KĀ IESNIEGT
ANTIDEMPINGA SŪDZĪBU
ROKASGRĀMATA

LV

SATURA RĀDĪTĀJS

SATURA RĀDĪTĀJS ..................................................................................................................................................................1
I.
IEVADS ...........................................................................................................................................................................3
II. VISPĀRĪGAS PIEZĪMES ...............................................................................................................................................5
A. Dokumentācija .................................................................................................................................................................5
B. Konfidencialitāte ..............................................................................................................................................................5
III. KĀ IESNIEGT ANTIDEMPINGA SŪDZĪBU ...............................................................................................................7
(1) Vispārīga informācija .......................................................................................................................................................7
A. ES dalībnieki ....................................................................................................................................................................7
Sūdzības iesniedzēji .........................................................................................................................................................7
Citi ES ražotāji .................................................................................................................................................................8
Ražotāju apvienības..........................................................................................................................................................8
Sūdzības iesniedzēju reprezentativitāte ............................................................................................................................8
Reģionālas lietas ...............................................................................................................................................................9
B. Ražojums, uz kuru attiecas sūdzība ..................................................................................................................................9
Muitas nodokļi un citi tirdzniecības pasākumi ...............................................................................................................10
Secinājums par ražojumu ...............................................................................................................................................11
C. Attiecīgā(-ās) valsts(-is) un eksportētāji .........................................................................................................................11
D. Importētāji Eiropas Savienībā ........................................................................................................................................11
E.
Piegādātāji, lietotāji un patērētāji Savienībā...................................................................................................................11
(2) DEMPINGS ...................................................................................................................................................................12
A. Principi ...........................................................................................................................................................................12
B. Ražojuma veidi...............................................................................................................................................................12
C. Normālā vērtība ..............................................................................................................................................................12
Valstis, kurās pastāv nozīmīgi kropļojumi .....................................................................................................................15
D. Eksporta cena .................................................................................................................................................................19
Eksporta cena, ko eksportētājam maksā pirmais neatkarīgais pircējs ES.......................................................................19
Saliktā eksporta cena ......................................................................................................................................................19
E.
Cenu salīdzinājums ........................................................................................................................................................20
F.
Dempinga starpība..........................................................................................................................................................21
G. Pasākumu apjoms gadījumos, kad eksportētājvalstī pastāv ar izejvielām saistīti kropļojumi ........................................22
(3) KAITĒJUMS..................................................................................................................................................................25
A. Principi ...........................................................................................................................................................................25
Ģeogrāfiskais apgabals ...................................................................................................................................................26
Ražojums ........................................................................................................................................................................26
Tarifa pozīcijas ...............................................................................................................................................................26
Informācija par ražojuma veidiem..................................................................................................................................26
Attiecīgais periods ..........................................................................................................................................................26
B. Kaitējuma faktori............................................................................................................................................................27
Ievadpiezīmes .................................................................................................................................................................27
Patēriņš Eiropas Savienībā (sk. arī 6. pielikuma (Annex 6) I sadaļas A tabulu) ............................................................27
Apjoms un tirgus daļa importam, kas, kā tiek apgalvots, ir par dempinga cenām (sk. 6. pielikuma (Annex 6) I sadaļas
B tabulu) .........................................................................................................................................................................28
Cena importam, kas, kā tiek apgalvots, ir par dempinga cenām (sk. arī 6. pielikuma (Annex 6) I sadaļas C tabulu) ....28
Cenas samazinājums (undercutting), no kā cietuši sūdzības iesniedzēji (sk. arī 6. pielikuma (Annex 6) II sadaļas
A tabulu).........................................................................................................................................................................29
Sūdzības iesniedzēju un pārējo zināmo ES ražotāju ražošanas apjoms, jauda un jaudas ās izmantojums (sk. arī
6. pielikuma (Annex 6) II sadaļas D tabulu) ..................................................................................................................30
Sūdzības iesniedzēju un pārējo zināmo ES ražotāju pārdošanas apjoms Eiropas Savienībā, tirgus daļa un eksports (sk.
arī 6. pielikuma (Annex 6) II sadaļas E tabulu) ..............................................................................................................30
Sūdzības iesniedzēju pārdošanas cena Eiropas Savienībā (sk. arī 6. pielikuma (Annex 6) II sadaļas D tabulu) ............31
Sūdzības iesniedzēju Eiropas Savienībā pārdoto preču izmaksas (sk. arī 6. pielikuma (Annex 6) II sadaļas E tabulu) 31
Sūdzības iesniedzēju rentabilitāte saistībā ar attiecīgā ražojuma pārdošanas apjomu Eiropas Savienībā (sk. arī
6. pielikuma (Annex 6) II sadaļas F tabulu) ...................................................................................................................32
To personu skaits, kuras nodarbina sūdzības iesniedzēji un pārējie zināmie ES ražotāji (sk. arī 6. pielikuma I sadaļas
F tabulu un 6. pielikuma (Annex 6) II sadaļas G tabulu) ...............................................................................................32
Sūdzības iesniedzēju ieguldījums (sk. arī H tabulu 6. pielikuma (Annex 6) I sadaļā) ...................................................32
Krājumi (sk. arī I tabulu 6. pielikuma (Annex 6) II sadaļā) ...........................................................................................33
Citi kaitējuma elementi ..................................................................................................................................................33
Turpmāka kaitējuma draudi............................................................................................................................................33
Šķēršļi ražošanai un attīstībai .........................................................................................................................................33

