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I.

BEVEZETÉS

1.

Ennek az útmutatónak az a célja, hogy
•

iránymutatást adjon arról, hogyan kell összeállítani egy dömpingellenes panaszt,

•

bemutassa, az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: a Bizottság) általában milyen
információra van szüksége annak eldöntéséhez, hogy megindíthatja-e a hivatalos
vizsgálatot egy adott uniós gazdasági ágazatnak kárt okozó, állítólagosan dömpingelt
behozatallal szemben.

2.

A dömpingelt behozatal kezelésére irányadó, nemzetközileg elfogadott rendelkezéseket
végrehajtó uniós jogszabály az (EU) 2016/1036 tanácsi rendelet 1 (a továbbiakban: az
alaprendelet).

3.

Ez az útmutató:
•
•
•

lépésről lépésre végigvezeti Önt a panasz tartalmi elemein,
tisztázza a panasz összeállításakor szokásosan felmerülő kérdéseket,
strukturált formátumot biztosít a panaszkészítéshez.

Nyilatkozat
Ez az útmutató jogilag nem kötelező erejű dokumentum. A benne foglalt tartalom nem
kötelező.
A panaszosok által rendelkezésre bocsátott információk az adott eset körülményeitől
függően eltérőek lehetnek. Az útmutató célja pusztán az, hogy általános tanácsadással
szolgáljon. Adódhatnak olyan helyzetek, amikor az ügy sajátos jellegénél fogva egy másik
megközelítés lehet észszerű. Ebből az is következik, hogy ezen útmutató alapján nem lehet
következtetéseket levonni arról, hogy a dömpingellenes panaszok tekintetében mi
tekinthető elfogadhatósági küszöbnek. Ugyanígy, ezen útmutató használata nem jelenti a
panasz automatikus elfogadását: a Bizottság minden ügyet érdemben elemez.
4.

Mivel ez az útmutató a panaszosokat hivatott segíteni, a Bizottság üdvözöl minden észrevételt,
amely az útmutató javítására irányul. A Bizottság a rendelkezésére áll, amennyiben bármilyen
kérdése lenne a dömpingellenes panasz benyújtásával kapcsolatosan.

European Commission
Directorate-General for Trade

Postai cím:
Rue de la Loi , 200
1049 Brussels, Belgium

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

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

Kérjük, kövesse ezen útmutató 1. mellékletben foglalt iránymutatásait, amikor panaszt nyújt be a
Panaszirodához. A Bizottság elemzi a panaszt, és eldönti, hogy tartalmaz-e elegendő

1

Közzétéve: HL L 176., 2016.6.30., 21. o.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1036&from=EN
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bizonyítékot arra nézve, hogy az uniós gazdasági ágazat által elszenvedett kárt a dömpingelt
behozatal okozza-e. Ha a Bizottság elfogadja a panaszt, az állítólagosan dömpingelt behozatallal
szembeni vizsgálat a panasz benyújtásától számított 45 napon belül indul meg. A panasz a
Bizottság általi kézhezvételének napját követő első munkanapon tekintendő benyújtottnak,
feltéve, hogy tartalmaz mind egy bizalmas változatot, mind az érdekelt felek számára
betekinthető változatot (lásd ezen útmutató 4. mellékletét).
6.

A panaszt az azt benyújtó vállalatot jogszerűen képviselő személyeknek, például a panaszt
benyújtó vállalatok vezérigazgatóinak alá kell írniuk. Ha természetes vagy jogi személy (ügyvéd
vagy szervezet) képviseli a panaszosokat, megfelelő meghatalmazásra van szükség (lásd még a
24. pontot).
Panaszos(ok) = Dömpingellenes panaszt benyújtó
uniós gyártó(k)

7.

A kellően indokolt panasz értékelését követően indított vizsgálat szükségessé teszi az uniós
gazdasági ágazat együttműködését, ideértve kérdőívek kitöltését, továbbá a bizottsági tisztviselők
által a vállalatok telephelyein tett látogatásokat.

Útmutató dömpingellenes panasz összeállításához 4
 TARTALOMJEGYZÉK 

II. ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK
A.

Dokumentáció

8.

A panaszt kellő alapossággal kell dokumentálni és indokolni. A panaszosoknak a
rendelkezésükre álló legjobb információt kell benyújtaniuk, és azt alá kell támasztaniuk
megfelelő igazoló dokumentumokkal.

9.

A panaszban szereplő állításokat a panaszos számára észszerűen elérhető, elegendő bizonyítékkal
vagy megalapozott érvekkel kell alátámasztani. A panaszban benyújtott információ
megbízhatóságának és elégséges voltának értékelésekor a Bizottság az ügy minden körülményét
figyelembe veszi, például a következőket:
•
•
•
•

az érintett termék;
az érintett országok;
az uniós gazdasági ágazat szerkezete;
az információk rendelkezésre állása.

10. Kérjük, kifejezetten adjon meg minden számítást és forrást a felhasznált adatok tekintetében2.
Adja meg, hogy az adatok milyen időszakra vonatkoznak, és fejtse ki az alkalmazott
módszereket.
11. Főszabályként a panaszban olyan információk vagy adatok szerepelhetnek, amelyek nem állnak
szerzői jogi oltalom alatt. Amennyiben olyan jelentést, tanulmányt, piaci felmérést, újságcikket
stb. szeretne felhasználni, amely szerzői jogi oltalom alatt áll, meg kell állapodnia a szerzői jog
jogosultjával (további részletekért lásd ezen útmutató 4. mellékletét).
12. Az átláthatóság érdekében a Bizottság vizsgálat indítása esetén közzéteszi a panasz
összefoglalását. Ezért kérjük, a panasz benyújtásakor készítsen összefoglalást a panaszról, a
következők feltüntetésével:
•
•
•

az érintett termékkel kapcsolatos részletes információ, ideértve (adott esetben) a
gyártási folyamatot és a felhasználást is;
az ügy összefoglalása;
a vizsgálatban érintett ismert felek jegyzéke (kapcsolattartási adatok nélkül).

A vizsgálat megindításakor az összefoglalást közzéteszik a Bizottság Kereskedelmi
Főigazgatóságának honlapján.
13. A panasz szövegtörzsébe csak az abszolút szükséges táblázatokat és számadatokat szabad
belefoglalni. A részletesebb számadatokat és táblázatokat mellékletben kell benyújtani, de
hivatkozni kell rájuk a panasz szövegtörzsében.
14. Az állítólagos dömpinggel kapcsolatos adatok és bizonyítékok (a fogalommeghatározások és
további részeltek tekintetében lásd a DÖMPING szakaszt) csak a szóban forgó exportáló
országra hivatkozhatnak. A kárra vonatkozó állításokat alátámasztó adatok és bizonyítékok (lásd
a KÁR szakaszt) csak az Európai Unióra (EU) vonatkozhatnak 3.
15. Az értékek euróra történő átváltásakor 4 kérjük, tüntesse fel az alkalmazott átváltási árfolyamot és

2 Amennyiben a panasz hiperhivatkozásokat tartalmaz, kérjük, adja meg a megfelelő internetes oldalt és a
hozzáférés napját.
3 EU: Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország,
Görögország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Portugália, Spanyolország, Svédország,
Egyesült Királyság, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Málta,
Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia.
4 Néhány deviza euróra történő átváltási árfolyama a következő internetcímen érhető el:
http://www.ecb.int/stats/eurofxref/
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azt az időszakot, amelyre az vonatkozik.

B.

Bizalmas kezelés

16. Ha panasza bármely részének bizalmas kezelését szeretné, ezt kifejezetten kérelmeznie kell, és a
kérelmét meg kell indokolnia 5. A bizalmas kezelésre irányuló kérelem és annak megfelelő
indoklása nélkül a bizalmas kezelés nem biztosítható.
17. Ha a panasz bármelyik részét bizalmasan kell kezelni, kérjük, készítsen egy nyilvános érdemi
változatot is a panaszról. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy ha ezt az érdekelt felek számára nem
korlátozott, érdemi változatot nem adja át, a bizottsági szolgálatok figyelmen kívül hagyhatják a
bizalmasan közölt információt 6.
18. A panasz érdekelt felek számára betekinthető változata (a nyilvános változat) egy nyilvános akta
része lesz, és abba az érdekelt felek a vizsgálat megindítását követően betekinthetnek.
19. A Bizottság szigorúan tiszteletben tartja a titoktartási követelményeket. A bizalmas információt
tartalmazó panaszt vagy bármely dokumentumot a „Limited” (korlátozott hozzáférésű)
megjelöléssel kell ellátni. Ennek megfelelően a panasz nyilvános változatán, illetve a bizalmas
információt nem tartalmazó dokumentumokon az „Open for inspection by interested parties”
(az érdekelt felek számára, betekintésre) szöveget kell feltüntetni.
20. Lehetősége van kitakarni vagy összefoglalni az üzleti titkot tartalmazó adatokat a nyilvános
változatban, de a tendenciáknak és szinteknek egyértelműen ki kell derülniük a szövegből. Az
adatok kitakarását vagy összefoglalását indokolni kell, így kérjük, fejtse ki, hogy ezeket az
adatokat miért kell bizalmasnak tekinteni. A nyilvános változat elkészítésével kapcsolatos további
információ tekintetében lásd a 4. mellékletet.
21. Amint az 5. pontban kifejtésre került, a panaszt mindkét változatában, azaz a bizalmas
(korlátozott hozzáférésű) és a nyilvános (az érdekelt felek számára betekinthető) változatában is
be kell nyújtani.
22. Az egyes panaszosok közvetlenül a Bizottságnak is megküldhetik azt az információt, amely
bizalmas jellegénél fogva nem tüntethető fel a panaszban.

5

A bizalmas kezeléssel kapcsolatos további részletek tekintetében lásd az alaprendelet 19. cikkét.

6

Lásd az alaprendelet 19. cikkének (3) bekezdését.
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III. HOGYAN NYÚJTSUNK BE DÖMPINGELLENES PANASZT?
23. A dömpingellenes panasznak a következőket kell magában foglalnia 7:
1. Általános információ:
•
•
•
•

a panaszos személyazonossága;
az állítólagosan dömpingelt termék;
a származási ország(ok);
más ismert érintett felek.

2. A dömpingre utaló bizonyítékok (lásd a DÖMPING szakaszt).
3. Az uniós gazdasági ágazatnak okozott kárra utaló bizonyítékok (lásd a KÁR szakaszt).
4. Az állítólagos dömping és a kár közötti ok-okozati összefüggésre utaló bizonyítékok (lásd az
OK-OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉS szakaszt).
Lásd a 2. mellékletet, amely példát tartalmaz a panasz tartalomjegyzékére.

(1) Általános információ
A.

Szereplők az EU-ban
A panaszosok

24. A panaszos uniós gazdasági ágazat a következő képviselőket választhatja:
•
•
•

bármely természetes vagy jogi személy;
jogi személyiség nélküli szervezet;
olyan szervezet, amelyet az egyes vállalatok képviseletére hoztak létre a panasztétel
céljával.

A képviselő összeállítja a szükséges információt, és a Bizottság elé terjeszti. A képviselőnek
igazolnia kell, hogy kellő felhatalmazással rendelkezik arra, hogy az ágazat nevében eljárjon
(lásd még a 6. pontot). Jóllehet egy európai szervezet lehet a legjobb helyzetben az ügy
megindítása szempontjából, az egyes vállalatok közvetlenül is megindíthatják az ügyet a
Bizottságnál.
25. Minden olyan uniós gyártónak, amely panaszos, vagy amelynek nevében a panaszt benyújtották
(a továbbiakban: a panaszos) meg kell adnia a következőket:
•
•
•
•
•

név;
cím;
telefonszám;
e-mail-cím;
a kapcsolattartó személy neve.

Ezt az információt mellékletben kell csatolni, és elektronikusan kell átadni, lehetőség szerint
elektronikus táblázatkezelőben, például Microsoft Excelben.
26. A panaszosnak meg kell adnia az érintett termék termelési volumenét, adott esetben
panaszosonként; a panasz benyújtását megelőző legutolsó egyéves időszak tekintetében, amely:
– a legutóbbi naptári év,
– a legutóbbi pénzügyi év vagy

7

Lásd az alaprendelet 5. cikkének (2) bekezdését.
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– bármely más 12 hónapos időszak,

feltéve, hogy ez az időszak legkésőbb a panasz benyújtásának napja előtt hat hónappal ér
véget.
Az adatok nem lehetnek hat hónapnál régebbiek
27. A panaszban fel kell tüntetni, hogy a panaszosok kapcsolatban állnak-e az érintett terméket a
panasszal érintett ország(ok)ban gyártó és/vagy értékesítő vállalatokkal. Amennyiben igen, a
panaszban tájékoztatást kell adni erről a kapcsolatról és a szóban forgó vállalatokról.
28. A panaszosnak azt is fel kell tüntetnie, hogy a panaszosok az érintett terméket más uniós
gyártóktól, a panasszal érintett ország(ok)ból vagy harmadik országokból szerzik-e be. A
panaszban ki kell fejteni e beszerzések okait, és meg kell adni az érintett mennyiségeket és
árakat.
Más uniós gyártók
29. A panaszban fel kell sorolni minden más ismert uniós gyártót, a következő adatok megadásával:
•
•
•
•
•
•

kapcsolattartási adatok;
név;
cím;
telefonszám;
e-mail-cím;
kapcsolattartó személy (ha lehetséges).

Ezt az információt mellékletben kell csatolni, és elektronikusan kell átadni, lehetőség szerint
elektronikus táblázatkezelőben, például Microsoft Excelben.
30. A panaszban fel kell tüntetni minden más ismert uniós gyártó termelési volumenét a panasz
benyújtását megelőző legutolsó egyéves időszak tekintetében (ugyanaz az időszak, mint a
panaszosok esetében, lásd a 26. pontot). Kérjük, fejtse ki e becslés alapját.
31. A panasznak ezt az információt minden más ismert uniós gyártó tekintetében tartalmaznia kell,
függetlenül attól, hogy támogatják-e a panaszt vagy sem.
Gyártói szervezetek
32. A panasznak adott esetben tartalmaznia kell az ismert gyártói szervezeteket, uniós és nemzeti
szinten, a következő adatok megadásával:
•
•
•
•
•
•

kapcsolattartási adatok;
név;
cím;
telefonszám;
e-mail-cím;
kapcsolattartó személy (ha lehetséges).

Ezt az információt mellékletben kell csatolni, és elektronikusan kell átadni, lehetőség szerint
elektronikus táblázatkezelőben, például Microsoft Excelben.
A panaszosok reprezentativitása
33. A panaszosoknak az uniós gazdasági ágazat jelentős része nevében kell eljárniuk. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy a panaszosoknak az érintett termék teljes uniós termelésének (azaz
a fizikailag az Unióban található termelésnek) legalább 25%-át képviselniük kell.
34. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Bizottság kizárhatja azon uniós gyártók termelését, amelyek
kapcsolatban állnak az exportőrökkel vagy importőrökkel, és azon uniós gyártók termelését,
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amelyek az érintett terméket az állítólag dömpinget folytató ország(ok)ból hozzák be.
35. Azoknak az uniós gyártóknak, amelyek nem csatlakoznak a panaszosokhoz, még szándékukban
állhat kifejezni a panasz támogatását.
36. A panasz tartalmazhat észrevételeket azon ismert uniós gyártókról, amelyek nem támogatják a
panaszt, és itt lehetőség szerint be kell mutatni, hogy miért nem.
37. A vizsgálat megindítása előtt a Bizottság áttekinti, hogy a támogatók a teljes uniós termelés
legalább 25%-át képviselik-e a fizikailag az Unióban található termelés alapján, és hogy a panasz
támogatottsági szintje magasabb-e, mint annak ellenzéséé.
38. A panaszos reprezentativitásának vizsgálatához a Bizottság levelet küld valamennyi ismert uniós
gyártónak a vizsgálat megindítása előtt. A 7. melléklet példát tartalmaz ilyen levélre.
Regionális esetek
39.

Sajátos eset áll elő, amikor az EU egy régiójában olyan fokú a piac elszigeteltsége, hogy az
adott régióban működő gyártók tekinthetők a kárt szenvedett gazdasági ágazatnak. Régió lehet
egy ország, az ország egy része vagy több ország együttesen. Ha a kivitel erre a régióra
koncentrálódik, indokolt lehet a regionális dömpingellenes ügy.

40. A regionális dömpingellenes panasz benyújtásának feltételei a következők:
1. az érintett termék gyártói teljes vagy majdnem teljes termelésüket (általában annak több mint
80%-át) abban a régióban értékesítik,
2. e régióban a keresletet elsődlegesen nem az Unió más részén található gyártók kínálatából
fedezik (általában kevesebb mint 20%-át),
3. az érintett termék dömpingelt behozatala abba a régióba koncentrálódik (általában több mint
80%-a), és
4. ez a dömpingelt behozatal kárt okoz a régió valamennyi vagy majdnem az összes
gyártójának (általában több mint 80%-uknak).
41. A regionális ügyekkel kapcsolatos további információ tekintetében lásd az alaprendelet 4. cikke
(1) bekezdésének b) pontját.

B.

A panasszal érintett termék

42. A panaszban be kell mutatni a dömpingellenes vizsgálat alá vonandó importterméket. A
panaszban részletes leírást kell adni, amely tisztáz minden lehetséges félreértést a termék
meghatározásával kapcsolatban.
érintett termék = az EU-ba állítólag dömpingáron
importált termék
43. A panasznak az érintett termékkel foglalkozó e része több szempontból is döntő fontosságú:
– a panasz szempontjából, mivel a panaszban megadott és elemzett minden adat (például a
dömpingre és a kárra vonatkozó adat) csak az érintett termékre fog vonatkozni;
– a vizsgálat szempontjából, mivel a vizsgálat csak a panaszban meghatározott termékre terjed
ki, és
– a dömpingellenes intézkedések szempontjából, amelyeket csak az érintett termékre kell majd
alkalmazni.
44.

