VI straipsnio
įgyvendinimo (Susitarimo dėl antidempingo) 6 straipsnį / pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 597/2009 (OL L 188,
2009 7 18, p. 93) 29 straipsnį ir PPO susitarimo dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių 12 straipsnį.
2 ES valstybės narės: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė,
Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija,
Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija ir Vokietija.
Vienetas priklauso nuo produkto. Pavyzdžiui, batus skaičiuosite poromis, plieną – tonomis, dviračius – vienetais, gėrimus –
litrais. Nurodykite, koks vienetas tinka jūsų produktui. Nurodykite naudojamą vienetą.
4 Skaičiai turi būti susiję su visomis 28 valstybėmis narėmis (žr. 2 išnašą), net laikotarpių iki 2013 m. liepos 1 d.
5 Terminas „visos išlaidos“ apima visas gamybos sąnaudas (įskaitant nusidėvėjimą), taip pat gaminant ir parduodant
produktus patiriamas pardavimo, bendrąsias, finansines ir administracines išlaidas. Visos išlaidos – tai išlaidos neatskaičius
pelno mokesčių.
6 Gamintojai laikomi susijusiais su eksportuotojais tik tuomet, jei: a) vienas iš jų tiesiogiai arba netiesiogiai valdo kitą arba b)
abu šie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai yra valdomi trečiojo asmens, arba c) abu šie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai
valdo trečiąjį asmenį. Vienas asmuo laikomas valdančiu kitą, jeigu pirmasis teisiškai ar funkciškai turi galimybių vadovauti
antrajam.
3

* Naujausia informacija paprastai turėtų būti ne senesnė kaip 6 mėnesių iki skundo pateikimo datos. Pavyzdžiui, jei rengiate
skundą, kuris turėtų būti pateiktas 200x m. gruodžio mėn., paskutinis stulpelis turėtų apimti bent pirmąjį 200x m. pusmetį.
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6 priedas
LENTELIŲ, KURIOSE PATEIKIAMA INFORMACIJOS APIE ŽALĄ
SANTRAUKA, PAVYZDYS
I. Makrorodikliai – jie susiję su visa ES pramone
Dėl visų Europos Sąjungos gamintojų užpildykite su toliau nurodytais rodikliais susijusias lenteles.
Jose 0 metai yra 12 mėnesių laikotarpis iki pateikiant skundą, kurio galutinė data turėtų būti ne vėlesnė
kaip 6 mėnesiai iki skundo pateikimo datos:
A
SUVARTOJIMAS
Metai

Suvartojimas
Sąjungoje
Indeksas

200x (metai3)*

200x (metai2)*

200x (metai1)*

200x (0
metai)*

100

....

....

....

Europos

Ba
IMPORTO DEMPINGO KAINA APIMTIS
Metai
200x (metai200x (metai- 200x (metai-

3)*

2)*

1)*

Nagrinėjamoji šalis
Indeksas
100
....
....
Nagrinėjamoji šalis
Indeksas
100
....
....
(jei reikia)
Visa importo dempingo kaina
apimtis
Indeksas
100
....
....
Bb
IMPORTO DEMPINGO KAINA RINKOS DALIS
Metai
200x (metai200x (metai- 200x (metaiNagrinėjamoji šalis
Nagrinėjamoji šalis
(jei reikia)
Visa importo dempingo kaina
rinkos dalis

C

3)*

2)*

1)*

%
%
%

%
%
%

%
%
%

%

%

%

200x (0
metai)*
....
....

....

200x (0
metai)*
%
%
%
0
%

DEMPINGO KAINA IMPORTUOTO PRODUKTO KAINA (už vienetą)
Metai
200x (metai200x (metai- 200x (metai200x (0

Nagrinėjamoji šalis
Indeksai
Nagrinėjamoji šalis
Indeksai
(jei reikia)

3)*

2)*

100
100
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1)*

metai)*

D

ES PRAMONĖS GAMYBA, PAJĖGUMAI IR PAJĖGUMŲ NAUDOJIMAS
Metai
200x (metai200x (metai- 200x (metai200x (0

Visa gamyba
Indeksas
Gamybos pajėgumai
Indeksas
Pajėgumų naudojimas (visa
gamyba / gamybos pajėgumai)
Ea

3)*

2)*

1)*

metai)*

100

....