(4)
A.
B.
(5)
(6)

(7)
IV.

CĒLOŅSAKARĪBA ......................................................................................................................................................34
Importa par dempinga cenām ietekme ...........................................................................................................................34
Citu faktoru ietekme (sk. arī 6. pielikuma (Annex 6) iedaļu “Cēloņsakarība”)..............................................................34
NOBEIGUMS ................................................................................................................................................................34
NODERĪGAS SAITES ..................................................................................................................................................35
Tarifu un statistikas nomenklatūra: ................................................................................................................................35
Eurostat importa/eksporta statistika (COMEXT): ..........................................................................................................35
Eurostat ražošanas statistika (PRODCOM): ..................................................................................................................35
TURPMĀKIE PASĀKUMI ...........................................................................................................................................35
PIELIKUMI ...................................................................................................................................................................38
1. pielikums ....................................................................................................................................................................39
2. pielikums ....................................................................................................................................................................41
3. pielikums ....................................................................................................................................................................53
4. pielikums ....................................................................................................................................................................55
5. pielikums ....................................................................................................................................................................57
6. pielikums ....................................................................................................................................................................61
7. pielikums ....................................................................................................................................................................68
8. pielikums ....................................................................................................................................................................69

Kā iesniegt antidempinga sūdzību. Rokasgrāmata
SATURA RĀDĪTĀJS

2

I.

IEVADS

1.

Šīs rokasgrāmatas mērķis ir:
•

sniegt ieteikumus, kā sagatavot antidempinga sūdzību,

•

parādīt, kāda informācija Eiropas Komisijai (“Komisija”) parasti ir nepieciešama lēmuma
pieņemšanai par to, vai tā var sākt oficiālu izmeklēšanas procedūru attiecībā uz
apgalvojumu par importu par dempinga cenām, kas nodara kaitējumu ES ražošanas
nozarei.

2.

ES tiesību akti, ar ko īsteno starptautiskos noteikumus rīcībai attiecībā uz importu par dempinga
cenām, ir noteiktas Padomes Regulā (ES) 2016/1036 1 (“pamatregula”).

3.

Šajā rokasgrāmatā:
•
•
•

soli pa solim ir sniegta informācija par sūdzības saturu,
ir izskaidroti jautājumi, kas parasti rodas, sagatavojot sūdzību,
tiek piedāvāts strukturēta forma, kas atvieglo sūdzības sagatavošanu.
Atruna
Šī rokasgrāmata nav juridiski saistošs dokuments. Tajā sniegtā informācija nav jāizmanto
obligāti.
Informācija, ko sniedz sūdzības iesniedzēji, var atšķirties atkarībā no lietas konkrētajiem
apstākļiem. Šīs rokasgrāmatas mērķis ir sniegt tikai vispārīgus ieteikumus. Ir iespējami
apstākļi, kad lietas konkrēto īpatnību dēļ var būt lietderīgi izmantot citu pieeju. No minētā
izriet arī, ka no šīs rokasgrāmatas nevar izdarīt secinājumus par to, kādi ir antidempinga
sūdzību pieņemamības standarti. Tāpat arī šīs rokasgrāmatas izmantošana nenozīmē, ka
sūdzība automātiski tiks pieņemta: katrs gadījums tiks analizēts pēc būtības.

Tā kā šīs rokasgrāmatas nolūks ir palīdzēt sūdzību iesniedzējiem, tad Komisija aicina izteikt
piezīmes, kā to uzlabot. Komisija ir gatava atbildēt uz jebkādiem jautājumiem par antidempinga
sūdzību iesniegšanu.

4.

European Commission
Directorate-General for Trade

Pasta adrese:
Rue de la Loi, 200
1049 Brussels, Belgium

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

Tālrunis: 32-2-298 78 73, fakss: 32-2-295 65 05
E-pasts: TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
Lai iesniegtu sūdzību minētajam sūdzību birojam, sekojiet norādījumiem šīs rokasgrāmatas
1. pielikumā (Annex 1). Komisija analizēs sūdzību un pieņems lēmumu par to, vai tajā ir

5.