Rövid leírás – A panaszosnak meg kell adnia az érintett termék, azaz a vizsgálandó termék
tömör meghatározását. Ez lehet a Kombinált Nómenklatúra (KN) megfelelő kódjához/kódjaihoz
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rendelt meghatározás vagy más meghatározás 8.
Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a nemzeti vámhatóságoknak a vizsgálat eredményeként hozott
dömpingellenes intézkedések bevezetése esetén és idején, illetve már a vizsgálat
megindításának időpontjától kezdődően be kell tudniuk azonosítani, hogy egy adott
importtermék a termékleírás alá tartozik-e.
Ez azt jelenti, hogy a termék meghatározásának a termék alapvető fizikai, műszaki és kémiai
jellemzőire kell épülnie, hogy a terméket azonosítani lehessen a vámkezeléskor.
Más tényezőket, mint a felhasználást vagy a gyártási folyamatokat nem kell belefoglalni a
termékmeghatározásba, kivéve, ha e tényezők a fizikai, műszaki és kémiai jellemzőkkel
függenek össze.
45. Teljes leírás – A panaszba bele kell foglalni a termék teljes leírását is, amelynek a következőket
kell tartalmaznia:
– az érintett termék tarifális besorolása (azok a KN-kódok, amelyek alatt a terméket behozzák az
EU-ba); 9
– a gyártási folyamat összefoglalása, annak feltüntetésével, hogy vannak-e egyidejűleg
különböző gyártási folyamatok az EU-ban és/vagy az érintett országokban;
– az érintett termék alapvető fizikai, műszaki, kémiai jellemzői és más tulajdonságai;
– a termék felhasználása és piacai. Mutassa be azt a piaci szegmenst, amelybe a termék tartozik
és más releváns kérdéseket. Például:
•
•
•
•
•
•
•

A minőség vagy az ár a döntő forgalmazási tényező?
A piac nagymértékben ciklikus?
Milyen a kereslet árrugalmassága?
Milyen kép alakult ki a fogyasztókban a termékről?
A terméket a vevőknek/ügynökségeknek jóvá kell hagyniuk az értékesítés előtt?
A terméket azonnal értékesítik vagy az értékesítés szerződéseken alapul?
Melyek az értékesítési csatornák (hogyan értékesítik a terméket)?

46. Ha az érintett terméknek különböző típusai vagy fajtái vannak, fejtse ki egyértelműen:
•
•
•

melyek azok a fő típusok vagy fajták, amelyeket a termékmeghatározásba fel kell venni;
miért;
a különböző típusok vagy fajták kezelhetők-e egyetlen termékként és így ugyanazon
vizsgálat alá vonhatók-e.

A termékkör vizsgálatakor a Bizottságnak esetleg foglalkoznia kell az érintett termék alapvető
fizikai, műszaki és kémiai jellemzőivel és azok helyettesíthetőségével az ipari
alkalmazások/fogyasztók tekintetében.
47. A panasznak részleteznie kell az ugyanazon vagy egy hasonló terméket érintően más harmadik
országokban hozott minden dömpingellenes/szubvencióellenes és védintézkedést, illetve
folyamatban levő vizsgálatot.

8

A termékleírásnak általában egy egységet kell alkotnia, amely megadja a termék általános és egyedire
szűkített jellemzőit, a lehetséges kivételeket, és végül a KN-kódok felsorolását. Például, i. az érintett termék:
egyes...; ii. az érintett termék nem foglalja magában...; iii. az érintett termék jelenleg a következő KN-kódok
alá tartozik…

9

Ha a szóban forgó termékre nem egy teljes KN-kód vonatkozik, kérjük, ezt a kód előtt az „ex” előtag
feltüntetésével jelezze. A besorolási kérdésekről a következő weboldalon olvashat általános útmutatást
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/index_en.htm, vagy lépjen
kapcsolatba az illetékes vámhatósággal.
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Vámok és más kereskedelmi intézkedések
48. A panaszban fel kell sorolni az érintett ország(ok)ból származó termék után az Unióba történő
behozatalkor fizetendő vámokat, illetve bármely más ismert, a termék Unióba érkező
behozatalára alkalmazandó tarifarendszereket. Ezek lehetnek kvóták, vámkontingensek, vagy –
ha a terméket fejlődő országból exportálják – az EU általános vámkedvezmény-rendszere.
Kérjük, jelezze, ha tudomása szerint ezek bármelyikében változás következett be a
közelmúltban 10.
49. Kérjük, sorolja fel az EU-ból származó termék után a panasszal érintett harmadik ország(ok)ba
történő behozatalkor fizetendő vámokat.
Következtetés a termékről
50. A panaszba egyértelmű nyilatkozatot kell foglalni arról, hogy az érintett termék
összehasonlítható az EU-ban az uniós gazdasági ágazat által gyártott és értékesített termékkel
(hasonló termék) és azzal versenyben áll. Szakkifejezéssel élve az import- és az uniós
termékeknek „hasonló termékeknek” kell lenniük.
hasonló termék = az EU-ban gyártott és az érintett
termékhez hasonlított termék

Érintett ország(ok) és exportőrök

C.

51. A dömpingellenes panasz egy vagy több, Unión kívüli országban 11 gyártott termékek
behozatalára vonatkozik. Az egyes harmadik országok tekintetében a panaszban fel kell sorolni
az érintett termék minden ismert gyártóját, exportőrét, a kapcsolattartási adatokkal:
•
•
•
•
•

név;
cím;
telefonszám;
e-mail-cím;
kapcsolattartó személy (ha van ilyen).

Ezt az információt mellékletben kell csatolni, és elektronikusan kell átadni, lehetőség szerint
elektronikus táblázatkezelőben, például Microsoft Excelben. Kérjük, adja meg ugyanezt az
információt, ha rendelkezésre áll, az érintett ország(ok)ban található gyártók/exportőrök ismert
szervezetei tekintetében is.

Importőrök az EU-ban

D.

52. A panaszban fel kell sorolni a terméket az EU-ba behozó minden ismert importőrt, a következő
kapcsolattartási adatok megadásával:
•
•
•
•
•

név;
cím;
telefonszám;
e-mail-cím;
kapcsolattartó személy (ha van ilyen).

Információt szerezhet a következő weboldalról:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=hu, vagy lépjen kapcsolatba
nemzeti vámhatóságával.
11 Ha panaszt kíván benyújtani egy olyan terméket és országot illetően, amelyet a közelmúltban vizsgáltak, és
amelynek tekintetben nemleges ténymegállapítások születtek, lépjen kapcsolatba a bizottsági szolgálatokkal
további információért.
10
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Ezt az információt mellékletben kell csatolni, és elektronikusan kell átadni, lehetőség szerint
elektronikus táblázatkezelőben, például Microsoft Excelben. Kérjük, adja meg ugyanezt az
információt, ha rendelkezésre áll, az importőrök ismert szervezetei tekintetében is.

E.

Beszállítók, felhasználók és fogyasztók az Unióban

53. A panaszban fel kell sorolni az uniós gyártók beszállítóit, az érintett termék uniós felhasználóit
és a fogyasztói szervezeteket (ha ismertek), a következő kapcsolattartási adatok megadásával:
•
•
•
•
•

név;
cím;
telefonszám;
e-mail-cím;
kapcsolattartó személy (ha van ilyen).

Ezt az információt mellékletben kell csatolni, és elektronikusan kell átadni, lehetőség szerint
elektronikus táblázatkezelőben, például Microsoft Excelben.

(2) DÖMPING
A.

Általános elvek

54. Az alacsony árak nem feltétlenül jelentik azt, hogy a behozatal dömpingelt. A dömping alapvető
meghatározása inkább az, hogy a terméket a rendes értékénél olcsóbban értékesítik valamely
exportpiacon.
Exportár = az exportra szánt áruk gyártelepi ára
Rendes érték = az exportőr belföldi piacán belföldi
felhasználás céljával érékesített termékek értéke
Dömping = az exportár alacsonyabb, mint a rendes érték
55. A panasznak tartalmaznia kell a termék exportárának és rendes értékének összehasonlításához
szükséges bizonyítékokat.
A dömpingszámítások alátámasztásául benyújtott bizonyítékoknak egy 12 hónapos, legkésőbb a
panasz benyújtásának napja előtt hat hónappal véget érő időszakot kell felölelniük. Ezt a
következőkre kell alkalmazni:
•
•
•
•

B.

rendes érték (lásd a C. szakaszt);
exportár (D. szakasz);
bármilyen lehetséges kiigazítás;
ár-összehasonlítás (E. szakasz).

Terméktípusok

56. Egyes esetekben az érintett termék homogén, és nem lehet olyan különböző formákat vagy
típusokat azonosítani, amelyek jelentősen befolyásolják az árakat. Ilyenkor elegendő egyetlen
dömpingszámítást végezni ahhoz, hogy az érintett termék egészére nézve következtetést lehessen
levonni a dömpinggel kapcsolatban.
57. Más esetekben az érintett terméket különböző formákban vagy típusokban hozzák be az EU-ba,
jelentősen eltérő árakon. Az átlagok torzíthatják a rendes érték és az exportár
összehasonlíthatóságát, így előfordulhat, hogy különböző dömpingszámításokat kell benyújtani
az EU-ba behozott termék különböző típusai tekintetében. Ekkor szükség lehet egy vagy több
reprezentatív terméktípus kiválasztására ahhoz, hogy az érintett termékre vonatkozóan észszerű
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következtetést lehessen levonni a dömpingről. Ez történhet például annak bemutatásával, hogy a
kiválasztott reprezentatív típusok EU-ba érkező behozatala az érintett országból az EU-ba érkező
teljes behozatal jelentős volumenét adja. Ha a panasz egynél több országra terjed ki, akkor
minden egyes érintett országnak lehet egy vagy több különböző reprezentatív típusa.
58. A rendes értéket és az exportárat minden reprezentatív terméktípus esetében összehasonlítják,
ami különböző dömpingszámításokat eredményez, amelyeknek ezt követően megállapítják az
átlagát.

C.

Rendes érték

59. A rendes értéknek lehetőleg az exportőr belföldi piacán megszabott értékesítési áron kell
alapulnia, vagy azt számtanilag kell képezni (a termelési költség és egy észszerű nyereség
összege). Egyedi szabályok vonatkoznak az olyan országokból származó termékekre, ahol a
szabadpiaci erőviszonyokat befolyásoló jelentős torzulások tapasztalhatók (lásd alább a 66.
ponttól).
60. A legtöbb esetben a rendes érték az érintett termékre az exportőr belföldi piacán megszabott árat
jelenti. Ennek az árnak egy független vevővel, belföldi felhasználás céljával kötött belföldi
ügylethez kell kapcsolódnia.
61. Az árak nettó gyártelepi árak (EXW Incoterms paritás 12), és nem tartalmaznak semmilyen belső
adót, így héát sem. Ha ilyen ár nem áll rendelkezésre (ha például a CIF vagy a FOB paritás
alkalmazandó), az ismert árakat ki kell igazítani egy nettó gyártelepi árra.
62. Az árakat és az esetleges kiigazításokat alá kell támasztani megfelelő igazoló dokumentumokkal,
például számlákkal, ajánlatokkal, árlistákkal stb.
Erre vonatkozik a következő példa 13:

Az Incoterms-szabályok (vagy nemzetközi kereskedelmi feltételek) előre meghatározott kereskedelmi
feltételek, amelyeket a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) tesz közzé. Ezeket széles körben
alkalmazzák nemzetközi kereskedelmi ügyletekben vagy beszerzési eljárásokban. Az Incoterms-szabályok
három betűből álló, a szokásos szerződéses értékesítési gyakorlatokkal összefüggő kereskedelmi feltételek,
és elsődleges céljuk, hogy világosan közöljék az áruk szállításával és kézbesítésével összefüggő feladatokat,
költségeket és kockázatokat. További részletek olvashatók többek között a Nemzetközi Kereskedelmi
Kamara weboldalán: http://www.iccwbo.org, valamint az Ön országában illetékes vámhatóságok
weboldalán.
13 Ha a termék nem homogén volta miatt az elemzés több reprezentatív terméktípusra épül, különböző rendes
értékek adódnak, amelyeket egyenként kell összehasonlítani a megfelelő exportárakkal.
12
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1. ábra: Rendes érték = Belföldi értékesítési ár
Példa:
A panaszosok bizonyítékot szereztek az exportáló ország belföldi piacán a termékre alkalmazott
kiskereskedelmi árról (139,15 egység az exportáló ország pénznemében). Ebből a
kiskereskedelmi árból kiindulva megbecsülték a nettó gyártelepi árat a megfelelő tételek
levonásával, amelyek például a következők lehetnek: héa (10%), a kiskereskedő haszonkulcsa
(10%), a nagykereskedő haszonkulcsa, fuvarozás és biztosítás (15%).
Érintett termék, típus
Kiskereskedelmi ár

Az exportáló ország pénzneme

139,15

mínusz hozzáadottérték-adó = 10% (Számítás: 139,15/1,10)
⇒Nettó értékesítési ár

126,5

mínusz a kiskereskedő haszonkulcsa = 10% (Számítás: 126,5/1,10)
⇒Nagykereskedelmi ár

115

mínusz a nagykereskedő haszonkulcsa, fuvarozás és biztosítás = 15% (Számítás: 115/1,15)
⇒Gyártelepi ár
100
Árfolyam: Az exportáló ország pénznemében 2 egység = 1 EUR
Rendes érték

50 EUR

Kiskereskedelmi ár beszerezve innen:________, feltüntetve a(z) ___. mellékletben.
A haszonkulcsok, fuvarozási és biztosítási költségek alapját a(z) ______ piaci felmérése képezte (vagy
az becslés a(z) ... alapján). A megfelelő oldalak másolatát lásd a(z) ___. mellékletben.
Az átváltási árfolyam: ___. A részleteket lásd a(z) ___. mellékletben.

63. Ha nem érhetők el az exportőr belföldi piacán felszámított árak, vagy azok megbízhatatlanok (az
értékesítések kapcsolatban álló felek közötti ügyleteken alapulnak, vagy veszteségesek, vagy
jelentéktelenek 14), használhatja a termék számtanilag képzett rendes értékét, és ehhez a
származási ország termelési költségéhez hozzá kell adnia az értékesítési, általános és igazgatási
költségeket (SGA-költségek) és a nyereséget.
A panaszban fel kell tüntetni a költségstruktúrát, és ki kell fejteni, hogy hogyan számították ki a
költségeket: anyagok (azonosítsa a főbb felhasznált nyersanyagokat), közvetlen bérköltségek;
általános költségek, SGA-költségek, a fuvarozási költségek kivételével; észszerű haszonkulcs a
származási országban, amint azt az alábbi 2. ábra is mutatja.
64. Kérjük, adja meg egyértelműen minden egyes elem forrását, és csatolja a megfelelő
bizonyítékokat a mellékletekben (lásd a 2. mellékletet), egyértelműen feltüntetve azok dátumát.
Erre az alábbi 2. ábra mutat be egy példát 15:

A belföldi piac értékesítései jelentéktelennek tekinthetők, ha nem érik el az adott ország EU-ba irányuló
exportjának 5%-át.
15 Lásd a 13. lábjegyzetet.
14
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2. ábra Számtanilag képzett rendes érték
Számtanilag képzett rendes érték az exportáló országban:
Érintett termék, típus
Gyártási költségek
Nyersanyagok
– A. nyersanyag (300 EUR/tonna)
– B. nyersanyag (25 EUR/tonna)
– C. nyersanyag (70 EUR/tonna)
Munkaerő
– szakképzett munkaerő (30 EUR/tonna)
– szakképzetlen munkaerő (20 EUR/tonna)

EUR/tonna

395

EUR/tonna

50

Energia 200 Kwh, 0,05 EUR/Kwh
EUR/tonna
10
Egyéb gyártási költségek:
EUR/tonna
45
(Ha lehetséges, kérjük, nevezze meg: bérlet, lízing, értékcsökkenés, karbantartás és javítás stb.)
_____
Gyártási költségek részösszege
(EUR/tonna)
500
Értékesítési, általános és igazgatási költségek
EUR/tonna
100
(Ha lehetséges, kérjük, nevezze meg: finanszírozás, biztosítás, csomagolás,
igazgatás, értékesítés, reklámozás, kutatás és fejlesztés, szabadalmak és jogdíjak,
műszaki segítségnyújtás, garanciák stb.)
_____
ÖSSZKÖLTSÉG
EUR/tonna
600
Szokásos nyereség
5%
EUR/tonna
30
_____
Gyártelepi RENDES ÉRTÉK
EUR/tonna
630
A behozott mennyiségek, a nyersanyagok és az energia költsége a gazdasági ágazatról szóló, __ által
készített nemzetközi jelentésben szerepelnek, lásd a(z) ___. mellékletben.
A munkaerőköltségek a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet statisztikáin alapulnak (lásd a(z) ___.
mellékletet).
Az egyéb gyártási költségek és az SGA-költségek alapját a(z)______ piaci felmérése képezte vagy az
becsülés a(z) ______ alapján. A megfelelő oldalak másolatát lásd a(z) ___. mellékletben.
A szokásos nyereség a gazdasági ágazatba történő újrabefektetéshez szükséges minimális összeg. A
részleteket lásd a(z) ___. mellékletben.
Alkalmazott átváltási árfolyam: ____ (___. év átlaga). A részleteket lásd a(z) ___. mellékletben.