....

....

100

....
%

....
%

....
%

ES PRAMONĖS PARDAVIMO EUROPOS SĄJUNGOJE APIMTIS
Metai
200x (metai200x (metai- 200x (metai-

3)*
Visas pardavimas Europos
Sąjungoje (apimtis)
Indeksas
Eb

%

1)*

200x (0
metai)*

200x (metai1)*

200x (0
metai)*

2)*

100
ES EKSPORTO APIMTIS IR KAINOS
PRAMONĖ

200x (metai3)*

200x (metai2)*

Apimtis
Indeksas

100

Vertė (€)
Indeksas

100

F

UŽIMTUMAS ES PRAMONĖJE
Metai

Užimtumas
Indeksas

200x (metai3)*

200x (metai2)*

200x (metai1)*

200x (0
metai)*

100

....

....

....
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II. Mikrorodikliai – jie susiję tik su skundo pateikėjais
Dėl kiekvieno skundo pateikėjo atskirai ir dėl visų jų kartu (dėl visų skundo pateikėjų) užpildykite su
toliau nurodytais rodikliais susijusias lenteles.
A

SKUNDO PATEIKĖJŲ PATIRTAS PRIVERSTINIS KAINŲ MAŽINIMAS
Metai
200x (metai200x (metai- 200x (metai200x (0

3)*

Nagrinėjamoji šalis
Nagrinėjamoji šalis

2)*

1)*

metai)*
%
%

DUOMENYS
NEBŪTINI, BET,
JEI JIE
SVARBŪS, JUOS
GALIMA
PATEIKTI

(jei reikia)

%

B

GAMYBA, PAJĖGUMAI IR JŲ NAUDOJIMAS
Metai
200x (metai200x (metai- 200x (metai-

Visa gamyba
Indeksas
Gamybos pajėgumai
Indeksas
Pajėgumų naudojimas (visa
gamyba / gamybos pajėgumai)

Ca

3)*

2)*

1)*

200x (0
metai)*

100

....

....

....

100

....
%

....
%

....
%

PARDAVIMO EUROPOS SĄJUNGOJE APIMTIS IR VERTĖ
Metai
200x (metai200x (metai- 200x (metai-

3)*

2)*

1)*

%

200x (0
metai)*

Visas pardavimas Europos
Sąjungoje (apimtis)
Indeksas
Visas pardavimas Europos
Sąjungoje (EXW sąlygomis)
eurais
Indeksas
100
....
....
....
Cb
SKUNDO PATEIKĖJAMS IR KITIEMS ES GAMINTOJAMS TENKANTI EUROPOS SĄJUNGO
RINKOS DALIS
Metai
200x (metai200x (metai- 200x (metai200x (0
ES rinkos dalis
Indeksas

3)*

2)*

1)*

metai)*

%
100

%
....

%
....

%
....

Cc
EKSPORTO APIMTIS IR KAINOS
Metai
Visas pardavimas
(apimtis)
Indeksas

ne

200x (metai3)*

200x (metai2)*

200x (metai1)*

200x (0
metai)*

100

....

....

....

ES

Visas pardavimas ne ES (EXW
sąlygomis) eurais
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Indeksas

100

....
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....

....

D

PARDAVIMO EUROPOS SĄJUNGOJE NESUSIJUSIEMS PIRKĖJAMS KAINA
Metai
200x (metai200x (metai- 200x (metai200x (0

Pardavimo Europos Sąjungoje
kaina
Indeksas

E

2)*

1)*

metai)*

100

....

....

....