Publicēta OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1036&from=EN

1
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pietiekami pierādījumi, ka ES ražošanas nozarei nodarīto kaitējumu ir radījis imports par
dempinga cenām. Ja sūdzība tiks atzīta par pieņemamu, tad 45 dienu laikā no tās iesniegšanas
tiks sākta izmeklēšana attiecībā uz apgalvojumu par importu par dempinga cenām. Sūdzību
uzskata par iesniegtu pirmajā darbdienā pēc dienas, kad Komisija to ir saņēmusi, ja tajā ir
iekļauta gan konfidenciālā versija, gan versijas, kas pieejama ieinteresētajām personām (sk.
rokasgrāmatas 4. pielikumu (Annex 4)).
6.

Sūdzība ir jāparaksta personām, kas juridiski pārstāv uzņēmumus, kuri iesniedz sūdzību,
piemēram, sūdzību iesniegušo uzņēmumu rīkotājdirektoriem. Ja sūdzības iesniedzējus pārstāv
fiziska vai juridiska persona (piem., jurists vai apvienība), ir nepieciešama attiecīga pilnvara (sk.
arī 24. punktu).
Sūdzības iesniedzējs(-i) = ES ražotājs(-i), kas iesniedz
antidempinga sūdzību

7.

Lai varētu veikt izmeklēšanu, ko sāk pēc pienācīgi pamatotas sūdzības izvērtēšanas, ir
nepieciešams, lai izmeklēšanā sadarbotos ES ražošanas nozare, tostarp aizpildot anketas un
atbalstot Komisijas ierēdņu veiktus apmeklējumus uzņēmumu telpās.
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II. VISPĀRĪGAS PIEZĪMES
A.

Dokumentācija

8.

Sūdzībai ir jābūt pamatīgi dokumentētai un pienācīgi pamatotai. Sūdzības iesniedzējiem ir
jānorāda precīzākā tiem pieejamā informācija, kuru pamato pietiekami dokumentāri pierādījumi.

9.

Sūdzībā ietvertajiem apgalvojumiem ir jābūt pamatotiem ar pietiekamiem pierādījumiem vai
pārliecinošiem argumentiem, kas pamatoti ir pieejami sūdzības iesniedzējam. Izvērtējot sūdzībā
iesniegtās informācijas uzticamību un pietiekamību, Komisija ņems vērā visus lietas apstākļus,
piemēram:
•
•
•
•

attiecīgo ražojumu,
iesaistītās valstis,
ES ražošanas nozares struktūru,
informācijas pieejamību.

10. Skaidri norādiet visus aprēķinus un visus izmantoto datu avotus 2. Norādiet periodu, uz kuru
attiecas dati, un izskaidrojiet izmantoto metodiku.
11. Parasti uz informāciju vai datiem, kas ietverti sūdzībā, nedrīkst attiekties autortiesības. Ja vēlaties
izmantot ziņojumu, pētījumu, tirgus apsekojumu, presē publicētu rakstu u. tml., uz kuru attiecas
autortiesības, jums ir jācenšas saņemt autortiesību īpašnieka atļauju (sīkāk sk. šīs rokasgrāmatas
4. pielikumā (Annex 4)).
12. Ja tiks sākta izmeklēšana, Komisija pārredzamības labad publicēs sūdzības kopsavilkumu. Tādēļ,
iesniedzot sūdzību, pievienojiet sūdzības kopsavilkumu, kurā ietverta šāda informācija:
•
•
•

detalizēta informācija par attiecīgo ražojumu, tostarp (attiecīgā gadījumā) ražošanas
procesiem un lietojumu;
lietas kopsavilkums;
zināmo izmeklēšanā iesaistīto personu saraksts (nenorādot kontaktinformāciju).

Sākot izmeklēšanu, kopsavilkums tiks publicēts Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāta
tīmekļa vietnē.
13. Sūdzības pamattekstā ir jānorāda tikai absolūti nepieciešamie skaitļi un tabulas. Detalizētāki
skaitļi un tabulas ir jānorāda pielikumos, bet sūdzības pamattekstā ir jādod atsauces uz tiem.
14. Visiem datiem un pierādījumiem, kas saistīti ar apgalvojumu par dempingu (definīcijas un sīkāku
informāciju sk. sadaļā “DEMPINGS” (“DUMPING”)) ir jāattiecas tikai uz konkrēto
eksportētājvalsti. Datiem un pierādījumiem, kas pamato apgalvojumus par kaitējumu (sk. sadaļu
“KAITĒJUMS” (“INJURY”)), ir jāattiecas vienīgi uz Eiropas Savienību (ES)3.
15. Konvertējot naudas summas uz euro4, norādiet izmantotos valūtas maiņas kursus un periodu, uz
kuru tie attiecas.