65. Ha nem érhetők el az exportőr belföldi piacán felszámított, megbízható árak, és nem lehet
számtanilag képezni az exportáló gyártó termelési költségét, kérjük, lépjen kapcsolatba a
Bizottság szolgálataival.
Jelentős torzulással jellemzett országok
Ha az exportáló országban az érintett termék árai és költségei nem megbízhatóak jelentős
torzulások fennállása miatt, a panaszban fel kell tüntetni e torzulások bizonyítékát az érintett
termék vonatkozásában.
66. Jelentősek azok a torzulások, amelyek akkor következnek be, ha a jelentett árak vagy költségek –
a nyersanyag- és energiaköltségeket is beleértve – jelentős kormányzati beavatkozás hatására nem
szabadpiaci erőviszonyok eredményei. A következő források használhatók a jelentős torzulások
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fennállásának megállapítására:
1) A Bizottság jelentése(i) a jelentős torzulásokról A Bizottság készíthet és/vagy naprakésszé
tehet jelentéseket a bizonyos országokban vagy ágazatokban fennálló jelentős torzulásokról. Ha
van ilyen jelentés, és az relevánsnak tekinthető az adott esetben, a jelentésre hivatkozni lehet a
panaszban, és az a panaszhoz csatolt bizonyítékok részét képezi (adja meg a honlap címét, ha
közzétettek ilyen jelentést).
2) Ha nincs ilyen jelentés, vagy akár egy ilyen jelentés kiegészítéseként más torzulások is
állíthatók a panaszban. A bizonyíték alapulhat a piaci ismereteken és/vagy nyilvánosan
hozzáférhető jelentéseken. A torzult alapanyagpiaccal kapcsolatos minden állításnak
strukturáltnak kell lennie, és azt bizonyítékokkal kell alátámasztani.
Mihelyt az érintett termék tekintetében megállapítást nyer a jelentős torzulások fennállása, a
rendes értéket számtanilag kell képezni a torzulásoktól mentes árakat vagy referenciaértéket
tükröző előállítási és értékesítési költségek alapján, kiegészítve észszerű összegű SGAköltségekkel és nyereséggel.
67. A rendes érték számtani képzéséhez a következő négy lépést kell követni:
I. Olyan adatokat kell használni, amelyek egy reprezentatív termékre, gazdasági ágazatra és
gyártási folyamatra vonatkoznak
Ha a terméket nagyszámú uniós gyártó állítja elő, egy reprezentatív uniós gyártótól vagy néhány
reprezentatív gyártótól származó adatokat kell alapul venni. Ha a termék nem homogén, szükség
lehet egy vagy több reprezentatív terméktípus kiválasztására. Ez történhet például annak
bemutatásával, hogy a kiválasztott reprezentatív típusok EU-ba érkező behozatala az exportáló
országból az EU-ba érkező teljes behozatal jelentős volumenét adja. Ideális esetben a gyártási
folyamat hasonló vagy nagymértékben közelít az exportáló ország gyártási folyamatához. Ha nem
ez a helyzet, az Unióban alkalmazandó reprezentatív gyártási folyamatot kell alapul venni.
II. Az uniós gyártók adatai alapján a panaszban fel kell tüntetni a következőket:
•

Az érintett termék előállításához szükséges termelési tényezők (vagy anyagjegyzék, a
részletek tekintetében lásd a 8. mellékletet) bontása.

•

Az érintett termék előállításához az egyes termelési tényezőkből szükséges mennyiség vagy
ezek használata és a mértékegység (kg, m2 stb.).

•

Az egyes termelési tényezők tekintetében a termelési egységköltség.

•

Az összes termelési tényező leírása, ideértve adott esetben a minőséggel, fajtával,
koncentrációval stb. kapcsolatos leírást, és ahol lehetséges, a harmonizált rendszer megfelelő
kódját 16.

III. Torzulásoktól mentes referenciaértékek

16

A Harmonizált Áruleíró- és Kódrendszer (harmonizált rendszer) a kereskedelembe bevont termékek
besorolásához használt, nevek és számok nemzetközileg szabványosított rendszere. A Vámigazgatások
Világszervezetének több mint 200 tagországa használja; a kód hat számjegyből áll. Az országok gyakran
részletesebb kódokat alkalmaznak, de ezek nemzetközi szinten nincsenek harmonizálva.
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A torzult költségek helyettesítése érdekében (lásd az alábbi IV. pontot) a torzulásoktól mentes
referenciaértékeket egy megfelelő reprezentatív országból vagy ha azt megfelelőnek tekintik,
torzulásoktól mentes nemzetközi árakból, költségekből vagy referenciaértékekből kell
beszerezni.
Megfelelő reprezentatív ország kiválasztása
A kiválasztási folyamatot ajánlott azzal kezdeni, hogy listát készítenek az összes lehetséges
reprezentatív országról. Kérjük, olyan országot válasszon, amely a leginkább megfelel az
alábbi kritériumoknak:
•

Az országban az érintett termék gyártása jelentős. A terméket az uniós piacon állítólag
dömpinget folytató országból kiinduló exportvolumennel összevetve reprezentatív
mennyiségben gyártják és értékesítik a belföldi piacon (szokásosan 5% a referenciaérték). A
gyártók nagy száma és/vagy a harmadik országokból érkező jelentős behozatal a verseny
meglétére utal. A termelést az exportáló ország termelésével kell összehasonlítani. Ez azt
jelenti, hogy a panaszban figyelembe kell venni a nyersanyagokhoz, alkatrészekhez való
hozzáférést és azok jellegét, a gyártási technológiát, a folyamattípust, a specializáció
mintázatait stb. Kérjük, indokolt esetben végezzen megfelelő kiigazításokat, hogy figyelembe
vegye az e tényezőkben jelentkező lényegi különbségeket. Ugyanígy, az exportáló országból
származó termékeknek és a reprezentatív országban gyártott termékeknek azonosnak vagy
hasonlónak kell lenniük a fizikai, műszaki és kémiai jellemzőik és alkalmazásuk tekintetében.
Megfelelő kiigazítások tehetők a különbségek figyelembevétele érdekében.

•

Az országnak hasonló gazdasági fejlettségi szinten kell állnia, mint az exportáló országnak,
azaz ugyanabba a jövedelemkategóriába kell tartoznia és népességének jelentős számúnak kell
lennie 17.

•

A költségadatoknak „könnyen elérhetőknek” 18 kell lenniük (lásd még a 8. mellékletet). Azok
az országok, amelyek gazdasági fejlettségi szintje nem egyezik meg az exportáló országéval,
de fejlettségi szintjük azért hasonló az exportáló országéhoz, csak akkor választhatók ki, ha az
adatok rendelkezésre állásával kapcsolatos megfontolások túlmutatnak a gazdasági fejlettségi
szintek közötti különbségen.

•

A reprezentatív országot nem jellemezhetik torzulások (lásd még a 8. mellékletet).

•

Ha egynél több ilyen ország van, a legmegfelelőbb reprezentatív ország az az ország, ahol a
szociális védelem és a környezetvédelem szintje kielégítő. A kielégítő szintű védelem az
alapvető munkavállalói jogokkal kapcsolatos ENSZ/ILO egyezményeken és a
környezetvédelmi egyezményeken alapul. Tájékoztató jellegű lista található a GSP-rendelet
(általános vámkedvezmény-rendszerről szóló rendelet) 19 VIII. mellékletében.
Nemzetközi árak, referenciaértékek vagy költségek
Vagylagosan a torzult költségek helyett nemzetközi árak, referenciaértékek vagy költségek

17

Lásd
például
a
Világbank
jövedelmi
osztályozását:
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
18 A „könnyen elérhető” nem jelent ingyenest, de az adatoknak a nyilvánosság számára elérhetőknek kell
lenniük. Az ingyenesen elérhető információt kell ugyanakkor előnyben részesíteni, ha ilyen rendelkezésre
áll.
19 Az Európai Parlament és a Tanács 978/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az általános tarifális
preferenciák rendszerének alkalmazásáról (HL L 303., 2012.10.31., 1. o.).
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használhatók. Erre akkor kerülhet sor, ha torzulásoktól mentes költségek nem érhetők el
könnyen a reprezentatív országban, vagy ha a nemzetközi árfolyam a megítélés szerint jobban
jelzi a torzulásoktól mentes költségek szintjét. Ez utóbbi esettel összefüggésben Ön tekintheti
úgy például, hogy a Londoni Fémtőzsde árfolyama a színesfémek, vasfémek és nemesfémek
vonatkozásában jobb referenciaérték, mind egy adott ország behozatali statisztikai adatai.

IV. A költségek helyettesítése
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1) Ahol lehetséges, az uniós gyártó kiindulási alapként szolgáló költségeit (lásd a fenti II.
pontot) ki kell igazítani, hogy tükrözze a torzulásokkal jellemzett exportáló ország költségeit.
2) Ezt követően a torzult költségeket torzulásoktól mentes referenciaértékekkel kell
helyettesíteni (lásd a fenti III. pontot) a rendes érték számtani képzéséhez.
Erre vonatkozik a következő példa:
3. ábra Számtanilag képzett rendes érték jelentős torzulások esetén
Érintett termék, típus
Gyártási költségek
Nyersanyagok
– A. nyersanyag (300 EUR/tonna)
– B. nyersanyag (25 EUR/tonna)
– C. nyersanyag (70 EUR/tonna)
Munkaerő
– szakképzett munkaerő (30 EUR/tonna)
– szakképzetlen munkaerő (20 EUR/tonna)

EUR/tonna

395

EUR/tonna

50

Energia 200 Kwh, 0,05 EUR/Kwh
EUR/tonna
10
Egyéb gyártási költségek:
EUR/tonna
45
(Ha lehetséges, kérjük, nevezze meg: bérlet, lízing, értékcsökkenés, karbantartás és javítás stb.)
_____
Gyártási költségek részösszege
EUR/tonna
500
Értékesítési, általános és igazgatási költségek
EUR/tonna
100
(Ha lehetséges, kérjük, nevezze meg: finanszírozás, biztosítás, csomagolás,
igazgatás, értékesítés, reklámozás, kutatás és fejlesztés, szabadalmak és jogdíjak,
műszaki segítségnyújtás, garanciák stb.)
_____
ÖSSZKÖLTSÉG
EUR/tonna
600
Szokásos nyereség
5%
EUR/tonna
30
_____
Gyártelepi RENDES ÉRTÉK
EUR/tonna
630
Az A. nyersanyag a bármely származási országból (az exportáló országot kivéve, mert annak az árai
torzultak) a megfelelő reprezentatív országba érkező behozatal átlagárán alapul (az exportáló
országból érkező behozatal a megfelelő reprezentatív országba irányuló teljes behozatal XX%-át teszi
ki). A statisztikák a következő helyről származnak: __, lásd a(z) ___. mellékletet.
Az energiaköltségeket a nemzeti statisztikai hivatal adta meg, lásd a(z) ___. mellékletet. Ez
megközelítőleg azonos a reprezentatív ország három együttműködő gyártójának adataival (lásd a(z)
___. mellékletet, amely tájékoztat a költségeikről és nyereségeikről).
Minden más költség a reprezentatív ország három együttműködő gyártójának átlagköltségén alapul
(lásd a(z) ___. mellékletet, amely tájékoztat a költségeikről).
Az SGA-költségek és a nyereség a reprezentatív ország azon vállalatainak nyilvánosan hozzáférhető
beszámolóin alapulnak, amelyek az érintett terméket gyártják, és/vagy amelyek ugyanabban a
szegmensben/ágazatban működnek, lásd a(z) ___. mellékletet a jelentés tekintetében.
Alkalmazott átváltási árfolyam: ____ (___. év átlaga). A részleteket lásd a(z) ___. mellékletben.
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D.

Exportár
Az exportőr által az első független uniós vevőnek felszámított exportár

68. Az exportár a kivitelre szánt áruk gyártelepi ára, amelyet az első független uniós vevő fizetett
vagy fizet meg. A legtöbb esetben az exportár az exportőr által a független uniós importőrnek
felszámított áron alapul.
69. Az exportár bizonyítékai lehetnek számlák, árajánlatok, árlisták, az értékesítési személyzet
jelentései vagy az érintett ország hivatalos behozatali statisztikái. Az árat gyártelepi szintre kell
igazítani. A panaszba a rendes érték tekintetében figyelembe vett időszakkal azonos időszakból
származó bizonyítékokat kell belefoglalni (lásd a fenti 55. pontot).
Számtanilag képzett exportár
70. Bizonyos esetekben az exportárat számtanilag kell képezni annak az árnak az alapján, amelyen
az importtermék elsőként viszonteladásra kerül egy független vevő részére. Ez az eset fordulhat
elő különösen akkor, ha:
–

a panaszosok nem tudják megállapítani az exportárat, vagy ha

–

a panaszosok okkal vélik úgy, hogy az exportőr és az importőr kapcsolatban álló vállalatok
(például anya-leányvállalati kapcsolat), vagy ha kompenzációs megállapodás áll fenn köztük,
vagy más okokból az exportár nem megbízható. Kérjük, fejtse ki, miért.

71. A gyártelepi exportár számtani képzéséhez a panaszosoknak meg kell adniuk az importtermékért
az első viszonteladási ponton egy független vevőnek az Unióban felszámított viszonteladói árat.
Az exportőrrel kapcsolatban álló importőr ára esetében például ide tartoznak:
– az importőr SGA-költségei,
– a független importőr szokásos nyeresége,
– fuvarozási, biztosítási, anyagmozgatási, rakodási és mellékköltségek, valamint
– vámok.
72. Minden kiigazítást alá kell támasztani megfelelő igazoló dokumentumokkal. Erre az alábbi 4.
ábra mutat példát 20:

20

Ha a panasz az érintett termék nem homogén volta miatt több reprezentatív terméktípust foglal magában,
különböző rendes értékek adódnak, amelyeket egyenként kell összehasonlítani az exportárakkal.
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4. ábra Számtanilag képzett exportár
A panaszos bizonyítékot szerzett egy kiskereskedő által az exportőrrel kapcsolatban álló
nagykereskedőnek/importőrnek fizetett árról (134,5 EUR). Ebből az árból kiindulva meg kell
becsülni a nettó gyártelepi exportárat a megfelelő tételek levonásával, amelyek például a
következők lehetnek: VAT (10%), a nagykereskedő SGA-költségei és haszonkulcsa (10%),
fuvarozás és biztosítás az EU-ban (2%), vám (5%), fuvarozás és biztosítás az uniós határtól az
exportőr gyáráig (4%)
Érintett termék, márka, típus

EUR

Bruttó nagykereskedelmi ár

134,5

mínusz hozzáadottérték-adó = 10% (Számítás: 134,5/1,10)
⇒Nettó nagykereskedelmi ár

122,3

mínusz a nagykereskedő SGA-költségei (5%) és a független importőr nyeresége (5%) = 10%; valamint
fuvarozás és biztosítás az EU-ban = 2% (Számítás: 122,3/1,12)
⇒ Nagykereskedőnek felszámított ár, vámkezelt
109,2
mínusz vám = 5% (Számítás: 109,2/1,05)
⇒CIF 21-exportár

104

mínusz biztosítás, és fuvarozás a gyárig = 4% (Számítás: /1,04)
⇒Gyártelepi exportár

100

A kiskereskedelmi árat a számlák átlagából (vagy katalógusból, árlistából, piaci felmérésből stb.)
állapították meg.
A(z) ___. mellékletben szerepel vagy importár Eurostat-számadatokból 22 (lásd a(z) ___. mellékletet).
A haszonkulcsok, fuvarozási és biztosítási költségek alapját a(z) ______ piaci felmérése képezte vagy az
becslés a(z) ____ alapján. A megfelelő oldalak másolatát lásd a(z) ___. mellékletben.

E.

Ár-összehasonlítás

73. A megfelelő ár-összehasonlításhoz az exportárnak és a rendes értéknek összehasonlíthatónak kell
lennie a termék alapvető fizikai és kémiai jellemzői, valamint az értékesítési feltételek
tekintetében. Az összehasonlítást a kereskedelem ugyanazon szintjén (például nagykereskedelem
vagy kiskereskedelem) kell elvégezni, gyártelepi szinten, és lehetőség szerint megközelítőleg
ugyanarra az időpontra vonatkoztatva.
74. Ha az exportár és a rendes érték nem összehasonlíthatók, megfelelő kiigazításokat kell tenni a
panaszosok legjobb tudomása szerinti különbségek figyelembevétele érdekében.
Minden kiigazítás esetében meg kell adnia a következőket:
1. a kiigazítást eredményező különbségek részletei,
2. különbségek figyelembevétele érdekében szükséges kiigazítások becslése, valamint
3. az e különbségeket alátámasztó bizonyítékok.
75. Ennek eredményeként szükség lehet a rendes érték (és nem az exportár) kiigazítására, ha a
rendes érték meghatározásához használt termék eltérő alapvető fizikai és/vagy kémiai jellemzők

A CIF (Költség, biztosítás, fuvardíj) kereskedelmi paritás, amelynek értelmében az eladónak kell szerződést
kötnie az áruk megnevezett rendeltetési kikötőig történő elszállítására és megfizetni ennek a költségeit és a
fuvardíjat. Lásd továbbá a 12. lábjegyzetet.
22 Az Eurostat behozatali statisztikái nyilvánosan elérhetők az interneten. Lásd az alábbi (6) HASZNOS
HIVATKOZÁSOK szakaszt.
21
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miatt nem azonos az importtermékkel. Ebben az esetben kérjük, egyértelműen fejtse ki, miben
különbözik a két termék; és hogy e különbségek mennyiben érintik a piaci értéket vagy a
nyereséggel növelt termelési költséget.
76. Akkor is szükség lehet a rendes érték kiigazítására (és nem az exportáréra), ha az exportőr
belföldi piacán értékesített termék és az Unióba exportált termék árának összehasonlíthatóságát
befolyásolják a különböző kereskedelmi szintek 23 és/vagy az importköltségek és a közvetett
adók.
77. Ezenfelül, mind a rendes értéket, mind az exportárakat ki kell igazítani az alábbiak miatt
jelentkező különbségek figyelembevétele érdekében:

F.

–

árengedmények,

–

kedvezmények és mennyiségek,

–

fuvarozás, biztosítás, anyagmozgatás stb.,

–

csomagolás,

–

hitel,

–

eladás utáni költségek,

–

jutalékok,

–

valutaátszámítás, valamint

–

az árat és az árak összehasonlíthatóságát befolyásoló egyéb tényezők.

Dömpingkülönbözet

78. A dömpingkülönbözetet rendszerint az alábbiaknak megfelelően kell számítani:
1. Ár-összehasonlítás: Számítsa ki a különbséget a (nettó gyártelepi) rendes érték és a (nettó
gyártelepi) exportárak között, az árak összehasonlíthatóságát érintő különbségek
figyelembevétele érdekében tett kiigazításokat követően.
2. Ezt a különbséget a CIF-exportár százalékos arányában fejezze ki.
Erre az alábbi 5. ábra mutat példát:
5. ábra: A dömpingkülönbözet kiszámítása (valamennyi számadat EUR-ban)
a. Gyártelepi rendes érték
b. Gyártelepi exportár
c. Dömpingkülönbözet
d. CIF-érték
e. Dömpingkülönbözet a CIF-érték %-ában

a-b
c *100
d

100
(80)
20
90
20 = 22%
90

79. Ha különböző terméktípusokat választottak, különböző dömpingkülönbözetek adódnak. Ezeket a
különbözeteket átlagolni lehet, hogy egyetlen dömpingkülönbözet vonatkozzon a teljes érintett
termékre, de a panasznak valamennyi számítást tartalmaznia kell.
80. Ha a panasz egynél több országot érint, a dömpingkülönbözetet egyedileg ki kell számítani
minden érintett országra.