NESUSIJUSIEMS PIRKĖJAMS EUROPOS SĄJUNGOJE PARDUOTŲ PREKIŲ SAVIKAINA
Metai
200x (metai200x (metai- 200x (metai200x (0

Vidutinės parduotų prekių
vieneto sąnaudos
Indeksas

F

3)*

3)*

2)*

1)*

metai)*

100

....

....

....

SKUNDO PATEIKĖJŲ PELNINGUMAS (procentinė pelno dalis neatskaičius mokesčių)
Metai
200x (metai200x (metai- 200x (metai200x (0

Pelningumas
Indeksas

3)*

2)*

1)*

metai)*

100

....

....

....

200x (metai3)*

200x (metai2)*

200x (metai1)*

200x (0
metai)*

100

....

....

....

G
UŽIMTUMAS
Metai
Užimtumas
Indeksas

H
INVESTICIJOS
Metai
Investicijos
Indeksas

I

200x (metai3)*

200x (metai2)*

200x (metai1)*

200x (0
metai)*

100

....

....

....

ATSARGŲ SVYRAVIMAI
Savo pagaminto nagrinėjamojo
produkto atsargos

1 metų pradžioje
1 metų pabaigoje
2 metų pradžioje
2 metų pabaigoje
3 metų pradžioje
3 metų pabaigoje
4 metų pradžioje
Metų pabaigoje
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Įsigyto nagrinėjamojo
produkto atsargos (jei
taikoma)

Kaip pateikti antidempingo skundą? Vadovas 68
Error! Reference source not found.

PRIEŽASTINIS RYŠYS

IMPORTO IŠ KITŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ APIMTIS IR KAINOS
Apimtis
/
Metai
1
2
3
Eksportuojanti šalis X
Indeksas
100
....
....
Eksportuojanti šalis Y
Indeksas
100
....
....
ir t. t.
Kitos šalys
Indeksas
100
....
....
Visa kitų šalių apimtis
Indeksas
100
....
....
Kaina
/
Metai
1
2
3
Eksportuojanti šalis X
Indeksas
100
....
....
ir t. t.
Kitos šalys
Indeksas
100
....
....
Vidutinės kito importo kainos
Indeksas
100
....
....
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4
....
....

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

....
....

7 priedas
PADĖTIES TYRIMO FORMA
Riboto naudojimo

A SKIRSNIS
1.

Ar jūsų bendrovė šiuo metu gamina nagrinėjamąjį produktą Europos Sąjungoje?
Taip □

2.

Ne □

Kokia jūsų bendrovės pozicija dėl galimo antidempingo tyrimo dėl importuojamo
… kilmės nagrinėjamojo produkto inicijavimo?

□

□

Už
Prieš
Paaiškinkite, kodėl laikotės šios pozicijos:

Neutrali

□

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

3.

Užpildykite toliau pateiktą lentelę. Skaičiai turėtų būti susiję su visomis valstybėmis
narėmis
Toliau pateikiama tik su nagrinėjamuoju produktu ir su jūsų bendrove susijusi
informacija

(12 mėnesių
laikotarpio)

Visa gamybos Europos Sąjungoje apimtis (tonomis)
Iš jos skirta uždarajam naudojimui 31
Produkcijos, kurią jūsų bendrovė pagamino Europos Sąjungoje, pardavimo
Europos Sąjungoje apimtis (tonomis)
Produkcijos, kurią jūsų bendrovė pagamino Europos Sąjungoje, pardavimo
Europos Sąjungoje vertė (eurais)
Gamybos pajėgumai Europos Sąjungoje (tonomis)
Užimtumas Europos Sąjungoje (asmenų skaičius)

31

Uždarajam naudojimui skirta produkcija yra perduodama ar parduodama uždarai, t. y. nepateikiant laisvajai
rinkai. Uždarasis perdavimas – tai produkto perdavimas bendrovės viduje, jam nepatenkant į laisvąją rinką,
nes produktą integruotas gamintojas naudoja tolesniam skirtingų to paties juridinio asmens padalinių
atliekamam perdirbimui, pakeitimui arba surinkimui. Šiam vidiniam perdavimui būdinga tai, kad dėl jo
neišrašomos komercinės sąskaitos faktūros. Uždarasis pardavimas – tai toks pardavimas, kai produktas
nepatenka į laisvąją rinką, nes jį tolesniam perdirbimui, pakeitimui arba surinkimui naudoja atskiras
juridinis asmuo, kuris yra susijusi bendrovė arba kuris atitinka bent vieną iš šių kriterijų: i) pardavimas
nevykdomas rinkos kainomis arba ii) pirkėjas negali laisvai rinktis tiekėjo.
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Riboto naudojimo

4.