B.

Konfidencialitāte

16. Ja vēlaties, lai daļa no sūdzības tiktu uzskatīta par konfidenciālu, iesniedziet skaidru lūgumu un
norādiet tā pamatojumu 5. Ja nav iesniegts lūgums uzskatīt dokumentu par konfidenciālu un

2 Ja sūdzībā ir iekļautas hipersaites, norādiet attiecīgo interneta lapu un piekļuves datumu.
3 ES: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Dānija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Īrija, Itālija,
Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Spānija, Zviedrija, Apvienotā Karaliste, Kipra, Čehijas Republika,
Igaunija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija.
4 Dažu valūtu maiņas kursu pret euro var atrast šādā interneta adresē: http://www.ecb.int/stats/eurofxref/.
5 Sīkāku informāciju par konfidencialitāti sk. pamatregulas 19. pantā.
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pienācīgs tā pamatojums, konfidencialitāte netiek piešķirta.
17. Gadījumā, ja kāda sūdzības daļa ir jāuzskata par konfidenciālu, iesniedziet jēgpilnu
nekonfidenciālu sūdzības versiju. Ņemiet vērā, ka tad, ja jūs neiesniedzat šādu jēgpilnu
nekonfidenciālu versiju, kas paredzēta ieinteresētajām personām, Komisijas dienesti var neņemt
vērā iesniegto konfidenciālo informāciju 6.
18. Sūdzības versija, kas “pieejama ieinteresētajām personām” (nekonfidenciālā versija), kļūs par
daļu no lietas pieejamajiem materiāliem, un ar to pēc izmeklēšanas sākšanas varēs iepazīties
ieinteresētās personas.
19. Komisija stingri ievēro konfidencialitātes prasības. Tas, ka sūdzībā vai citos dokumentos ir
ietverta konfidenciāla informācija, ir jānorāda, pievienojot uzrakstu “Limited” (ierobežota
piekļuve). Attiecīgi sūdzības vai citu dokumentu nekonfidenciālā versija, kurā nav konfidenciālas
informācijas, ir jāapzīmē ar uzrakstu “Pieejama ieinteresētajām personām”.
20. Datus, kuri attiecas uz komercnoslēpumu, nekonfidenciālajā versijā varat rediģēt vai izklāstīt
kopsavilkuma veidā, bet tendencēm un apjomiem ir jābūt skaidriem. Datu rediģēšana vai to
kopsavilkuma izmantošana ir jāpamato, tādēļ paskaidrojiet, kāpēc šie dati ir jāuzskata par
konfidenciāliem. Sīkāk par to, kā sagatavot nekonfidenciālo versiju, sk. 4. pielikumā (Annex 4).
21. Kā paskaidrots 5. punktā, obligāti ir jāiesniedz abas sūdzības versijas — konfidenciālā
(“ierobežotas piekļuves”) un nekonfidenciālā (“pieejama ieinteresētajām personām”).
22. Ja atsevišķi sūdzības iesniedzēji informāciju nevar iekļaut sūdzībā tās konfidencialitātes dēļ, viņi
var to nosūtīt tieši Komisijai.

6

Sk. pamatregulas 19. panta 3. punktu.
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III. KĀ IESNIEGT ANTIDEMPINGA SŪDZĪBU
23. Antidempinga sūdzībā ir jāietver šāda informācija 7:
1) vispārīga informācija:
•
•
•
•

dati par sūdzības iesniedzēju,
ražojums, kas, kā tiek apgalvots, importēts par dempinga cenām,
izcelsmes valsts(-is),
dati par citām zināmajām iesaistītajām personām;

2) pierādījumi, kas liecina par dempingu (sk. sadaļu “DEMPINGS” (“DUMPING”));
3) pierādījumi, kas liecina par kaitējumu Savienības ražošanas nozarei (sk. sadaļu
“KAITĒJUMS” (“INJURY”));
4) pierādījumi, kas liecina par cēloņsakarību starp apgalvoto dempingu un kaitējumu (sk. sadaļu
“CĒLOŅSAKARĪBA) (“CAUSALITY”)).
Sūdzības satura rādītāja piemēru sk. 2. pielikumā (Annex 2).

(1) Vispārīga informācija
A.

ES dalībnieki
Sūdzības iesniedzēji

24. ES ražošanas nozare, kas iesniedz sūdzību, par savu pārstāvi var izraudzīties:
•
•
•

jebkuru fizisku vai juridisku personu;
apvienību, kurai nav juridiskas personas statusa;
apvienību, kas izveidota, lai pārstāvētu atsevišķus uzņēmumus sūdzības iesniegšanas
nolūkā.