23

Itt a kiskereskedelmi vagy a forgalmazókon keresztül történő értékesítés közötti különbségről van szó.
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G.

Az intézkedések szintje az exportáló országban előforduló nyersanyagpiaci
torzulások esetén

81. A WTO- és az uniós szabályok értelmében a dömpingellenes vám szintje soha nem lehet
magasabb a dömpingkülönbözetnél, alacsonyabb viszont igen, ha az alacsonyabb vám elegendő a
dömpingelt behozatal által okozott kár orvoslásához. Ez az úgynevezett „alacsonyabb vám
szabálya”. Az alacsonyabb vám szabályát kell tehát alkalmazni, ha a kárkülönbözet (lásd a 142.
pontot) alacsonyabb, mint a dömpingkülönbözet (lásd a 78. pontot).
82. Annak értékelésekor, hogy a dömpingkülönbözetnél alacsonyabb vám elegendő-e a kár
megszüntetéséhez, a Bizottság mérlegeli, hogy az érintett termékkel kapcsolatban fennállnak-e
nyersanyagpiaci torzulások.
83. Ha a panaszosok ilyen nyersanyagpiaci torzulások fennállására gyanakszanak, és szeretnék, hogy
a Bizottság azokat kivizsgálja, ajánlott a panaszhoz elegendő bizonyítékot csatolniuk e
torzulások fennállásáról (lásd alább azoknak a torzulásoknak a listáját, amelyeket a Bizottság ki
tud vizsgálni), és arról, hogy a nyersanyagok ára az exportáló országban jelentősen elmarad a
reprezentatív nemzetközi piacok áraitól. Ez lehetővé teszi, hogy a Bizottság kivizsgálja e
torzulásokat, és ha indokolt, a dömpingkülönbözettel egyenértékű vámot vessen ki. A Bizottság
saját kezdeményezésre is megvizsgálja – a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján –, hogy
fennállnak-e ilyen torzulások.
Ha a Bizottság az ügy megindítása előtt – akár a panasz, akár a saját kezdeményezésre gyűjtött
információk alapján – nem rendelkezik elegendő bizonyítékkal ilyen torzulások fennállásáról, az
eljárás megindításáról szóló értesítést és ennélfogva a vizsgálat hatályát nem terjeszti ki az ilyen
torzulások vizsgálatára. Ha a vizsgálat nem állapít meg torzulásokat, a kárkülönbözetet nem lehet
a dömpingkülönbözet szintjén megállapítani nyersanyagpiaci torzulások miatt. Ez jelentős
kihatással lehet a vám mértékére.
Példa
Egy dömpingellenes vizsgálat során az exportáló ország adott gyártója vonatkozásában 50%ban állapítják meg a dömpingkülönbözetet és 15%-ban a kárkülönbözetet. Szokásosan a
dömpingellenes vámot 15%-ban rögzítenék, de ha a vizsgálat nyersanyagpiaci
torzulásokat tár fel, a Bizottság – feltéve, hogy az az Unió érdekében áll – a dömpingellenes
vámot 50%-ban (a dömpingkülönbözet szintje) rögzítheti e gyártó vonatkozásában.

84. Csak azokat a nyersanyagokat veszik figyelembe, amelyek az érintett termék termelési
költségének legalább 17%-át adják. Ezért a panaszban szereplő költségek bontásából ki kell
tűnnie, hogy a torzulással érintett nyersanyag eléri ezt a 17%-os küszöböt.
85. A panaszosok termelési adatai szokásosan észszerűen közel vannak a gyártókéhoz az exportáló
országban, de nem szükségképpen tükrözik azokat pontosan. Ez azt jelenti például, hogy ha
bizonyíték van arra, hogy az exportáló országban kettős árképzési rendszert alkalmaznak a
villamos energiára, de a villamos energia csak a termelési költségek 15%-át adja, az e torzulásra
utaló bizonyítékot a Bizottság még mindig kivizsgálhatja. Másfelől, ha bizonyított, hogy kiviteli
vámkontingens alkalmazandó adott nyersanyagra, de ez a nyersanyag csak a termelési költség
3%-át teszi ki, ez a bizonyíték csatolható, de valószínűtlen, hogy teljesülni fog a 17%-os küszöb
az exportáló országban. Ha a panaszosok tudomására jut, hogy az exportáló ország gyártóinak
termelési módszereiben különbségek vannak (például vertikális integráció miatt), ezt fel kell
venni a panaszba.
86. A Bizottság által kivizsgálható torzulások a következők:
•
•
•

kettős árképzési rendszerek,
exportadók,
exportkülönadó,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

exportkvóta,
exporttilalom,
exportra kivetett fiskális célú adók,
engedélyezési előírások,
minimum exportár,
hozzáadottérték-adó (héa) visszatérítés csökkentése vagy megvonása,
exportőrök korlátozása a vámkezelés helyén,
minősített exportőrök jegyzéke,
belföldi piaci kötelezettségek,
saját célú bányászat.

87. Az átadott bizonyítéknak elegendőnek kell lennie. Nem vehetők figyelembe azok az állítások,
amelyeket nem támasztanak alá bizonyítékkal. Ha a panaszosok például azzal érvelnek, hogy az
exportáló ország nyersanyagpiacán torzulások figyelhetők meg egy exportkvótának
köszönhetően, a panaszban meg kell adni azt a jogszabályt, amely megállapítja a kvótát, és
egyértelművé kell tenni, hogy e jogszabály hatályos.
88. Alább látható néhány forrás, amely hasznos információval szolgálhat az esetleges
nyersanyagpiaci torzulásokról. E források többsége a harmonizált rendszer szerinti besorolást
alkalmazza a nyersanyagok meghatározásához, ezért ajánlott a felhasznált nyersanyagok
harmonizált rendszer szerinti kódjait megadni:
•
•
•
•
•
•
•

A Bizottság által kivizsgálható torzulások listája hasonló az OECD által közzétett, az
ipari nyersanyagokra vonatkozó exportkorlátozások nyilvántartásában használt listához:
http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials
WTO Trade Policy Review (Kereskedelempolitikai Szemle), közzétette a WTO:
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tpr_e.htm
Országspecifikus jelentések
Professzionális ágazati elemzők, például IHS Market, Metal Bulletin és Bloomberg.
A Világbank-csoport „Doing Business” honlapja: http://www.doingbusiness.org/data
Válassza ki az országot az „Economy Snapshots” címnél, majd a „Trading across
Borders”-t
IMF-adatbázis: http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx
A közüzemi szolgáltatások áraira vonatkozó más források, például a Nemzetközi
Energia Ügynökség és a nemzeti vízügyi hatóságok.

Az uniós érdekre vonatkozó további teszt nyersanyagpiaci torzulások esetén
89. E teszt célja annak meghatározása, hogy az Uniónak érdekében áll-e a dömpingkülönbözettel
azonos szintű intézkedés alkalmazása. E teszt elvégzéséhez a Bizottságnak aktívan törekednie
kell arra, hogy információt szerezzen az érdekelt felektől, többek között a panaszosoktól. A
Bizottságnak értékelnie kell az olyan elemeket, mint a szabad kapacitás az exportáló országban, a
nyersanyagpiacon zajló verseny és az ellátási láncokra gyakorolt hatás az uniós vállalatok
tekintetében, valamint más releváns elemek.
90. Annak érdekében, hogy a Bizottság elegendő információt szerezhessen ahhoz, hogy
meghatározza, az Unió érdekében áll-e a dömpingkülönbözettel azonos szintű intézkedés
alkalmazása a nyersanyagpiaci torzulások esetén, a Bizottság felkéri a panaszosokat, hogy a
panaszba minden vonatkozó (bizonyítékkal alátámasztott) információt foglaljanak bele, olyan
kérdések megválaszolásával, mint például a következők:
a) Van-e jelentős szabad kapacitás az érintett termékre/nyersanyagra vonatkozóan az exportáló
országban? Ha lehetséges, becsülje meg a termelési kapacitást, az érintett termék éves
termelését és belföldi felhasználását az exportáló országban. Adja meg az információforrást.
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b) Melyek az érintett termék elsődleges nyersanyagainak nemzetközi versenyfeltételei? Az
ágazatunk hozzáférési és/vagy költségekkel összefüggő problémákkal küzd e nyersanyagok
tekintetében? Az uniós gyártók nagymértékben függenek a stratégiailag fontos nyersanyagok
behozatalától? Ez a függőség kritikus lehet e nyersanyagok gazdasági értéke és a magas
kínálati kockázatok miatt? Helyettesíthető-e az elsődleges nyersanyag más anyagokkal?
c) Milyen hatással járna a downstream piacon és az ellátási lánc egészében a dömpingkülönbözet
szintjén megállapított intézkedés alkalmazása?
A kérdések listája nem kimerítő. A terméktől és a piactól függően helyénvaló lehet további
információt is megadni.
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(3) KÁR
A.
91.

Általános elvek
Annak érdekében, hogy meg lehessen határozni, elegendő bizonyíték van-e a dömpingellenes
eljárás megindításához, a Bizottságnak rendelkeznie kell bizonyos adatokkal a dömpingelt
behozatal állítólagosan káros hatásával összefüggésben.

92. Ezek az adatok a következőkre vonatkoznak:
1. a dömpingelt termékek volumene és értéke, továbbá árszintje, valamint
2. az uniós gazdasági ágazatra gyakorolt hatásuk.
93. A kár elemzésének fő tényezői, amelyeket alább részletezünk, a következők:
–

felhasználás az EU-ban,

–

a dömpingelt behozatal volumene és piaci részesedése,

–

a dömpingelt behozatal egységára (például ár/tonna),

–

a panaszosok által elszenvedett áralákínálás,

–

az uniós gazdasági ágazat és a panaszosok termelése 24, kapacitása és kapacitáskihasználása,

–

az uniós értékesítés volumene és az uniós gazdasági ágazat és a panaszosok piaci
részesedése,

–

az uniós értékesítés értéke gyártelepi szinten25 és a panaszosok exportvolumene,

–

a panaszosok uniós egységára gyártelepi szinten,

–

a panaszosok által az EU-ban eladott áruk költsége,

–

a panaszosok jövedelmezősége az EU-ban,

–

foglalkoztatás az uniós gazdasági ágazatban és a panaszosoknál,

–

a panaszosok beruházásai,

–

a panaszosok nyitó és zárókészletei az egyes időszakokban.

94. Nem szükséges, hogy az uniós gazdasági ágazattal kapcsolatos minden tényező negatív
tendenciát mutasson. Például annak ellenére, hogy az értékesítés abszolút értelemben növekszik,
a gazdasági ágazat értékelheti úgy, hogy jelentős árbevételtől esett el, mivel a piacon visszaestek
az árak a dömpingelt behozatal árleszorító hatásának eredményeként.
95. A panasz a kárt esetlegesen jelző, a 83. pontban felsoroltakon kívüli mutatókra vonatkozó
információt is tartalmazhat.
96. Ezenfelül a kár veszélye vagy az uniós gazdasági ágazat létesítésének hátráltatása figyelembe
vehető az uniós gazdasági ágazat helyzetének leírásánál (lásd alább).
97. Az 5. melléklet példát tartalmaz olyan táblázatra, amelyet használhat arra, hogy egyéni vállalati
adatokat gyűjtsön, egy másikat pedig az e szakaszban leírt, kárra vonatkozó adatok összesítésére.
98. A megfelelő adatok és számok megadásakor kérjük, vegye figyelembe a következőket:

24

Ideértve azt a termelést is, amelyet adott vállalaton belül vagy egy kapcsolatban álló vállalat részére
ruháztak át vagy értékesítettek további feldolgozás céljával (belső felhasználás, kötött értékesítés).
25 A belső felhasználást vagy a kötött értékesítést (a vállalaton belül vagy kapcsolatban álló vállalat részére
további feldolgozás céljával átruházott vagy értékesített termékek) kivéve. A belső felhasználásra vagy
kötött értékesítésre szánt termékeket külön kell azonosítani.
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Földrajzi terület
99. Az összes fenti mutató az egész EU-ra vonatkozik.
Termék
100. A kár értékelésének a szóban forgó terméken kell alapulnia, így az Ön által közölt adatok és
számok csak erre a termékre vonatkozhatnak. Nagyobb, a szóban forgó terméket is magában
foglaló termékcsoportról csak akkor közölhet adatokat, ha nem lehetséges a szóban forgó
termékre korlátozódó adatokat szolgáltatni. Ez lehet a helyzet például a behozatali statisztikák
esetén, ahol a vámtarifaszám több terméket is magában foglal a szóban forgó terméken felül
(lásd a következő pontot). Ha ez a helyzet, meg kell becsülni az érintett termék importvolumenét.
Kérjük, fejtse ki és indokolja a volumennel kapcsolatos számadatok extrapolációit vagy
kiigazításait.
Vámtarifaszám
101. Egyes vámtarifaszámok vagy KN-kódok nem teszik lehetővé a szóban forgó termék
elkülönítését, mert az más olyan termékekkel keveredik, amelyekre a panasz nem terjed ki (az
úgynevezett ex kódok, lásd a 9. lábjegyzetet). E körülmények között, piaci adatok és más
források alapján becsülni kell az érintett termék importvolumenét. Az exportáló ország
statisztikái is hasznosak lehetnek 26.
Információ a terméktípusokról
102. Ha a szóban forgó termék több típusból vagy fajtából áll, az egyes kártényezőkre vonatkozó
információ bizonyos reprezentatív típusokra korlátozódhat (lásd a fenti 57. pontot is), ha:
•

egyes kármutatókat nem lehet általánosan megadni minden típus tekintetében,

vagy
•

az általános számadatok (például termelési költségek, értékesítési árak, jövedelmezőség)
alakulása nem tűnik használhatónak.

Kérjük, dokumentálja az adott típusok megválasztásának alapját.
Figyelembe vett időszak
103. Az áralákínálás és az áron aluli értékesítés kiszámításánál az időszaknak ideálisan 12 hónapot
kell átfognia, amely legkésőbb a panasz benyújtásának napja előtt hat hónappal ér véget
(ugyanaz az időszak, mint amelyet a dömpingszámításoknál figyelembe vettek, lásd a fenti 55.
pontot).
104. Azon kártényezők tekintetében, amelyekből tendenciát állapítottak meg (köztük az uniós gyártók
uniós importvolumene és uniós értékesítési volumene és az árak alakulása), az időszaknak 4 évet
kell felölelnie, ahol az utolsó év ideálisan egybeesik a dömping és az áralákínálás kiszámítása
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A világ országainak többsége a Vámigazgatások Világszervezete (WCO) harmonizált rendszerének
nómenklatúráját használja az áruk tarifális besorolására és statisztikai célokra. A harmonizált rendszer hat
számjegyű kódokat alkalmaz, a WCO tagjai pedig további albontásokat állapíthatnak meg (mint a nyolc
számjegyű KN-kódok az EU esetében). Ez azt jelenti, hogy a WCO tagok (az EU-t is ideértve) tarifális
nómenklatúrájának első hat számjegye azonos. Ugyanakkor, ha az exportáló ország statisztikáit veszi alapul,
az ő tarifális nómenklatúrájukat kell alkalmaznia, figyelembe véve a hat számjegyen túli albontásaikat.
A WTO tagok statisztikai hivatalainak honlapjai elérhetők itt:
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/natl_e.pdf
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során alapul vett időszakkal.

B.

Kártényezők
Előzetes megjegyzések

105. Az úgynevezett makrogazdasági mutatókat a teljes uniós gazdasági ágazat (azaz a panaszosok,
valamint más ismert gyártók) vonatkozásában meg kell adni. A makrogazdasági mutatók a
következők:
–

termelés,

–

kapacitás,

–

értékesítési volumen,

–

piaci részesedés és

–

foglalkoztatás.

Ha a nem panaszos uniós gyártókat érintő pontos számadatok nem ismertek, a panaszban egy
észszerű és kifejtett módszertanon alapuló becslést kell megadni.
106. Az úgynevezett mikrogazdasági mutatók, például az értékesítés értéke, az értékesítési árak, a
termelési költségek, a jövedelmezőség, valamint az áralákínálási számítások csak a panaszosokra
vonatkoznak.
107. A panaszban fel kell tüntetni az egyes vállalatokra vonatkozó számadatokat, valamint az
összesített adatokat.
108. A panaszban ki kell fejteni az egyes kármutatókat, a részleteket lásd alább.
Uniós felhasználás (lásd még a 6. melléklet I. szakaszának A. táblázatát)
109. Az uniós értékesítések volumenének alakulását az uniós felhasználással kell összehasonlítani. A
felhasználási számadatok piaci felméréseken, statisztikai adatokon stb. alapulhatnak, de ki is
számíthatók az alábbi két módszer valamelyikével:
I. módszer
Év
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1

2

3

4

Az összes uniós gyártó (panaszosok és mások) általi teljes uniós
termelés
Harmadik országokból érkező teljes behozatal*
Teljes kivitel (harmadik országoknak történő értékesítés)*
Látszólagos uniós felhasználás (a+b-c)
A készletek összes változása az EU-ban
Tényleges uniós felhasználás (d-e)

* Lehetséges forrás: Az EU behozatali/kiviteli statisztikái (Eurostat) – adja meg a mértékegységet (tonna, kg stb.)
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–

Az összes uniós gyártó általi teljes uniós termelés a panaszosok termelésének és más uniós
gyártók (ideértve a kapcsolatban álló és/vagy saját maguk importáló gyártókat is)
termelésének összege. Az adatot lehet, hogy részben becsülni kell. Ha a termelés egy részét
belső felhasználásra vagy kötött értékesítésre 27 fordítják, kérjük, adja meg a mennyiséget.