Ar jūsų bendrovė yra tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi 32 su kuriuo nors
nagrinėjamojo produkto gamintoju arba eksportuotoju iš …?
Taip

5.

□

Ne

□

Pateikite visų susijusių bendrovių, dalyvaujančių gaminant ir (arba) parduodant
(Sąjungoje gaminamą) panašų produktą, pavadinimus ir tiksliai nurodykite jų
veiklą.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

6.

Ar jūsų bendrovė pardavė iš … importuotą nagrinėjamąjį produktą Europos
Sąjungoje?
Taip

7.

Ne

□

Ar jūsų bendrovė yra mažoji arba vidutinė įmonė (MVĮ) 33?
Taip

8.

□

□

Ne

□

Kokius žinote nagrinėjamojo produkto gamintojus ir jų asociacijas Europos
Sąjungoje,
išskyrus
nurodytuosius
III
priedėlyje?
Pateikite mums jūsų toliau nurodytų gamintojų adresus, telefono numerius ir
el. pašto adresus.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Termino „susijusi šalis“ pagal pagrindinio antidempingo reglamento 4 straipsnio 2 dalį apibrėžtis pateikta II
priedėlyje.
33 Pagal 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendaciją dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžties
(OL L 124, 2003 5 20, p. 36) bendrovė priskiriama prie MVĮ, jei: 1) joje dirba mažiau nei 250 asmenų
(įskaitant vadovus ir pan.) ir 2) jos metinė apyvarta nesiekia 50 mln. EUR ir (arba) jos metinis balansas
neviršija 43 mln. EUR. Atkreipkite dėmesį į tai, kad pirmiau nurodyti duomenys (darbuotojai, apyvarta ir
balansas) yra susiję su konsoliduotaisiais atitinkamos bendrovės, jos partnerių ir (arba) susijusių bendrovių
duomenimis, proporcingai apibendrinti atsižvelgiant į procentinę kapitalo arba balsavimo teisių dalį, ir nėra
susiję tik su nagrinėjamuoju produktu. Daugiau paaiškinimų rasite naujajame MVĮ vartotojo vadove adresu
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf.
32
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8 priedas
DIDELIŲ IŠKRAIPYMŲ PATIRIANČIOS ŠALYS
Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6 dalies a punkte nurodyta, kad jei produktas gaminamas šalyje,
kurios kainomis ir išlaidomis remtis netinkama dėl esamų didelių iškraipymų, normalioji vertė turi
būti apskaičiuojama remiantis vien gamybos ir pardavimo sąnaudomis, atitinkančiomis
neiškraipytas kainas arba lyginamuosius rodiklius.
Apskaičiuojant normaliąją vertę, į skundą reikia įtraukti nagrinėjamojo produkto gamybai būtinų
gamybos veiksnių sąrašą (arba medžiagų sąrašą). Gamybos veiksnių sąrašas suskirstytas į tiesiogines
išlaidas, netiesiogines išlaidas, PBA išlaidas ir pelną:
•

•

Tiesioginės išlaidos:
o tiesioginės žaliavos;
o energija ir viešosios paslaugos (jei jos nereikšmingos, jas galima įtraukti į gamyklos
pridėtines išlaidas);
o tiesioginė ir netiesioginė darbo jėga (tačiau netiesioginę darbo jėgą galima priskirti ir
prie gamyklos pridėtinių išlaidų);
o šalutiniai ir (arba) gretutiniai produktai (įskaitant atliekas) – kompensaciniai
produktai:
 parduoti;
 iš naujo įtraukti į gamybą;
o pakavimas:
 pakavimo medžiagos;
 pakavimo darbo jėga.
Netiesioginės išlaidos (gamyklos pridėtinės išlaidos):
o nusidėvėjimas;
o techninė priežiūra;
o netiesioginė darbo jėga, jei ji neįtraukta į tiesiogines išlaidas;
o gali būti įtraukiama energija ir viešosios paslaugos (jei jos nereikšmingos).