Pārstāvis sakārtos vajadzīgo informāciju un iesniegs to Komisijai. Pārstāvim ir jāpierāda, ka ir
pienācīgi pilnvarots rīkoties ražošanas nozares vārdā (sk. arī 6. punktu). Kaut gan Eiropas
mēroga apvienība varētu būt visizdevīgākajā stāvoklī, lai iesniegtu sūdzību, tomēr arī atsevišķi
uzņēmumi var iesniegt sūdzību tieši Komisijai.
25. Katram ES ražotājam, kas ir sūdzības iesniedzējs vai kura vārdā tika iesniegta sūdzība (“sūdzības
iesniedzējs”), ir jānorāda:
•
•
•
•
•

nosaukums,
adrese,
tālruņa numurs,
e-pasta adrese,
kontaktpersonas vārds, uzvārds.

Šī informācija ir jāiekļauj pielikumā un jāiesniedz elektroniski, vēlams Microsoft Excel vai
tamlīdzīgā elektroniskās izklājlapas formā.
26. Sūdzības iesniedzējam ir jānorāda attiecīgā ražojuma ražošanas apjoms (attiecīgā gadījumā —
par katru atsevišķo sūdzības iesniedzēju) par pēdējo viena gada periodu pirms sūdzības
iesniegšanas, proti, par:
- pēdējo kalendāro gadu,
- pēdējo finanšu gadu vai

7

Sk. pamatregulas 5. panta 2. punktu.
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- jebkuru citu 12 mēnešu periodu,
ja šis periods beidzas ne vēlāk kā 6 mēnešus pirms sūdzības iesniegšanas datuma.
Dati nedrīkst būt vecāki par 6 mēnešiem.
27. Sūdzībā ir jānorāda, vai sūdzības iesniedzēji ir saistīti ar uzņēmumiem, kas ražo un/vai pārdod
attiecīgo ražojumu valstī(-īs), uz kuru(-ām) attiecas sūdzība. Šādā gadījumā sūdzībā ir jāiekļauj
informācija par saistību un par attiecīgajiem uzņēmumiem.
28. Sūdzībā ir jānorāda arī, vai sūdzības iesniedzēji ir pirkuši attiecīgo ražojumu no citiem ES
ražotājiem, no valsts(-īm), uz kuru(-ām) attiecas sūdzība, vai no citām trešām valstīm. Sūdzībā ir
jāpaskaidro šo pirkumu izdarīšanas iemesls un jānorāda attiecīgie apjomi un cenas.
Citi ES ražotāji
29. Sūdzībā ir jāiekļauj visu citu zināmo ES ražotāju saraksts, norādot:
•
•
•
•
•
•

kontaktinformāciju,
nosaukumu,
adresi,
tālruņa numuru,
e-pasta adresi,
kontaktpersonu (ja iespējams).

Šī informācija ir jāiekļauj pielikumā un jāiesniedz elektroniski, vēlams Microsoft Excel vai tamlīdzīgā
elektroniskās izklājlapas formā.
30. Sūdzībā ir jāiekļauj visu citu zināmo ES ražotāju ražošanas apjoma aplēses par pēdējo viena gada
periodu pirms sūdzības iesniegšanas (tas pats periods, kuru norādījuši sūdzības iesniedzēji, sk.
26. punktu). Izskaidrojiet arī šādas aplēses pamatu.
31. Minētā informācija sūdzībā ir jāiekļauj par visiem citiem zināmajiem ES ražotājiem neatkarīgi no
tā, vai tie atbalsta attiecīgo sūdzību.
Ražotāju apvienības
32. Sūdzībā attiecīgā gadījumā ir jāiekļauj visu zināmo ražotāju apvienību saraksts — gan ES, gan
valsts līmenī, norādot:
•
•
•
•
•
•

kontaktinformāciju,
nosaukumu,
adresi,
tālruņa numuru,
e-pasta adresi,
kontaktpersonu (ja iespējams).

Šī informācija ir jāiekļauj pielikumā un jāiesniedz elektroniski, vēlams Microsoft Excel vai tamlīdzīgā
elektroniskās izklājlapas formā.
Sūdzības iesniedzēju reprezentativitāte
33. Sūdzības iesniedzējiem ir jārīkojas nozīmīgas ES ražošanas nozares dalībnieku daļas vārdā.
Praksē tas nozīmē, ka sūdzības iesniedzējiem ir jāpārstāv vismaz 25 % no attiecīgā ražojuma
kopējā ražošanas apjoma Eiropas Savienībā (proti, no fiziski Eiropas Savienībā veiktās ražošanas
apjoma).
34. Ņemiet vērā, ka Komisija var izslēgt gan to ES ražotāju ražošanas apjomu, kuri ir saistīti ar
eksportētājiem vai importētājiem, gan to ES ražotāju ražošanas apjomu, kuri importē attiecīgo
ražojumu no valsts(-īm), kas, kā tiek apgalvots, veic dempingu.