–

A harmadik országokból érkező teljes behozatal a termék Unióba érkező minden
behozatalának összege, ideértve az állítólagosan dömpingelt behozatalt is. A számadat

A belső felhasználás és a kötött értékesítés meghatározását lásd a 20. lábjegyzetben.
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elérhető az Eurostat statisztikáiból 28. Ha a KN-kód alapján nem különíthető el az érintett
termék, e számadatokat becsülni kell.
–

A teljes kivitel (harmadik országokba) a termék harmadik országokba irányuló kivitelének
összege, amely az Eurostatnál megtalálható az EU-n kívüli („extra-EU”) szakaszban. Ha a
KN-kód alapján nem különíthető el az érintett termék, e számadatokat becsülni kell.

–

A készletek összes változása az EU-ban az összes uniós gyártó (panaszosok és nem
panaszosok) által felhalmozott nyitó és zárókészletek közötti különbség. A terméktől és a
nem panaszos gyártók számától függően becslésre lehet szükség.

II. módszer

a)

b)
c)

Év
Az összes uniós gyártó (panaszosok és
mások) általi uniós termelés teljes
uniós értékesítési volumene
Harmadik országokból érkező teljes
behozatal*
Tényleges uniós felhasználás (a+b)

1

2

3

4

* Lehetséges forrás: Az uniós behozatali/kiviteli statisztikák (Eurostat)

– Az összes uniós gyártó általi uniós termelés teljes uniós értékesítési volumene a
panaszosok értékesítésének és más uniós gyártók (ideértve a kapcsolatban álló vagy saját
maguk importáló gyártókat is) értékesítésének összege. Az uniós gyártók együttműködésétől
függően becslésekre lehet szükség. Ha a termelés egy részét belső felhasználásra vagy kötött
értékesítésre fordítják, kérjük, adja meg ezt a mennyiséget.
– A harmadik országokból érkező teljes behozatal a termék Unióba érkező minden
behozatalának összege, ideértve a dömpingelt behozatalt is. A számadat elérhető az Eurostat
statisztikáiból. Ha a KN-kód alapján nem különíthető el az érintett termék, e számadatokat
becsülni kell.
Az állítólagosan dömpingelt behozatal volumene és piaci részesedése (lásd a 6. melléklet I.
szakaszának B. táblázatát)
110. Ez a volumen csak a panasszal érintett ország(ok)ból származó dömpingelt termékre vonatkozik,
és ugyanabban az egységben kell kifejezni, mint a felhasználást (tonna, darab, négyzetméter
stb.).
111. A piaci részesedést az uniós felhasználás százalékos arányában kell megadni, minden egyes
érintett ország vonatkozásában külön:
Az „A” országból érkező dömpingelt behozatal volumene
---------------------------------------------------------------------------------------- x 100
Felhasználás az EU-ban

Az állítólagosan dömpingelt behozatal ára (lásd még a 6. melléklet I. szakaszának C.
táblázatát)
112. Az importárak alakulása jelezheti a dömpingelt behozatal keltette árnyomást.
113. A rendelkezésre álló információ jellege szerint három alternatív módszert javaslunk a dömpingelt
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Az Eurostat behozatali statisztikái nyilvánosan elérhetők az interneten. Lásd az alábbi (6) HASZNOS
HIVATKOZÁSOK szakaszt.
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behozatal ára alakulásának bemutatására. Ezek a javaslatok nem zárnak ki az importtermékek
ártendenciáinak bemutatására szolgáló más módszereket. Bármelyik módszert alkalmazzák is, a
panasznak tartalmaznia kell a megfelelő alátámasztó bizonyítékokat.
1) Az Eurostat szokásosan az átlagos CIF-egységárat adja meg. Ez az ár nem tartalmazza a
vámokat.
2) Az egyes reprezentatív terméktípusokat vizsgálva értékelni lehet az értékesítési árak uniós
piacon történő alakulását. Ez a módszer hasznosabb lehet, ha a terméket különböző
típusokban, fajtákban értékesítik.
3) Más források, például állami vagy magántanulmányok, piaci felmérések, értékesítési
jelentések, vagy az érintett ország(ok)ból származó kiviteli statisztikák is használhatók a
dömpingelt behozatal árainak bemutatására. Az uniós viszonteladói árak alakulása csak
akkor tájékoztat az importárakról, ha a viszonteladás költségei és nyereségei nem változnak.
A panaszosok által elszenvedett áralákínálás (lásd még a 6. melléklet II. szakaszának A.
táblázatát)
114. Annak meghatározásához, hogy történt-e áralákínálás, és/vagy hogy a dömpingelt behozatal árai
lenyomják-e vagy kedvezőtlenül befolyásolják-e az árakat az EU-ban, alapvetően fontos
összehasonlítani a dömpingelt behozatal értékesítési árait és a panaszosok által az uniós piacon
egy hasonló terméktípusra felszámított értékesítési árakat, és ezt elegendő bizonyítékkal alá kell
támasztani.
115. Az összehasonlítást általában egy közelmúltbeli időszak tekintetében kell elvégezni: ez az
időszak 12 hónap, amely legkésőbb a panasz benyújtásának napja előtt hat hónappal ér véget
(ugyanaz az időszak, mint amelyet a dömpingszámításoknál figyelembe vettek, lásd a fenti 55.
pontot).
116. Az összehasonlításnak a lehetőség szerint azonos vagy hasonló terméktípusokra kell
vonatkoznia, és azt a kereskedelem ugyanazon szintjén (pl. kiskereskedelmi szinten) kell
elvégezni, ugyanazon időszak tekintetében (észszerűen elosztva a 12 hónapos időszakban) és
ugyanazon a piacon, hogy tisztességesen meg lehessen állapítani, az importterméket az uniós
piacon alacsonyabb áron értékesítették, mint az uniós gazdasági ágazat által értékesített terméket.
A panaszba emellett minden egyes reprezentatív terméktípus tekintetében bele kell foglalni az
összehasonlítást (azaz ugyanazon terméktípusok vonatkozásában, mint amelyeket a
dömpingszámításoknál alkalmaztak, lásd a fenti 57. pontot).
117. Ha a panaszosok által értékesített termékek különböznek az érintett ország gyártói/exportőrei
által az EU-ban értékesített termékektől, de ezek a termékek versenyben állnak egymással,
egyértelmű magyarázatot kell adni arra, hogy e termékek miként és miért állnak versenyben, és
el kell végezni szükség esetén a megfelelő kiigazításokat. Ezeket a kiigazításokat alá kell
támasztani megfelelő igazoló dokumentumokkal.
118. A bizonyítékok bemutatásának két módjára alább teszünk javaslatot, de más módszerek is
alkalmazhatók:
–

ha a dömpingszámításokhoz az érintett termék reprezentatív típusait vették figyelembe,
ugyanezeket a reprezentatív típusokat kell használni az áralákínálási számításoknál. Az
exportárakra vonatkozó bizonyíték ugyanaz, mint amely a dömpingszámításokat
alátámasztja, de itt kiigazításokat kell végezni a behozatal utáni költségek figyelembevétele
érdekében. Az uniós gazdasági ágazat uniós piaci értékesítéseinek árai szokásosan az uniós
gyártók uniós vevőknek kiadott számláival bizonyíthatók (szükség esetén az árat a gyártelepi
szintre igazítva);

vagy
–

az összehasonlítás alapulhat behozatali statisztikákon, a CIF uniós határparitáson számított
érkeztetési ár súlyozott átlagának és a panaszosok gyártelepi árának alkalmazásával. A
behozatalt követő költségeket hozzá kell adni az érkeztetési árakhoz; ezek a költségek a
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vámok (ha vannak), a vámkezelési díjak és az anyagmozgatási költségek. Ez az átlag
összevethető a panaszosoknak a kármutatók elemzésénél megadott gyártelepi átlagáraival
(lásd a 123–126. pontot alább). Ez az opció nem feltétlenül pontos, ha az érintett termékre
olyan KN-kód vonatkozik, amely alá más termékek is tartoznak, vagy ha sok olyan eltérő
terméktípus létezik, amelyeket különböző árakon értékesítenek.
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119. Az áralákínálási különbözetet a panaszosok uniós piacon alkalmazott uniós értékesítési árának
százalékos arányában kell kifejezni, és azt általában a következőképpen számítják ki:
A panaszos gyártelepi értékesítési ára – a dömpingelt behozatal érkeztetési értékesítési ára
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------A panaszos gyártelepi értékesítési ára

x 100

A panaszosok és más ismert uniós gyártók termelése, kapacitása és kapacitáskihasználása
(lásd még a 6. melléklet II. szakaszának D. táblázatát)
120. A termelés a fizikailag az EU-ban található telephelyeken előállított teljes mennyiség, amelyet
egységekben (tonna, darab, négyzetméter) fejeznek ki egy adott időszakra (általában 12 hónap)
vonatkoztatva. Tartalmaznia kell a belső felhasználást és a kötött értékesítést is, egyértelműen
megadva az érintett mennyiségeket. Belső felhasználásról vagy kötött értékesítésről van szó,
amikor a termékeket vállalaton belül vagy egy kapcsolatban álló vállalat részére ruházzák át
vagy értékesítik további feldolgozás céljával.
belső felhasználás/kötött értékesítés = belső gyártáshoz való
felhasználás, nincs szabad verseny az állítólagosan
dömpingelt behozatallal
121. A kapacitás az a mennyiség, amelyet egy adott időszakban (általában 12 hónap) le lehet gyártani
az EU-ban található telephelyeken, a meglévő erőforrások felhasználásával, és amelyet
egységekben fejeznek ki (tonna, darab, négyzetméter...). Figyelembe kell venni az esetleges
karbantartási időszakokat, amikor nem kerülhet sor termelésre.
122. A kapacitáskihasználást úgy kell kiszámítani, hogy a termelést elosztjuk a kapacitással;
százalékos arányban kell megadni.
123. A panasznak ki kell térnie a panaszosokra vonatkozóan (egyénileg és összesítve) a termelésre, a
kapacitásra és a kapacitáskihasználásra a fent említettek szerint, a 96. pontban említett
követelmények sérelme nélkül.
124. A panaszban meg kell adni, ha a panaszosok bármelyike kapcsolatban áll az érintett terméket a
panasszal érintett ország(ok)ban gyártó és/vagy értékesítő vállalatokkal, és információkat kell
megadnia e kapcsolatról és a szóban forgó vállalatokról. Ugyanígy fel kell tüntetni, ha a
panaszosok bármelyike más uniós gyártóktól, a panasszal érintett ország(ok)ból vagy más
harmadik országokból vásárolta a terméket (és ezért részben kereskedőként járt el). Ilyen
esetekben meg kell határozni az érintett volumeneket és árakat, és meg kell adni az okokat (lásd
a fenti 27. pontot).
125. A panaszban fel kell tüntetni a következőket is:
•
•
•

más ismert uniós gyártók termelésének és kapacitásának becslése (összesen, és
ha lehetséges, egyénileg is, lásd még a 109. pontot),
az alkalmazott módszer kifejtése (lásd még fent a 28–30. pontban),
a rendelkezésre álló információ, ha van ilyen, a kötött értékesítéseikről, a
panasszal érintett ország(ok) gyártóival fennálló kapcsolatukról, és az érintett
termék mennyiségeinek más uniós gyártóktól, a panasszal érintett ország(ok)ból
vagy más harmadik országokból történő beszerzéséről.

A panaszosok és más ismert uniós gyártók uniós értékesítése, piaci részesedése és kivitele
(lásd még a 6. melléklet II. szakaszának E. táblázatát)
126. Az uniós értékesítési volumen az a mennyiség (ugyanabban az egységben kifejezve, mint
amelyet az uniós termelési és kapacitási számadatokhoz használtak), amelyet az uniós gyártók
kiszámláztak az uniós vevőknek történő értékesítéskor egy adott időszakban (általában 12
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hónap).
127. Az uniós értékesítés értéke az uniós gyártók által az uniós vevőknek történő értékesítéskor
kiszámlázott mennyiségek (gyártelepi) értéke EUR-ban. Kérjük, tüntesse fel a kereskedelem
szintjét (pl. kiskereskedelem), amelyen szokásosan a termékeket értékesítik.
128. A belső felhasználásról és a kötött értékesítésről (akár kiszámlázzák, akár nem) külön kell
beszámolni.
129. A piaci részesedés az értékesítési volumen és a felhasználás hányadosa, %-ban kifejezve. Az
uniós felhasználás kiszámításakor a panasznak minden egyes vállalat vonatkozásában
tartalmaznia kell a számadatokat, és a mindegyikükre vonatkozó összesített értéket is fel kell
tüntetnie.
130. Ezen az alapon a panaszba bele kell foglalni a panaszosok és minden uniós gyártó (legjobb
becslésen alapuló) uniós értékesítési volumenét és piaci részesedését, valamint a panaszosok
értékesítéseinek értékét.
131. Az exportértékesítés, azaz az Unión kívüli értékesítés volumene és (gyártelepi) értéke szintén
releváns, mivel rámutathat arra, hogy mennyire versenyképes az uniós gazdasági ágazat más,
rendes versenyfeltételekkel jellemzett piacokon. Ha nincsenek beszerzések vagy készletek, vagy
ha azok elhanyagolhatók, az uniós termelés általában egyenlő az uniós értékesítés és a kivitel
összegével. Kérjük, adjon magyarázatot bármilyen eltérésre.
A panaszosok uniós értékesítési ára (lásd még a 6. melléklet II. szakaszának D. táblázatát)
132. Az értékesítési ár az az átlagos egységár, amelyen a panaszosok által előállított terméket az uniós
piacon értékesítik. Ezt az árat „gyártelepi” szinten kell megadni, azaz az esetleges fuvarozási
költségek, kedvezmények és jutalékok levonását követően.
133. Homogén termék esetén, vagy ha a különböző típusok értékesítési volumene nem tér el, átlagárat
lehet számítani a következőképpen:
az érintett termék nettó uniós árbevétele (gyártelepi)
-------------------------------------------------------az érintett termék uniós értékesítése (volumenben)

134. Ha az érintett terméknek több fajtája vagy típusa van, és ezek árszintje és értékesítési volumene
eltér, kívánatosabb, ha az érintett termék egészét legjobban megjelenítő egyes terméktípusok
árának alakulását mutatják be.
Ha lehetséges, ugyanazokat a terméktípusokat kell alkalmazni, mint a dömping- és az
áralákínálási számításoknál.
135. A képviseleti szervezetek piaci felmérési statisztikái vagy más jelentések szintén hasznos
információforrások lehetnek.
A panaszosok által az EU-ban értékesített áruk költsége (lásd még a 6. melléklet II.
szakaszának E. táblázatát)
136. Az értékesített áruk költsége az állandó és változó gyártási költségek (az értékcsökkenést is
ideértve), valamint az érintett termék uniós előállításával és értékesítésével összefüggő pénzügyi
és SGA-költségek (jövedelemadó levonása előtti) összege, gyártelepi szinten, azaz a vevőnek
történő fuvarozás költségei nélkül.
137. A panaszba emellett bele kell foglalni az értékesített áruk költségét minden egyes reprezentatív
terméktípus esetében (azaz ugyanazon terméktípusok vonatkozásában, mint amelyeket a
dömping- és az áralákínálási számításoknál alkalmaztak, lásd a fenti 57. pontot).
138. A költségeket oly módon kell megjeleníteni, amely a lehető leginkább hasonlít az egyéni
panaszos saját pénzügyi elszámolási rendszerében használthoz, és meg kell adni a számítások
részleteit.
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A panaszosok jövedelmezősége az EU-ban értékesített érintett termék vonatkozásában
(lásd még a 6. melléklet II. szakaszának F. táblázatát)
139. A jövedelmezőséget általában úgy kell megállapítani, hogy az érintett termék uniós független
vevőknek történő értékesítéséből származó, adózás előtti nettó nyereséget – panaszosok szerint –
kifejezik az értékesítési árbevétel százalékában.
140. Amennyiben a figyelembe vett időszakban a nyereséget rendkívüli piaci körülmények vagy
események befolyásolják, ezeket a körülményeket és hatásukat számszerűsíteni kell.
141. Általában a következő módszert alkalmazzák a panaszosok érintett termékkel kapcsolatos átlagos
jövedelmezőségének kifejezésére. Ugyanakkor adott esetben más módszer is használható.
Az érintett termék független vevőknek történő uniós értékesítéséből származó, jövedelemadózás előtti
nyereség (vagy veszteség)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
Az érintett termék független vevőknek történő értékesítésének (gyártelepi) árbevétele az EU-ban

142. Meg kell adni és indokolni kell az uniós gazdasági ágazat hosszú távú életképességét garantáló
haszonkulcsot, azaz a szokásos haszonkulcsot, vagy más néven „nyereségcélt”.
Ez általában a dömpinggyakorlatok megjelenése előtti szokásos piaci körülmények között elért
haszonkulcs, feltéve hogy:
o
o

ilyen nyereség észszerűen várható a szóban forgó szektorban az érintett
gazdasági ágazat tekintetében,
és az nem tulajdonítható rendkívüli piaci körülményeknek.