Išlaidų duomenis iš tinkamos tipiškos trečiosios šalies turi būti galima lengvai gauti. Informaciją
galima gauti iš šių šaltinių:
•

•

•

34

reikės tipiškos trečiosios šalies tiriamojo produkto didžiausio (-ių) gamintojo (-ų) esamų
finansinių (PBA išlaidų, pelno ir gamyklos pridėtinių išlaidų) ataskaitų. Atrinktas vienas arba
keli gamintojai turi veikti pelningai, geriausia, kad jų nesietų stiprūs ryšiai su tiriamojo
produkto gamintojais eksportuojančioje šalyje ir jie neturėtų gauti subsidijų. Jei esama
duomenų, pirmenybė turėtų būti teikiama duomenims, gautiems iš kelių skirtingų tos pačios
tipiškos šalies gamintojų;
iš žaliavų ir energijos importo kainų statistinių duomenų. Galima remtis tokiomis duomenų
bazėmis kaip konkrečios tipiškos šalies nacionalinės statistikos duomenų bazės, Pasaulinės
prekybos atlaso duomenų bazė (angl. Global Trade Atlas, GTA) 34, kurioje pateikta statistinė
importo ir eksporto informacija iš įvairių pasaulio šalių, ir pan.;
iš informacijos apie viešųjų paslaugų (pvz., vandens ir elektros energijos, kurių dideliais
kiekiais paprastai neimportuojama) išlaidas, pateiktos konkrečios šalies nacionaliniuose

https://www.gtis.com/gta/
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•

statistiniuose duomenyse, Tarptautinės energetikos agentūros 35 arba kituose šaltiniuose (pvz.,
Bloomberg duomenų bazėje);
iš esamos statistinės darbo sąnaudų informacijos (Tarptautinės darbo organizacijos (TDO)36
šaltinių, konkrečios šalies nacionalinių statistinių duomenų arba kitų šaltinių (pvz., Bloomberg
duomenų bazės).

Iškraipymų patiriančios šalys negali būti pasirenkamos kaip tinkamos tipiškos trečiosios šalys. Tai
reiškia, kad:
•

jos bet kurių duomenų, taikytinų kaip lyginamieji rodikliai, atžvilgiu negali būti įtrauktos
į EBPO Pramoninių žaliavų eksporto apribojimų sąrašą (EBPO sąrašą) 37;

•

jų duomenyse neturėtų būti iškraipytų verčių, pvz., susijusių su nagrinėjamojo produkto
žaliavų importu iš šalių, dėl kurių Komisija ankstesniuose antidempingo ir antisubsidijų
reglamentuose nustatė esant su nagrinėjamosiomis žaliavomis susijusį dempingą arba
subsidijas. Šiais atvejais iškraipytas vertes reikia pašalinti.

Neiškraipytos išlaidos turėtų atitikti šiuos kriterijus:
•

šios išlaidos turėtų būti to paties laikotarpio ir būtų geriausia, jei šis laikotarpis visiškai sutaptų
su tiriamuoju laikotarpiu, apimančiu 12 mėnesių laikotarpį, kuris baigiasi ne vėliau kaip likus
6 mėnesiams iki skundo pateikimo datos;

•

šios išlaidos turi būti tinkamai pakoreguotos, kad jas būtų galima naudoti tuo pačiu prekybos
lygiu kaip faktines patirtas išlaidas.

35

http://www.iea.org/.

36

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

37

Kaip pateikti antidempingo skundą? Vadovas 73
Error! Reference source not found.