Kā iesniegt antidempinga sūdzību. Rokasgrāmata
SATURA RĀDĪTĀJS

8

35. Tomēr ES ražotāji, kas nepievienojas sūdzības iesniedzējiem, varētu paust atbalstu sūdzībai.
36. Sūdzība var ietvert piezīmes par zināmiem ES ražotājiem, kuri neatbalsta sūdzību, ja iespējams,
aprakstot viņu rīcības iemeslus.
37. Pirms izmeklēšanas sākšanas Komisija izvērtē to, vai atbalstītāji pārstāv vismaz 25 % no kopējā
ES ražošanas apjoma, balstoties uz datiem par ražošanu, kas fiziski tiek veikta Eiropas Savienībā,
un to, vai sūdzībai paustā atbalsta apjoms ir augstāks par iebildumu apjomu pret to.
38. Lai pārbaudītu sūdzības iesniedzēja reprezentativitāti, Komisija pirms izmeklēšanas sākšanas
nosūtīs vēstules visiem zināmajiem ES ražotājiem. Šādas vēstules paraugs ir dots 7. pielikumā.
Reģionālas lietas
39.

Īpašs gadījums ir tad, ja kādā vienā ES reģionā pastāv tik augsta tirgus izolācija, ka šā reģiona
ražotājus var uzskatīt par ražošanas nozari, kam nodarīts kaitējums. “Reģions” var būt valsts,
valsts daļa vai vairākas valstis kopā. Ja šādā reģionā ir koncentrēts eksports, var būt pamats
ierosināt reģionālu antidempinga lietu.

40. Lai varētu iesniegt reģionālu antidempinga sūdzību, ir jābūt izpildītiem šādiem nosacījumiem:
(1) attiecīgā ražojuma ražotāji visu vai gandrīz visu savu ražošanas apjomu (parasti — vairāk
nekā 80 %) pārdod šajā reģionā;
(2) šajā reģionā pieprasījumu galvenokārt nenodrošina piegādes, ko veic citur esoši ES ražotāji
(parasti — mazāk nekā 20 %);
(3) šajā reģionā ir koncentrējies attiecīgā ražojuma imports par dempinga cenām (parasti —
vairāk nekā 80 %) un
(4) minētais imports par dempinga cenām rada kaitējumu visiem vai gandrīz visiem šā reģiona
ražotājiem (parasti — vairāk nekā 80 %).
41. Sīkāku informāciju par reģionālām lietām sk. pamatregulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

B.

Ražojums, uz kuru attiecas sūdzība

42. Sūdzībā ir jāietver tā importētā ražojuma apraksts, par kuru veicama antidempinga izmeklēšana.
Sūdzībā ir jāiekļauj detalizēts apraksts, kurā izskaidroti visi iespējamie ar ražojuma definīciju
saistītie pārpratumi.
Attiecīgais ražojums = ražojums, ko, kā tiek
apgalvots, Eiropas Savienībā importē par dempinga
cenām
43. Šī sūdzības daļa, kas attiecas uz attiecīgo ražojumu, ir ļoti svarīga no dažādiem aspektiem:
- saistībā ar sūdzību, jo visi sūdzībā sniegtie un analizētie dati (piem., par dempingu un
kaitējumu) attieksies tikai uz attiecīgo ražojumu,
- saistībā ar izmeklēšanu, jo izmeklēšana attieksies tikai uz sūdzībā definēto ražojumu, un
- saistībā ar antidempinga pasākumiem, kuri attieksies tikai uz attiecīgo ražojumu.
44.

8

Īss apraksts. Sūdzībā ir jāiekļauj attiecīgā ražojuma, proti, izmeklējamā ražojuma, īsa
definīcija. Tā var būt (vai nebūt) definīcija, kas dota attiecīgajā(-ajos) kombinētās
nomenklatūras (KN) kodā(-os) 8.