Ez a haszonkulcs, kiegészítve az értékesített termékek egységköltségével, adja meg az uniós
irányárat, amely az az ár, amelyet az uniós gazdasági ágazat észszerűen alkalmazhat az uniós
piacon a dömpingelt behozatal hiányában.
Az áron aluli értékesítési különbözetet vagy a kárkülönbözetet ezt követően úgy számítják ki,
hogy összevetik a panaszosok irányárát a dömpingelt behozatal uniós határparitáson számított
érkeztetési árával (ideértve a behozatalt követő költségeket, lásd még a 108. pontot), és azt a
dömpingelt behozatal CIF-árának százalékos arányában fejezik ki (hogy megfelelően össze
lehessen vetni a dömpingkülönbözettel az alacsonyabb vám szabályának alkalmazása érdekében):
A panaszos irányára – a dömpingelt behozatal uniós határparitáson számított érkeztetési ára
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
A dömpingelt behozatal CIF-ára

A panaszosok és más ismert uniós gyártók által alkalmazott személyek száma (lásd még a 6.
melléklet I. szakaszának F. táblázatát, valamint a 6. melléklet II. szakaszának G.
táblázatát)
143. A foglalkoztatott személyek száma azon teljes munkaidős alkalmazottak átlagos számának felel
meg (vagy annak becslése), akik a szóban forgó termék termeléséhez, értékesítéséhez,
adminisztrációjához és forgalmazásához rendelhetők egy adott időszakban (általában 12 hónap).
Az alkalmi munkavállalókat is ide kell számítani.
144. Ezen az alapon a panasznak tartalmaznia kell, hogy a panaszosok és más ismert uniós gyártók
hány személyt foglalkoztattak (a legjobb becslés alapján).
A panaszosok beruházásai (lásd a 6. melléklet II. szakaszának H. táblázatát)
145. A beruházások azok a tőkekiadások, amelyeket az érintett termékkel közvetlenül vagy
közvetetten összefüggő ingatlanokra, gépekre és berendezésekre költenek, egyévesnél hosszabb
becsült élettartam mellett.
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Készletek (lásd a 6. melléklet II. szakaszának I. táblázatát)
146. A készletek a szóban forgó termék értékesítés, belső felhasználás vagy kötött értékesítés céljával
tartott mennyisége.
147. Meg kell adni a panaszosok tekintetében a szóban forgó termék készleteinek mennyiségét az
egyes tizenkét hónapos időszakok elején és végén. Kérjük, tüntesse fel, ha a termék bármilyen
szezonalitást mutat.
Más kártényezők
148. A kár más releváns tényezői is tájékoztatást nyújthatnak a panaszosok által a dömpingelt
behozatal miatt elszenvedett kárról, ilyen elemek a beruházások megtérülése, a pénzforgalom, a
tőkebevonási képesség hiánya stb. Amennyiben így van, kérjük, említse meg e tényezőket és
tegyen észrevételt róluk.
További kár veszélye
149. A panaszba belefoglalható egyéb elem a potenciális további kár, amelyet az uniós gazdasági
ágazat elszenvedhet a jövőben az állítólagosan dömpingelt behozatal miatt.
150. A további jelentős kárral való fenyegetés meghatározását tényekre, és nem csupán állításokra
kell alapozni. Ha egyértelműen előre látható és közvetlen további kár számszerűsíthető, kérjük,
tegye ezt meg. A jövőbeli kárt előre jelző körülményekre a következő példákat lehet hozni:
- A dömpingelt behozatal növekedésének üteme
A dömpingelt termékek behozatalának növekvő tendenciája annak valószínűségét jelezheti,
hogy e behozatal a jövőben is bővülni fog.
- Az exportőrök termelési kapacitása
Fontos rámutatni arra, hogy milyen potenciál rejlik az exportáló ország termelési
kapacitásában, hogy egyértelmű legyen, folytatódhat-e az agresszív kereskedelmi magatartás.
Ez az információ általában tanulmányokból, szakmai folyóiratok cikkeiből vagy más
forrásokból szerezhető be.
- Változások az exportpiaci struktúrákban
Az exportőrök belföldi piacának strukturális változásai (a kereslet visszaesése, beruházások,
műszaki fejlesztések, banki reformok, a piac megnyitása külföldi termékek előtt stb.)
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az Unióba irányuló, dömpingárú kivitel növekedjen.
- A más harmadik országokba irányuló kivitel akadályai
Az exportőrök az uniós piacot vehetik célba. Ez a várakozás alapulhat a vállalatok egyedi
exportstratégiáin, de azon is, hogy harmadik országokban magas behozatali vámok vagy más
behozatali akadályok (például dömpingellenes intézkedések, műszaki előírások stb.) vannak
hatályban.
- Az érintett ország(ok) készletei
Az exportőrök készletfelhalmozásai annak valószínűségét jelezhetik, hogy a termék kivitele
jelentősen emelkedni fog a jövőben.
151. Az ilyen jellegű állítások általában kiegészítik a már elszenvedett kárral kapcsolatosakat, de
lehetséges a panaszt pusztán a kár veszélyére alapítani, feltéve hogy elegendő bizonyítékkal
támasztják alá, amely egy kezdeti vizsgálat során megalapozza az ügyet.
A termelés és fejlesztés akadályai
152. A dömpingelt behozatal eltántoríthatott esetleges érdeklődő uniós cégeket attól, hogy az érintett
terméket előállítsák, és megakadályozta, hogy gyártóként lépjenek fel. Ha ez a helyzet, kérjük,
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fejtse ki, hogy történt ez, és megfelelően dokumentálja az állításokat.
153. Az ilyen jellegű állítások szokásosan kiegészítik a kárra vonatkozókat, de a panaszt alapíthatja
kizárólag egy adott uniós gazdasági ágazat létesítésében okozott visszaesésre, feltéve hogy azt
elegendő bizonyítékkal támasztja alá.

(4) OK-OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉS
A.

A dömpingelt behozatal hatásai

154. A kárt bemutató adatokon felül igazolni kell azt is, hogy a dömpingelt behozatal okozta a
jelentős kárt, azaz, hogy ok-okozati összefüggés áll fenn. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a
dömpingelt behozatal az egyetlen oka az elszenvedett kárnak. Az ok-okozati összefüggés
igazolható azzal, hogy a csökkenő ár mellett növekvő behozatal időben egybeesik a panaszosok
helyzetének romlásával, amint azt a kármutatók alakulása is jelzi.

B.

Más tényezők hatásai (lásd még a 6. melléklet Ok-okozati összefüggés alatti részét)

155. Azt is figyelembe kell venni, hogy a dömpingelt behozatalon kívül más tényezők
befolyásolhatták-e az uniós gazdasági ágazat helyzetének romlását. Ezek a tényezők a
következők lehetnek:
–

a más harmadik országból érkező termék volumenei és árai,

–

a kereslet visszaesése és a fogyasztási szokások megváltozása,

–

az uniós gyártók versenykorlátozó kereskedelmi magatartása,

–

erőteljes verseny az uniós gyártók körében,

–

az uniós gazdasági ágazat gyenge exportteljesítménye,

–

az uniós gazdasági ágazat alacsony termelékenysége,

–

a piaci fejlemények helytelen értékelése pl. gyenge befektetési politika,

–

gyenge marketingteljesítmény,

–

a termék gyenge minősége vagy szegényes választék,

–

árfolyam-ingadozás,

–

az uniós gazdasági ágazatnak az érintett országból származó saját behozatala.

A panasznak adott esetben tartalmaznia kell e tényezők és más releváns tényezők értékelését,
hogy bemutassa, ezek mennyiben befolyásolták az uniós gazdasági ágazat kárhelyzetét a
panasszal érintett időszakban (lásd a 92. pontot).

(5) KÖVETKEZTETÉS
156. A panasz következtetése összefoglalás formájában újra kifejtheti, hogy a benyújtott bizonyítékok
miért igazolják a dömping, a kár és az ok-okozati összefüggés fennállását, és miért tekinthetők
elegendőnek a dömpingellenes vizsgálat megindításához.
157. A következtetésben kérelmezni kell, hogy az Európai Bizottság dömpingellenes eljárást indítson
a panaszban foglalt állítások kivizsgálására.
158. Kérjük, a panaszt az Európai Bizottság számára küldje meg (a további részletek tekintetében lásd
az 1. mellékletet és a 4. pontot), egy keltezett és a panaszosok nevében történő eljárásra
felhatalmazott személy által aláírt kísérőlevéllel együtt.
159. Erre a célra az alábbi megfogalmazás alkalmazható:
„Mellékelten küldjük a (ország(ok))-ból/-ből származó (termék) behozatalával kapcsolatos
dömpingellenes panaszt. Alulírott jogszerűen igazolja, hogy az átadott információ a legjobb
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tudomása szerint teljes és pontos, és hogy felhatalmazással rendelkezik (a panaszos(ok) neve)
panaszos(ok) képviseletére
Név, aláírás, cím, e-mail és telefonszám.”

(6) HASZNOS HIVATKOZÁSOK
160. Hivatalos statisztikák elérhetők az alábbi hivatkozásokon. Kérjük, külön mellékletben adja meg a
kivonatolt nyersadatokat, továbbá az összesített adatokat tartalmazó táblázatokat, amelyeket a
számításokhoz felhasználtak.
Amennyiben a hivatalos statisztikák nómenklatúrája nem egyezik az érintett termékkel (ex KNkódok például, azaz a termékek szélesebb skálájára vonatkozó kódok), a hivatalos statisztikák
akkor is hasznosak lehetnek, feltéve, hogy a panaszosok újra fel tudják dolgozni az adatokat
észszerű módszerekkel, amelyeket elegendő bizonyíték támaszt alá. Más megbízható források is
használhatók elegendő bizonyítékkal alátámasztva.
Vám- és statisztikai nómenklatúra:
-

A Bizottság (EU) 2016/1821 végrehajtási rendelete (2016. október 6.) a vám- és a statisztikai
nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I.
mellékletének módosításáról (kérjük, vegye figyelembe, hogy minden évben új változatot
tesznek közzé):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:294:FULL&from=EN
- Kombinált Nómenklatúra kódok (kereső eszköz):
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=hu
Eurostat behozatali/kiviteli statisztikák (COMEXT):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
Eurostat termelési statisztikák (PRODCOM):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/prodcom/data

(7) KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK
161. A panasz kézhezvételét követően a Bizottság átvételi elismervényt küld.
162. A Bizottság a panaszban foglalt információ alapján a panasz benyújtásától számított 45 napon
belül dönt arról, hogy megindítja-e a vizsgálatot vagy elutasítja a panaszt.
163. Ha a panasz elegendő bizonyítékot tartalmaz, a Bizottság legitimációs vizsgálatot végez, mielőtt
végleges döntést hozna arról, hogy megindítja-e a hivatalos vizsgálatot (lásd még a 29–34.
pontot).
A Bizottság felveszi a kapcsolatot az érintett termék összes ismert uniós gyártójával, hogy
megtudja álláspontjukat a vizsgálat esetleges megindításával kapcsolatban. A Bizottság
megkeresi az ismert uniós és nemzeti szervezeteket is.
A Bizottság a válaszok alapján következtetést von le arról, hogy a panaszt előadó uniós gyártók
kellően reprezentatívak-e (a legitimációs levél mintáját lásd a 7. mellékletben).
A Bizottság a válaszok alapján indokolt esetben kiválasztja azon uniós gyártók ideiglenes
mintáját, amelyeket majd vizsgálat alá von.
Az eljárás megindításáról szóló értesítésben a Bizottság felkéri a feleket, hogy tegyenek
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észrevételt, mielőtt meghozná a végső mintával kapcsolatos határozatot.
164. A panaszt legalább azon gyártók felének támogatnia kell, akik kifejtették álláspontjukat a
panasszal kapcsolatban, és a támogatóknak legalább a teljes uniós termelés negyedét
képviselniük kell. Ilyen támogatás és képviselet hiányában a Bizottság nem indítja meg a
vizsgálatot.
165. Ha a Bizottság úgy dönt, hogy megindítja a dömpingellenes vizsgálatot, az eljárás megindításáról
szóló értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A Bizottság kérdőíveket küld:
-

az uniós gyártóknak,
az exportőröknek,
a kapcsolatban álló és független importőröknek,
a beszállítóknak és a felhasználóknak.
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166. Ezek a felek rendszerint 30–37 napot kapnak a kérdőív kitöltésére. Az uniós gyártóknak szóló
kérdőív részletes kérdéseket tartalmaz a fenti kártényezők mindegyikéről, különösen a szóban
forgó termék értékesítési áráról és termelési költségéről.
167. A Bizottság ezt követően helyszíni vizsgálatot végez a válaszok pontosságának ellenőrzése
érdekében. A Bizottság emellett azt is értékeli, hogy az intézkedések esetleges bevezetése az EU
általános érdekét szolgálná-e. A Bizottság legkésőbb az eljárás megindításától számított nyolc
hónapon belül ideiglenes intézkedéseket vezethet be, és az eljárás megindításától számított 14
hónapon belül végleges határozatot kell hoznia.
168. Ha a panasz nem tartalmaz elegendő bizonyítékot, amely az előzetes vizsgálat során dömpingre,
kárra és ok-okozati összefüggésre utalna, a Bizottságnak alaposan ki kell fejtenie az elutasítás
indokait, és azt a panaszosok tudomására hoznia észrevételezés céljából, mielőtt végleges
határozatát elfogadná. A panaszt a Bizottság hivatalosan határozati formában utasítja el.
169. A panasz az eljárás megindításáról szóló végleges határozat meghozatala előtt bármikor
visszavonható. Ha a panaszt visszavonják, úgy kell tekinteni, mintha be sem nyújtották volna.
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IV. MELLÉKLETEK

1. melléklet
2. melléklet

3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet

Útmutató a panasz benyújtásához
A. rész:
Példa a panasz szabványos tartalomjegyzékére
B. rész:
Általános dömpingellenes panasz (leíró rész)
Példa a panasz szabványos mellékleteire
Útmutató a panasz nyilvános változatának elkészítéséhez
Adatgyűjtési formanyomtatvány
Példa a kárral kapcsolatos információt összefoglaló
táblázatokra
Legitimációs formanyomtatvány
Jelentős torzulással jellemzett országok

1. melléklet
Útmutató a panasz benyújtásához
A panasznak minden esetben tartalmaznia kell egy korlátozott hozzáférésű változatot, és egy olyan
változatot, amely nyitva áll az érdekelt felek általi betekintésre. A panasz úgynevezett nyilvános
változata az, amely nem tartalmaz bizalmas információt.
Ha a panaszban nincs bizalmas információ, elegendő egyetlen változat.
A Bizottság előnyben részesíti, ha csak elektronikus formában kapja meg a panaszokat, a következő
útmutatás szerint.
•

A panasz részét képező minden egyes fájl nevében szerepelnie kell a következő elemeknek:
„Complaint body” (A panasz szövegtörzse) vagy „Annex” (Melléklet), egy sorszám, a tartalomra
történő utalás és a „LIMITED” (KORLÁTOZOTT HOZZÁFÉRÉSŰ) vagy „OPEN”
(NYILVÁNOS) megjelölés, az alábbi példák szerint:
A panasz KORLÁTOZOTT HOZZÁFÉRÉSŰ
változatára vonatkozó szakasz

Elektronikus fájl

Szövegtörzs/ Leíró rész

Complaint_body_LIMITED.pdf

1. melléklet (panaszosok)

Annex
1_complainants_LIMITED.xlsx

2. melléklet (más uniós gyártók)

Annex 2_other EU
producers_LIMITED.xlsx

…

…

A panasz NYILVÁNOS változatára vonatkozó
szakasz

Elektronikus fájl

Szövegtörzs/ Leíró rész

Complaint_body_OPEN.pdf

1. melléklet (panaszosok)

Annex 1_complainants_OPEN.pdf

2. melléklet (más uniós gyártók)

Annex 2_other EU
producers_OPEN.pdf

…

…

A fenti tartalomjegyzéket külön indexfájlként csatolja a panaszhoz.
•

•
•

•
•

Főszabályként a Bizottság a panasz nyilvános változatát hordozható dokumentum formátumban
(pdf) küldi meg az érdekelt feleknek (gyártók, exportőrök, importőrök, beszállítók és
felhasználók). Minthogy a Bizottság nem vállalhatja a felelősséget az adatok megbízhatóságáért
a különböző forrásformátumok konvertálásakor, a nyilvános változat minden elektronikus fájlját
pdf formátumban küldje meg.
Legnagyobb megengedett fájlméret: 10 MB.
Technikai okokból az elérési út hossza nem haladhatja meg a 256 karaktert a bizottsági
meghajtókon való regisztrációkor. Ezért kérjük, ne alkalmazzon összetett alkönyvtárstruktúrákat, amelyek eredményeként rendkívül hosszú könyvtár-/dokumentumnevek alakulnak
ki.
Az összes ismert uniós gyártó, importőr, érintett ország(ok)ból származó exportőr,
felhasználó/fogyasztó listáját és kapcsolattartási adatait, valamint a számításokat elektronikus
táblázatkezelőben, például Microsoft Excelben kell megadni.
Javasoljuk, hogy az egyes vállalatok által kitöltött minikérdőíveket elektronikus
táblázatkezelőben, például Microsoft Excelben foglalják bele a mellékletekbe.
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A panaszt a következőképpen lehet megküldeni:
–

e-mailben a fentiek szerint, vagy

–

hordozható adathordozó eszközön (pl. CD, DVD, pendrive) vagy

–

papír formátumban

a 4. pontban megadott címre.
Gyakorlati kérdéseivel forduljon a Bizottsághoz a panasz benyújtása előtt.
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2. melléklet
A. rész
Példa a panasz szabványos tartalomjegyzékére
1.

Bevezetés

2.

Általános információ
A. A panaszosok

B.

1. A panaszosok
2. Reprezentativitás
3. Más ismert uniós gyártók
Az érintett termék

C.

1. Termékmeghatározás
2. Termékleírás
3. Vámok és más kereskedelmi intézkedések
A panasszal érintett ország(ok)

D. Ismert exportőrök/gyártók az érintett ország(ok)ban

3.

E.

Ismert importőrök az EU-ban

F.

Beszállítók, felhasználók és fogyasztók az EU-ban

Dömping
A. Terméktípusok
B.

Rendes érték
1. Az analóg ország kiválasztása (ha olyan gazdaságról van szó, amely nem piacgazdaság,
vagy amely átalakulóban lévő gazdaság)
2. A rendes érték kiszámítása

C.

Exportár
Az exportár kiszámítása

D. Ár-összehasonlítás
E.
4.

Kár
A.
B.
C.
D.
E.

5.

Dömpingkülönbözet

Felhasználás az EU-ban
A dömpingelt behozatal volumene és piaci részesedése
A dömpingelt behozatalra vonatkozó ár
Áralákínálás
A kártényezők tendenciái

Ok-okozati összefüggés
A. A dömpingelt behozatal hatásai
B. Egyéb tényezők hatásai

6.

Következtetés
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B. rész
PÉLDA:
Általános dömpingellenes panasz (leíró rész)
E sablon elektronikus változata letölthető innen: http://trade.ec.europa.eu/doclib/XXXXX.docx
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3. melléklet
Példa a panasz szabványos mellékleteire
Példa az 1.A. mellékletre

Uniós gazdasági ágazat és a panaszos reprezentativitása 29

– Uniós termelési volumen az utolsó naptári évben és/vagy (lehetőleg) egy 12 hónapos, legkésőbb a
panasz benyújtásának napja előtt hat hónappal véget érő időszakban. E számításokat az adatforrás
megjelölésével támassza alá, és csatolja a forrás megfelelő másolatait adott esetben, továbbá
részletezze az alkalmazott módszert.
– A panaszosok listája a kapcsolattartási adatokkal (név, cím, telefon- és faxszám, e-mail-cím,
kapcsolattartó személy) és termelési volumen az egyes panaszosok és a panaszosok összessége
tekintetében az elmúlt naptári évben és egy 12 hónapos, legkésőbb a panasz benyújtásának napja
előtt hat hónappal véget érő időszakban.
– Más ismert uniós gyártók listája a kapcsolattartási adatokkal (név, cím, telefonszám, e-mail-cím, és
ha lehetséges, kapcsolattartó személy), továbbá termelési volumenük becslése a fent említett
egyéves időszakban. Kérjük, ha ismeri az álláspontjukat, tüntesse fel, hogy ezek az ismert gyártók
támogatják-e a panaszost, vagy ellenzik a panaszt, illetve semlegesek-e.
Megjegyzés: kérjük, a kapcsolattartási adatokat elektronikus formában, lehetőleg Excel-táblázatban
adja meg.
Példa az 1.B. mellékletre

Az érintett termék

– Dokumentumok (például európai szabványok), brosúrák, gyártási folyamatok, különböző típusok
és fényképek az EU-ban előállított, szóban forgó termékről.
– Ugyanezek az EU-ba behozott, állítólagosan dömpingelt külföldi termékről.
– Ugyanezek a külföldi ország belföldi piacán értékesített külföldi termékről.
Példa az 1.C. mellékletre

Exportőr vállalatok

– A szóban forgó termék ismert gyártóinak/exportőreinek (országonkénti) listája kapcsolattartási
adatokkal: név, cím, telefonszám, e-mail-cím, és kapcsolattartó személy (ha van).
– A gyártók/exportőrök ismert szervezeteinek listája a panasszal érintett ország(ok) szerint,
ugyanezen kapcsolattartási adatokkal.
Megjegyzés: kérjük, biztosítson elektronikus verziót, lehetőleg Excel-táblázatot.
Példa az 1.D. mellékletre

Importőrök

– Az ismert importőrök felsorolása (országonként) névvel, címmel, telefonszámmal, e-mail-címmel,
és kapcsolattartó személlyel (ha van).
– Az ismert importőri szervezetek felsorolása ugyanezekkel a kapcsolattartási adatokkal.
Megjegyzés: kérjük, biztosítson elektronikus verziót, lehetőleg Excel-táblázatot.
Példa az 1.E. mellékletre

Beszállítók, felhasználók és fogyasztók

– Az ismert fontos beszállítók, felhasználók és fogyasztók, továbbá szervezeteik felsorolása névvel,
címmel, telefonszámmal, e-mail-címmel, és kapcsolattartó személlyel (ha van).
Megjegyzés: kérjük, biztosítson elektronikus verziót, lehetőleg Excel-táblázatot.

29

Ha a gazdasági ágazat sok kis- és középvállalkozásból áll, kérjük, lépjen kapcsolatba a Bizottsággal további
útmutatásért.
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Példa a 2.A. mellékletre

Reprezentatív terméktípusok

– Technikai és statisztikai információ e terméktípusokról
Példa a 2.B. mellékletre

Rendes érték

Az analóg ország kiválasztása (ha nem piacgazdasággal rendelkező országról van szó)
– Az analóg ország kiválasztását alátámasztó bármely információ. Például:
• a piaci versenyt illetően (pl. a piac szereplői, hivatalos statisztikák az érintett termék
behozatala tekintetében a javasolt analóg országban stb.),
• a piac mérete volumenben kifejezve (pl. számadatok piaci felmérésből),
• a gyártási folyamat (információ felmérésekből, cikkekből stb.).
Ha belföldi ár alkalmazható:
– számlák, ajánlatok, felmérések, reklámok, statisztikák stb., amelyekben a belföldi ár szerepel,
– a kiigazítás bizonyítékai (piaci felmérésekből vagy más megbízható forrásokból).
Hasznos információ szerezhető az uniós tagállamok Unión kívüli országokban található
küldöttségeitől és/vagy követségeitől.
Egyéb esetben:
– a számtanilag képzett érték adatforrásai (pl. piaci felmérések, statisztikák) vagy
– a beszállító által harmadik országnak felszámított ár bizonyítékai (pl. számlák, ajánlatok,
statisztikák stb.).
Példa a 2.C. mellékletre

Exportár

– Számlák, írásbeli ajánlatok és/vagy Eurostat adatok és/vagy más (az értékesítési személyzet
jelentései, árlisták).
– A kiigazításhoz használt számadatok forrásai vagy az exportár becslésének alapja, amelyek
segítségével az árat a gyártelepi árra vezetik vissza, különösen a fuvarozási költségek.
Példa a 2.D. mellékletre

Ár-összehasonlítás

– Az elvégzendő kiigazításokat alátámasztó bizonyítékok vagy a becslések alapja.
Példa a 3.A. mellékletre

Kár

– A kártényezők bizonyítékai, különösen az uniós gyártók árai és a jövedelmezőség.
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4. melléklet
Az érdekelt felek számára betekinthető változatra vonatkozó útmutató
Az érdekelt felek számára betekinthető változat összeállításakor szem előtt kell tartania, hogy minden
érdekelt fél, azaz a gyártók, az exportőrök, az importőrök, a beszállítók és a felhasználók is
betekinthetnek ebbe a változatba, szemben a korlátozott hozzáférésű változattal. Az érdekelt felek
számára betekinthető változatnak ugyanakkor kellően részletesnek kell lennie ahhoz, hogy lehetővé
tegye a korlátozott hozzáférésű változatban benyújtott információ lényegének kielégítő mértékű
megismerését, a bizalmas adatok felfedése nélkül.
Hogy segítséget nyújtsunk Önnek a panaszban érdekelt felek számára betekinthető változat
elkészítésében, azt tanácsoljuk, a következőképpen járjon el:
1. A panasz korlátozott hozzáférésű változatát és mellékleteit vegye alapul.
2. Azonosítson be minden olyan információt a panasz korlátozott hozzáférésű (Limited)
változatában, amelyről úgy ítéli meg, hogy nem bizalmas, és hagyja benne az érdekelt felek
számára betekinthető változatban.
3. Minden egyes tétel esetében, amelyet nem hozott nyilvánosságra (a panasz szövegtörzsében és
a mellékletekben)
-

-

ki kell fejtenie, hogy az miért bizalmas (főként mivel üzleti titokról van szó, vagy mert
olyan dokumentumra vonatkozik, amelynek nyilvánosságra hozatala kárt okozna az azt
átadó vagy abban érintett személyeknek) 30,
foglalja
össze
a
bizalmas
információt
a
nyilvános
változatban.
Érdemi összefoglalót kell készíteni, azaz kellően pontosat ahhoz, hogy a lényeget
kielégítő mértékben meg lehessen ismerni (dokumentumok száma, címe, dátum/érintett
időszak, a tartalom leírása stb.). A nyilvános változatban tüntesse fel a felhasznált
információforrásokat, csakúgy, mint a bizalmas változatban, vagy említse meg, hogy
miért nem hozhatók nyilvánosságra a források.

4. Ha kivételes körülmények között a bizalmas információ összefoglalva sem adható át, indokolja
meg, hogy miért nem kerülhet erre sor. Kérjük, mindig kifejezetten tüntesse fel azokat a
helyeket, ahol bizalmas adatot töröltek. A kitakart szöveget a következőképpen kell azonosítani:
[ kitakart ].
Példa a bizalmas információ összefoglalására:
*

Ha az információ különböző évek számadataira vonatkozik, használhat indexet:
Példa bizalmas információkra:
200x (-2. év)
20 000 EUR

200x (-1. év)
30 000 EUR

200x
40 000 EUR

A nyilvános összefoglaló a következő lehet:
200x (-2. év)

30

200x (-1. év)

200x

Az információ vagy dokumentum lehet „jellegénél fogva” bizalmas (üzleti titok vagy olyan dokumentum,
amelynek nyilvánosságra hozatala kárt okozna az azt átadó vagy abban érintett személyeknek). Az üzleti
titok esetében az indokolás lehet például a következő: „ez az információ jellegénél fogva bizalmas, mivel
nyilvánosságra hozatala jelentős versenyelőnyt biztosítana egy versenytárs számára”. Azon információ
tekintetében, amelynek nyilvánosságra hozatala kárt okozna valakinek, az indokolás a következőképpen
szólhat: „ez az információ jellegénél fogva bizalmas, mivel nyilvánosságra hozatala nagymértékben
hátrányos lenne az információt szolgáltató személy vagy azon személy számára, akitől az előbbi személy az
információt megszerezte”. Ha lehetséges a versenyelőnyt és/vagy a hátrányokat be kell mutatni. Kivételes
esetekben a jellegénél fogva nem bizalmas információt vagy dokumentumot is bizalmasan lehet kezelni, ha
azt bizalmasan adták át a Bizottságnak, egy a bizalmas kezelésre vonatkozó, kellően indokolt kérelemmel
együtt.
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100
*

150

200

Ha az információ egyetlen számra vonatkozik, használhat tartományokat:
Példa a bizalmas számadatra:
„Az értékesítési ár 215 EUR/tonna.”
Az érdekelt felek számára betekinthető összefoglaló a következő lehet:
„Az értékesítési ár [200–240 ] EUR/tonna.”

Általában a tartományok hasznosabbak, mint az indexek, még tendenciák ábrázolására is.
Amennyiben Ön indexet használ, tartsa szem előtt, hogy azt indokolnia kell.
*

Ha a bizalmas információ szöveg, Ön összefoglalhatja azt, vagy elhagyhatja a felek nevét a
funkciójuk megjelölésével:
Példa a bizalmas szövegre:
„A TRADING COMPANY Ltd. úgy tájékoztatott, hogy az importárak 20%-kal
alacsonyabbak.”
Az érdekelt felek számára betekinthető összefoglaló a következő lehet:
„[Az ügyfeleim egyike] úgy tájékoztatott, hogy az importárak 20%-kal alacsonyabbak.”

*

A dömping- és a kárszámítások esetében a nyilvános változatban fel kell tüntetni az alkalmazott
módszert, és a korlátozott hozzáférésű információról érdemi összefoglalót kell készíteni (például
a korlátozott hozzáférésű/érzékeny adatokra és a valódi számokra vonatkozó tartományok vagy
indexek alkalmazásával).

Harmadik személyek szerzői joga alá tartozó információ
Főszabályként a panaszban (a korlátozott hozzáférésű változatban és az érdekelt felek számára
betekinthető változatban is) olyan információk és adatok szerepelhetnek, amelyek nem állnak szerzői
jogi oltalom alatt.
Ha továbbra is szükségesnek ítéli, hogy szerzői jogi oltalom alatt álló jelentésre, tanulmányra, piaci
felmérésre, újságcikkre, európai szabványra stb. hivatkozzon, meg kell próbálnia megszereznie a
szerzői jog jogosultjának beleegyezését abba, hogy az érdekelt felek betekinthessenek a
dokumentumba, vagy hozzáférjenek az abban szereplő releváns adatokhoz az érdekelt felek számára
betekinthető változatban. Kérjük, írásban nyilatkozzon arról, hogy rendelkezik-e ilyen beleegyezéssel,
és írja le annak hatályát és feltételeit, ha vannak ilyenek.
Ha nem kapott beleegyezést, olyan nyilvános érdemi összefoglalót kell benyújtania, amely lehetővé
teszi, hogy az érdekelt felek gyakorolhassák védelemhez való jogukat, amikor a panasz betekinthető
változatát tanulmányozzák. Az összefoglalásnak olyan alapvető információt kell tartalmaznia, mint a
szerző neve, a dokumentum teljes címe, az átadott konkrét oldalak, ha releváns, valamint a tartalom
leírása, indexekkel vagy tartományokkal az alkalmazott tényleges adatok helyett.
Ha a szerzői jog jogosultjával a vizsgálat megindulását követően szeretne kapcsolatba lépni, kérjük,
nyújtsa be a panaszban az alábbi kötelezettségvállalást aláírva:
„Alulírott, .... nyilatkozom, hogy olyan információt/adatot nyújtok be a Bizottsághoz, amely
harmadik személyek szerzői joga alatt áll, és amelynek tekintetében konkrét engedélyt kérek a
szerzői jog jogosultjától (a vállalat(ok) neve), amely kifejezetten lehetővé teszi, hogy:
i. a Bizottság használja az információt és adatokat e piacvédelmi eljárásban, és
ii. az információt és/vagy az adatokat az e vizsgálatban érdekelt felek rendelkezésére bocsássa.
Ezzel együtt érdemi összefoglalót adok át a szerzői jogi oltalom alatt álló információról. Arról is
nyilatkozom, hogy az e vizsgálat céljából benyújtott többi információ és adat nem áll szerzői jogi
oltalom alatt.”
Az e nyilatkozatban említettek szerint Önnek nyilvános érdemi összefoglalót kell készítenie
(indexekkel vagy tartományokkal a tárgytól függően), és meg kell adnia az információforrást.
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Kérjük, a szerzői jogi oltalom alatt álló információ kezelésével kapcsolatos kétség esetén forduljon a
Bizottsághoz.
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5. melléklet
ADATGYŰJTÉSI FORMANYOMTATVÁNY
A panaszt összeállító jogalany által kitöltendő mezők
Az egyes vállalatok által kitöltendő mezők
DÖMPINGELLENES PANASZ
A(Z) ………………………(ország(ok)-BÓL/-BŐL SZÁRMAZÓ ………………………… (termék)
BEHOZATALÁRA VONATKOZÓAN

Korlátozott hozzáférésű1
Kérjük, az utasításokat követve töltse ki a táblázatot, és válaszolja meg az alábbi kérdéseket:
1. A válaszok kizárólag a következőre vonatkozhatnak: „…….………”(adja meg az érintett termék
nevét), azaz ………………..……………………….(adjon rövid leírást az érintett termékről), amelyet
szokásosan a ………………………………. KN-kód(ok) alatt jelentenek be (adja meg a kódokat).
2. Minden átadott információ kizárólag az Ön saját uniós termelésére vonatkozhat1, (azaz nem
foglalhatja magában a más uniós cégek által előállított termékek vagy behozott termékek
értékesítését).
1 Táblázat
200x (-3.
év)*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2

200x (-2.
év)*

200x (1. év)*

Vállalatának termelése az EU-ban1
(egységben kifejezve2)3
Vállalatának kapacitása az EU-ban1
(egységben2)3
A vállalata általi értékesítés az EUban1 (egységben2)3
A vállalata általi értékesítés az EUban1 (EUR-ban3)
A vállalata általi foglalkoztatás az
EU-ban1 (alkalmazottak létszáma3)
A vállalata általi értékesítés az EU-n
kívül1 (egységben2)3
A vállalata általi uniós1 értékesítés
gyártelepi ára (EUR/egységben2)3
A vállalata általi uniós1 értékesítés
teljes költsége4 (EUR/egységben2)3
A vállalata általi uniós1 értékesítés
utáni nyereség (EUR-ban3)
A vállalata uniós1 készleteinek év végi
volumene (egységben2)3
Vállalatának az érintett termékkel
kapcsolatos uniós1 beruházásai (EURban3)
Vállalatának kapacitáskihasználása
az EU-ban1 (%-ban3)

Vállalata kapcsolatban áll5 közvetlenül vagy közvetve az érintett terméknek az állítólag
2 dömpinget folytató ország(ok)ban működő bármely gyártójával vagy exportőrével?
Igen
:
Nem:
Amennyiben igen, kérjük, adja meg az …………………………………
országo(ka)t ………………………….
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200x
(0. év)*

Vállalata kapcsolatban áll5 közvetlenül vagy közvetve az érintett termék más harmadik
3 országbeli gyártójával vagy exportőrével?
Igen
:
Nem:
Amennyiben igen, kérjük, adja meg az …………………………………
országo(ka)t ………………………….
Vállalata importálja az érintett terméket az EU-ba1 az állítólag dömpinget folytató
4 ország(ok)ból?
Igen
:

Egységekben2
Behozatal ……………….-ból/-ből (állítólag
dömpinget folytató ország)

Nem:
200x (-1.
év)

200x (0. év)

5 Vállalata importálja az érintett terméket az EU-ba1 bármely más harmadik országból?
Igen
:
Nem:
Amennyiben igen, kérjük, adja meg az …………………………………
országo(ka)t ………………………….
Az e dokumentumban megadott információforrások a következők (például auditált
6 elszámolások):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Kérjük, írja alá a válaszát, és a dokumentumot lássa el a vállalat hivatalos bélyegzőjével.
7 A vállalat neve:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
A vállalat címe:
……………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………
Telefon- és faxszám:
………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………
e-mail:
……………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………..
A fenti 7. pontban leírt társaság panaszosként támogatja a fenti panaszt, és meghatalmazza
……………………………………………………..………-t,
hogy a nevében eljárjon a
dömpingellenes eljárással kapcsolatos
minden kérdésben.