Ražojuma aprakstam parasti ir jābūt vienam “blokam”, kas sākas ar vispārīgu informāciju un turpinās ar
aizvien konkrētāku, kas ietver iespējamus izņēmumus un beidzas ar KN kodu sarakstu. Piemēram,
i) attiecīgais ražojums ir konkrēts..; ii) attiecīgais ražojums neietver ..; iii) uz attiecīgo ražojumu patlaban
attiecas KN kodi ..
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Ņemiet vērā, ka valstu muitas dienestiem ir jāspēj noteikt, vai importētais ražojums atbilst
ražojuma aprakstam, ja un kad izmeklēšanas rezultātā tiek noteikti antidempinga pasākumi, kā
arī no izmeklēšanas sākuma.
Tas nozīmē, ka ražojuma definīcijai ir jābūt balstītai uz tā fizikālajām, tehniskajām un
ķīmiskajām pamatīpašībām, lai ražojumu varētu identificēt muitošanas laikā.
Tādi citi faktori kā lietojums vai ražošanas procesi, nebūtu izmantojami ražojuma definēšanā, ja
vien šie faktori nav saistīti ar tā fizikālajām, tehniskajām un ķīmiskajām īpašībām.
45. Pilns apraksts. Sūdzībā ir jāiekļauj arī pilns ražojuma apraksts, kurā jāietver:
- attiecīgā ražojuma tarifa klasifikācija (KN kodi, ar kuriem ražojumu importē ES); 9
- ražošanas procesa kopsavilkums ar norādi, vai līdzās pastāv atšķirīgi ražošanas procesi ES
un/vai attiecīgajās valstīs;
- attiecīgā ražojuma fizikālās, tehniskās un ķīmiskās pamatīpašības, kā arī citas īpašības;
- ražojuma lietojums un tā tirgus. Aprakstiet tirgus segmentu, pie kura pieder ražojums, un citus
attiecīgus jautājumus. Piemēram:
•
•
•
•
•
•
•

vai izšķirīgais tirgvedības faktors ir kvalitāte vai cena;
vai tirgus ir ļoti ciklisks;
kāds ir pieprasījuma cenu elastīgums;
kā ražojumu uztver patērētāji;
vai ražojums pirms pārdošanas ir jāapstiprina pircējiem/aģentūrām;
vai ražojumu pārdod uz vietas, vai arī pārdošana notiek uz līgumu pamata;
kādi ir pārdošanas kanāli (kā ražojums tiek pārdots).

46. Ja pastāv dažādi attiecīgā ražojuma veidi vai paveidi, paskaidrojiet:
•
•
•

kādi galvenie veidi vai paveidi ir jāiekļauj ražojuma definīcijas tvērumā,
kādēļ,
vai atšķirīgos veidus vai paveidus var uzskatīt par vienu ražojumu un aptvert vienā un
tajā pašā izmeklēšanā.

Izvērtējot ražojuma tvērumu, Komisijai, iespējams, būs jāpievēršas attiecīgā ražojuma
fizikālajām, tehniskajām un ķīmiskajām pamatīpašībām un to savstarpējai aizstājamībai no
rūpnieciskā lietojuma /patērētāju viedokļa.
47. Sūdzībā ir jāiekļauj detalizēta informācija par jebkādiem ar to pašu vai līdzīgu ražojumu
saistītiem
antidempinga/antisubsidēšanas/aizsardzības
pasākumiem
vai
notiekošām
izmeklēšanām citās trešās valstīs.
Muitas nodokļi un citi tirdzniecības pasākumi
48. Sūdzībā ir jāuzskaita muitas nodokļi, kas jāmaksā par ražojumu no attiecīgās(-ajām) valsts(-īm),
kad to importē ES, kā arī visi pārējie zināmie tarifa režīmi, kurus piemēro attiecīgā ražojuma
importam ES. Šādi režīmi var būt kvotas, tarifa kvotas vai — ja ražojumu eksportē no
jaunattīstības valsts — ES Vispārējo tarifa preferenču shēma. Ja jums ir zināms, ka nesen kāds
no šiem apstākļiem ir mainījies, norādiet to10.

Ja konkrētais ražojums neaptver visu KN kodu, norādiet to, pirms koda pievienojot prefiksu “ex”. Vispārīgi
norādījumi
par
klasifikācijas
jautājumiem
ir
doti
tīmekļa
vietnē
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/index_en.htm, tos var saņemt,
arī sazinoties ar jūsu kompetentajiem muitas dienestiem.
10 Informāciju var iegūt tīmekļa lapā
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=lv vai sazinoties ar jūsu valsts
muitas dienestiem.
9
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49. Uzskaitiet arī muitas nodokļus, kas jāmaksā par ražojumu, kura izcelsme ir ES, kad to importē
trešā(-ās) valstī(-īs), uz kuru(-ām) attiecas sūdzība.
Secinājums par ražojumu
50. Sūdzībā ir jāietver skaidrs apliecinājums, ka attiecīgo ražojumu var salīdzināt un tas konkurē ar
ražojumu, kuru Savienībā ražo un pārdod ES ražošanas nozare (“līdzīgais ražojums”). Izsakoties
tehniski, importētajām precēm un ES precēm ir jābūt “līdzīgiem” ražojumiem.
Līdzīgais ražojums = ražojums, kas tiek ražots ES un
ko salīdzina ar attiecīgo ražojumu

Attiecīgā(-ās) valsts(-is) un eksportētāji

C.