Dátum

A meghatalmazott tisztségviselő
aláírása

Útmutató dömpingellenes panasz összeállításához 61
 TARTALOMJEGYZÉK 

A meghatalmazott tisztségviselő neve
és beosztása

Csak belső használatra szolgáló dokumentum. A dokumentum az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL
L 145., 2001.5.31., 43. o.) 4. cikke értelmében védelem alatt áll. Az 1225/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 343., 2009.12.22.,
51. o.) 19. cikke és az 1994. évi GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló WTO-megállapodás (dömpingellenes
megállapodás) 6. cikke / az 597/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 188., 2009.7.18., 93 o.) 29. cikke, valamint a
támogatásokról és kiegyenlítő intézkedésekről szóló WTO-egyezmény 12. cikke szerint bizalmas dokumentumnak minősül.
2 Az EU tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország,
Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia,
Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia
és Szlovénia.
3 Az egység típusa termékenként eltérő lehet. Például a cipő esetében párokat kell megadni, az acél esetében tonnát, a
kerékpár esetében darabot, az italok esetében litert. Kérjük, adja meg a termékére vonatkozó egység típusát. Kérjük,
határozza meg az alkalmazott egységet.
4 A számadatoknak mind a 28 tagállamra (lásd a 2. lábjegyzetet) kell vonatkozniuk, még a 2013. július 1-jét megelőző
időszakok esetében is.
5 A „teljes költség” tartalmazza az összes gyártási költséget (az értékcsökkenést is ideértve), valamint a termék előállításával
és értékesítésével összefüggő értékesítési, általános, pénzügyi és igazgatási költségeket. A „teljes költség” a jövedelemadó
megfizetése előtti költség.
6 A gyártókat csak akkor kell az exportőrrel kapcsolatban állónak tekinteni, ha a) egyikük közvetve vagy közvetlenül
ellenőrzi a másikat; vagy b) harmadik személy közvetve vagy közvetlenül mindkettőjüket ellenőrzi; vagy c) együtt
közvetlenül vagy közvetve ellenőriznek egy harmadik személyt. Egy vállalat abban az esetben tekinthető egy másikat
ellenőrző vállalatnak, ha jogi vagy működési szempontból olyan helyzetben van, hogy a másik fölött korlátozást vagy
irányítást gyakorolhat.
1

* A legújabb információ általában nem lehet a panasz benyújtását megelőző hat hónapnál régebbi. Ha például 200x
decemberében benyújtandó panaszt készít, az utolsó oszlopnak legalább 200x első félévét le kell fednie.
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6. melléklet
PÉLDA A KÁRRAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓT
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATOKRA
I. Makrogazdasági mutatók: az uniós gazdasági ágazat egészére vonatkoznak
Kérjük, a következő mutatókkal kapcsolatos táblázatokat az uniós gyártók összességére vonatkozóan
töltse ki; a táblázatban a 0. év az a 12 hónapos időszak, amely megelőzi a panasz benyújtását, és
amelynek utolsó napja nem eshet korábbra, mint a panasz benyújtásának napját megelőző hat hónap:
A.
FELHASZNÁLÁS
Év

Felhasználás az EU-ban
Index

200x (-3. év)*

200x (-2.
év)*

200x (-1.
év)*

200x (0.
év)*

100

....

....

....

Ba.
A DÖMPINGELT BEHOZATAL VOLUMENE
Év
200x (-2.
200x (-1.

200x (-3. év)*

év)*

200x (0.
év)*

év)*

Érintett ország
Index
100
....
....
Érintett ország
Index
100
....
....
(szükség szerint)
A dömpingelt behozatal
volumene összesen
Index
100
....
....
Bb.
A DÖMPINGELT BEHOZATAL PIACI RÉSZESEDÉSE
Év
200x (-2.
200x (-1.

200x (-3. év)*
Érintett ország
Érintett ország
(szükség szerint)
A dömpingelt behozatal piaci
részesedése összesen

év)*

....
....

....

200x (0.
év)*

év)*

%
%
%

%
%
%

%
%
%

%

%

%

%
%
%
0
%

C.
A DÖMPINGELT BEHOZATAL ÁRA (egységenként)
Év
200x (-2.
200x (-1.

200x (-3. év)*
Érintett ország
Index
Érintett ország
Index
(szükség szerint)

év)*

100
100
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év)*

200x (0.
év)*

D.
AZ UNIÓS GAZDASÁGI ÁGAZAT TERMELÉSE, KAPCITÁSA ÉS
KAPACITÁSKIHASZNÁLÁSA
Év
200x (-2.
200x (-1.
200x (0.
Teljes termelés
Index
Termelési kapacitás
Index
Kapacitáskihasználás (Teljes
termelés/termelési kapacitás)

200x (-3. év)*

év)*

év)*

év)*

100

....

....

....

100

....

....

....

%

%

%

%

Ea.
AZ UNIÓS GAZDASÁGI ÁGAZAT ÉRTÉKESÍTÉSI VOLUMENE AZ EU-BAN
Év
200x (-2.
200x (-1.
200x (0.

200x (-3. év)*

év)*

év)*

év)*

Teljes uniós értékesítés
(volumen)
Index
100
Eb.
AZ UNIÓS GAZDASÁGI ÁGAZAT EXPORTVOLUMENE
ÉS EXPORTÁRAI

200x (-3. év)*

200x (-2.
év)*

200x (-1.
év)*

200x (0.
év)*

Volumen
Index

100

Érték (EUR)
Index

100

F.
AZ UNIÓS GAZDASÁGI ÁGAZAT FOGLALKOZTATÁSA
Év
200x (-2.
200x (-1.
Foglalkoztatás
Index

200x (-3. év)*

év)*

év)*

200x (0.
év)*

100

....

....

....
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II. Mikrogazdasági mutatók: kizárólag a panaszosokra vonatkoznak
Kérjük, a következő mutatókkal kapcsolatos táblázatokat az egyes panaszosokra vonatkozóan
egyedileg és (minden panaszosra) összesítve töltse ki.
A.
A PANASZOSOK ÁLTAL ELSZENVEDETT ÁRALÁKÍNÁLÁS
Év
200x (-2.
200x (-1.

200x (-3. év)*
Érintett ország
Érintett ország

év)*

év)*

200x (0.
év)*
%
%

NINCS SZÜKSÉG
ADATOKRA, DE
MEG LEHET
ADNI, HA
RELEVÁNSAK

(szükség esetén)

%

B.
TERMELÉS, KAPACITÁS ÉS KAPACITÁSKIHASZNÁLÁS
Év
200x (-2.
200x (-1.
Teljes termelés
Index
Termelési kapacitás
Index
Kapacitáskihasználás (Teljes
termelés/termelési kapacitás)

200x (-3. év)*

év)*

év)*

200x (0.
év)*

100

....

....

....

100

....
%

....
%

....
%

%

Ca.
AZ UNIÓS ÉRTÉKESÍTÉS VOLUMENE ÉS ÉRTÉKE
Év
200x (-2.
200x (-1.

200x (-3. év)*

év)*

év)*

200x (0.
év)*

Teljes uniós értékesítés
(volumen)
Index
A teljes uniós értékesítés
(gyártelepi érték) EUR-ban
Index
100
....
....
....
Cb.
A PANASZOSOK ÉS MÁS UNIÓS GYÁRTÓK UNIÓS PIACI RÉSZESEDÉSE
Év
200x (-2.
200x (-1.
200x (0.
Uniós piaci részesedés
Index

200x (-3. év)*

év)*

év)*

év)*

%
100

%
....

%
....

%
....

Cc.
EXPORTVOLUMEN ÉS EXPORTÁRAK
Év
200x (-2.
200x (-1.

200x (-3. év)*

év)*

év)*

200x (0.
év)*

Teljes Unión kívüli értékesítés
(volumen)
Index

100

....

....

....

A teljes Unión kívüli értékesítés
(gyártelepi érték) EUR-ban
Index

100

....

....

....
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D.

FÜGGETLEN VEVŐKNEK FELSZÁMÍTOTT UNIÓS ÉRTÉKESÍTÉSI ÁR
Év
200x (-2.
200x (-1.
200x (0.

Uniós értékesítési ár
Index

E.

200x (-3. év)*

év)*

év)*

év)*

100

....

....

....

A FÜGGETLEN VEVŐKNEK AZ EU-BAN ÉRTÉKESÍTETT TERMÉKEK KÖLTSÉGE
Év
200x (-2.
200x (-1.
200x (0.

Az értékesített termékek
átlagos egységköltsége
Index

F.

200x (-3. év)*

év)*

év)*

év)*

100

....

....

....

A PANASZOSOK JÖVEDELMEZŐSÉGE (az adózás előtti nyereség %-a)
Év
200x (-2.
200x (-1.
200x (0.

Jövedelmezőség
Index

200x (-3. év)*

év)*

év)*

év)*

100

....

....

....

200x (-3. év)*

200x (-2.
év)*

200x (-1.
év)*

200x (0.
év)*

100

....

....

....

G.
FOGLALKOZTATÁS
Év
Foglalkoztatás
Index

H.
BERUHÁZÁSOK
Év
Beruházás
Index

200x (-3. év)*

200x (-2.
év)*

200x (-1.
év)*

200x (0.
év)*

100

....

....

....

I.
KÉSZLETVÁLTOZÁSOK
A vállalat által saját maga
előállított érintett termék
készlete

A beszerzett érintett termék
készlete (ha van ilyen)

1. év kezdete
1. év vége
2. év kezdete
2. év vége
3. év kezdete
3. év vége
4. év kezdete
Év vége
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OK-OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉS

A MÁS HARMADIK ORSZÁGOKBÓL ÉRKEZŐ BEHOZATAL VOLUMENEI ÉS ÁRAI
Volumen
/
Év
1
2
3
4
Exportáló ország: „X”
Index
100
....
....
....
Exportáló ország: „Y”
Index
100
....
....
....
Stb.
Egyéb országok
Index
100
....
....
....
Más országok teljes volumene
Index
100
....
....
....
Árak
/
Év
1
2
3
4
Exportáló ország: „X”
Index
100
....
....
....
Stb.
Egyéb országok
Index
100
....
....
....
Az egyéb behozatal átlagára
Index
100
....
....
....
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7. melléklet
LEGITIMÁCIÓS FORMANYOMTATVÁNY

Limited (korlátozott hozzáférésű)

A. SZAKASZ
1.

Vállalata jelenleg gyártja az érintett terméket az EU-ban?
Igen □

2.

Nem □

Mi vállalatának álláspontja a ...-ból/-ből származó érintett termék behozatalával
kapcsolatos dömpingellenes vizsgálat esetleges megindítását illetően?

□

támogatja
Kérjük, indokolja álláspontját:

ellenzi

□

semleges

□

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

3.

Kérjük, töltse ki az alábbi táblázatot. A számadatoknak az összes tagállamra kell
vonatkozniuk.
Az alábbi adatok kizárólag az érintett termékre és kizárólag az Ön vállalatára
vonatkoznak.

(12 hónapos
időszak)

Teljes termelési volumen az EU-ban (tonna)
Ezen belül belső felhasználás 31:
A vállalata által az EU-ban gyártott termék EU-beli értékesítéseinek volumene
(tonna)
A vállalata által az EU-ban gyártott termék EU-beli értékesítéseinek értéke
(EUR)
Termelési kapacitás az EU-ban (tonna)
Foglalkoztatás az EU-ban (fő)

31

A „belső felhasználás” kifejezés a termék belső transzferére vagy kötött értékesítésére utal, azaz azokra az
esetekre, amikor a termék nem lép ki a szabadpiacra. A belső transzfer a termék olyan belső átruházása,
amely nem lép ki a szabadpiacra, mivel a terméket egy integrált gyártó ugyanazon jogalany különböző
egységei általi további feldolgozásra, átalakításra vagy összeszerelésre használja fel. Ezeket a belső
átruházásokat az jellemzi, hogy nem kerül sor kereskedelmi számlák kibocsátására. A kötött értékesítés
olyan értékesítés, amely nem lép ki a szabadpiacra, mivel a terméket egy kapcsolatban álló vállalatnak
minősülő külön jogalany általi további feldolgozásra, átalakításra vagy összeszerelésre használják fel, és
teljesül a következők legalább egyike: i. az értékesítés nem piaci áron történik vagy ii. a vevő nem
választhatja meg szabadon a beszállítót.
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Limited (korlátozott hozzáférésű)

4.

Vállalata kapcsolatban áll 32 közvetlenül vagy közvetve a(z) ...-ból/-ből származó
érintett termék gyártójával vagy exportőrével?
Igen

5.

□

Nem

□

Kérjük, adja meg mindazon kapcsolatban álló vállalatok nevét és pontos
tevékenységét, amelyek részt vesznek (az EU-ban előállított) hasonló termék
előállításában és/vagy értékesítésében.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

6.

Értékesítette vállalata a(z) ...-ból/-ből importált érintett terméket az EU-ban?
Igen

7.

Nem

□

Vállalata kis- vagy középvállalkozás (kkv) 33?
Igen

8.

□

□

Nem

□

Ismeretei szerint melyek az érintett termék gyártói vagy gyártói szervezetei az EUban
a
III.
függelékben
említetteken
felül?
Kérjük, adja meg az Ön által alább felsorolt gyártók címét, telefonszámát, e-mailcímét.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

32

A kapcsolatban álló fél dömpingellenes alaprendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerinti meghatározása
tekintetében lásd a II. függeléket.
33 A mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i bizottsági ajánlás (HL L 124.,
2003.5.20., 36. o.) szerint egy vállalat akkor minősül kkv-nak, ha 1) 250 főnél kevesebbet foglalkoztat (a
vezetőket stb. is ideértve) és 2) éves forgalma nem haladja meg az 50 millió EUR-t és/vagy éves
mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió EUR-t. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az előbb említett
számok (alkalmazottak, forgalom és mérlegfőösszeg) a szóban forgó vállalat, annak partnerei és/vagy
kapcsolt vállalkozásai konszolidált adataira vonatkozik, amelyeket arányosan összesítenek a tőkében vagy a
szavazati jogokban fennálló érdekeltség százalékos arányának megfelelően, és amelyek nem kizárólag az
érintett termékre vonatkoznak. További magyarázatok tekintetében kérjük, nézze meg a kkv-kra vonatkozó
használati útmutatót:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf
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8. melléklet
JELENTŐS TORZULÁSSAL JELLEMZETT ORSZÁGOK
Az alaprendelet 2. cikke (6a) bekezdése szerint, ha a terméket olyan országban állítják elő, amelynek
árai és költségei jelentős torzulások fennállása miatt nem alkalmazhatók, a rendes értéket
számtanilag kell képezni a torzulásoktól mentes árakat vagy referenciaértékeket tükröző
előállítási és értékesítési költségek alapján.
A rendes érték számtani képzéséhez a panaszhoz csatolni kell az érintett termék gyártásához szükséges
termelési tényezők listáját (vagy anyagjegyzéket). A termelési tényezők listájában közvetlen
költségek, közvetett költségek, SGA-költségek és nyereség szerinti bontást kell alkalmazni:
•

•

Közvetlen költségek
o Közvetlen nyersanyagok
o Energia- és közüzemi költségek (az üzem általános költségeibe is felvehetők, ha
jelentéktelenek)
o Közvetlen és közvetett bérköltségek (de a közvetett bérköltségek átsorolhatók az
üzem általános költségeibe is)
o Melléktermékek/társtermékek (ideértve a maradékot is) – „Termékkompenzációk”
 Eladott
 Termelésbe újra bevezetett
o Csomagolás:
 Csomagolóanyag
 Csomagoló személyzet
Közvetett költségek (az üzem általános költségei)
o Értékcsökkenés
o Karbantartás
o Közvetett bérköltségek, ha a közvetlen költségek között nem szerepelnek
o Magában foglalhatja az energia- és közüzemi költségeket (ha jelentéktelenek)

A megfelelő reprezentatív harmadik országból származó költségadatoknak „könnyen elérhetőknek”
kell lenniük. Információ szerezhető a következő forrásokból:
•

•

•

Szükség lesz a rendelkezésre álló pénzügyi kimutatásokra (SGA-költségek, nyereség, üzemi
általános költségek) a vizsgált termék reprezentatív harmadik országbeli fontosabb gyártójától
(gyártóitól). E kiválasztott gyártó(k)nak nyereségesnek kell lennie/lenniük, lehetőleg ne
tartson/tartsanak fenn szoros kapcsolatot a vizsgált termék gyártóival az exportáló országban,
és ne részesüljön/részesüljenek támogatásban. Ha rendelkezésre állnak adatok, előnyben kell
részesíteni az ugyanazon reprezentatív országból származó több különböző gyártó adatait.
Az alapanyagok és az energia tekintetében az importárakra vonatkozó statisztikai adatok. A
használható adatbázisok a konkrét reprezentatív ország nemzeti statisztikai adatbázisai, a
Global Trade Atlas (GTA) 34, amely világszerte számos ország behozatali/kiviteli statisztikáit
stb. tartalmazza.
Információ a közüzemi költségekről (például víz és villamos energia, amelyet gyakran nem
importálnak jelentős mennyiségben) elérhető az adott ország nemzeti statisztikai adatai között,
a Nemzetközi Energia Ügynökségnél 35 vagy máshol (pl. Bloomberg-adatbázis).

34

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

35

http://www.iea.org/
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•

A munkaerőköltségek tekintetében rendelkezésre álló statisztikák (Nemzetközi Munkaügyi
Szervezet (ILO)) 36 és az adott ország nemzeti statisztikai adatai, vagy más források (pl.
Bloomberg-adatbázis).

A torzulással jellemzett országok nem lehetnek megfelelő reprezentatív harmadik országok.
Következésképpen:
•

Az ország nem szerepelhet az OECD ipari
exportkorlátozásokról szóló listáján (OECD-lista) 37
alapanyagok egyikének tekintetében sem.

•

Nem lehet olyan torzult értékeket szerepeltetni, mint például az érintett termék
nyersanyagainak olyan országokból történő behozatala, amelyek tekintetében a Bizottság
korábbi dömpingellenes vagy szubvencióellenes rendeletben dömping vagy támogatás
fennállását állapította meg az érintett alapanyagok tekintetében. Az ilyen esetekben a
torzult értékeket törölni kell.

nyersanyagokra vonatkozó
a referenciaként szolgáló

A torzulásoktól mentes értékeknek meg kell felelniük a következő kritériumoknak:

36
37

•

A költségeknek azonos időszakból kell származniuk, és ideális esetben teljesen illeszkedniük
kell a vizsgálati időszakhoz, amely egy 12 hónapos, legkésőbb a panasz benyújtásának napja
előtt hat hónappal véget érő időszakot ölel fel.

•

Használatukhoz ezeket a költségeket megfelelően ki kell igazítani a kereskedelem ugyanazon
szintjére, mint amelyen a tényleges költségek felmerültek.

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

Útmutató dömpingellenes panasz összeállításához 71
 TARTALOMJEGYZÉK 