51. Antidempinga sūdzība attiecas uz tādu ražojumu importu, kas ražoti vienā vai vairākās valstīs 11
ārpus ES. Attiecībā uz katru trešo valsti sūdzībā ir jāiekļauj visu zināmo attiecīgā ražojuma
ražotāju/eksportētāju saraksts, norādot šādu kontaktinformāciju:
•
•
•
•
•

nosaukums,
adrese,
tālruņa numurs,
e-pasta adrese,
kontaktpersona (ja pieejama).

Šī informācija ir jāiekļauj pielikumā un jāiesniedz elektroniski, vēlams Microsoft Excel vai tamlīdzīgā
elektroniskās izklājlapas formā. Norādiet to pašu informāciju par visām zināmajām
ražotāju/eksportētāju apvienībām attiecīgajā(-ās) valstī(-īs), ja šāda informācija ir pieejama.

Importētāji Eiropas Savienībā

D.

52. Sūdzībā ir jāiekļauj visu to zināmo importētāju saraksts, kuri attiecīgo ražojumu importē ES,
norādot šādu kontaktinformāciju:
•
•
•
•
•

nosaukums,
adrese,
tālruņa numurs,
e-pasta adrese,
kontaktpersona (ja pieejama).

Šī informācija ir jāiekļauj pielikumā un jāiesniedz elektroniski, vēlams Microsoft Excel vai tamlīdzīgā
elektroniskās izklājlapas formā. Norādiet šo pašu informāciju par visām zināmajām importētāju
apvienībām, ja tā ir pieejama.

Piegādātāji, lietotāji un patērētāji Savienībā

E.

53. Sūdzībā ir jāiekļauj saraksts, kurā norādīti ES ražotāju piegādātāji, attiecīgā ražojuma lietotāji ES
un patērētāju apvienības (ja zināmi), norādot šādu kontaktinformāciju:
•
•
•

11

nosaukums,
adrese,
tālruņa numurs,

Ja vēlaties iesniegt sūdzību par ražojumu un valsti, par kuru nesen ir veikta izmeklēšana un izdarīts negatīvs
konstatējums, sazinieties ar Komisijas dienestiem, lai saņemtu papildu informāciju.
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•
•

e-pasta adrese,
kontaktpersona (ja pieejama).

Šī informācija ir jāiekļauj pielikumā un jāiesniedz elektroniski, vēlams Microsoft Excel vai
tamlīdzīgā elektroniskās izklājlapas formā.

(2) DEMPINGS
A.

Principi

54. Zemas cenas ne vienmēr nozīmē importu par dempinga cenām. Dempinga pamatdefinīcijā ir
noteikts, ka dempings ir ražojuma pārdošana eksporta tirgū par cenu, kas ir mazāka par tā
normālo vērtību.
Eksporta cena = eksportam paredzētu preču ražotāja cena
Normālā vērtība = ražojuma vērtība, kad to pārdod
eksportētāja valsts iekšzemes tirgū iekšzemes patēriņam
Dempings = eksporta cena ir zemāka par normālo vērtību
55. Sūdzībā ir jābūt ietvertiem pierādījumiem, kas vajadzīgi, lai ražojuma eksporta cenu varētu
salīdzināt ar tā normālo vērtību.
Pierādījumi, kas iesniegti, lai pamatotu dempinga aprēķinus, ir jāsadala 12 mēnešu periodā, kas
beidzas ne vēlāk kā 6 mēnešus pirms dienas, kad iesniegta sūdzība. Tas attiecas uz:
•
•
•
•

B.

normālo vērtību (sk. C sadaļu),
eksporta cenu (D sadaļa),
jebkādām iespējamām korekcijām,
cenu salīdzinājumu (E sadaļa).

Ražojuma veidi

56. Dažos gadījumos attiecīgais ražojums ir homogēns, un nav iespējams identificēt tādas atšķirīgas
formas vai veidus, kas būtiski ietekmētu cenas. Šādos gadījumos, lai izdarītu secinājumu par
dempingu attiecībā uz visu attiecīgo ražojumu, būs pietiekami, ja tiks veikts viens dempinga
aprēķins.
57. Citos gadījumos attiecīgais ražojums ES tiek importēts dažādās formās vai veidos par būtiski
atšķirīgām cenām. Vidējie rādītāji var izkropļot cenu salīdzināmību starp normālo vērtību un
eksporta cenu, tādēļ attiecībā uz dažādu veidu ražojumiem, kurus importē ES, iespējams, būs
jāsniedz atšķirīgi dempinga aprēķini. Šādā gadījumā, lai secinājums par attiecīgā ražojuma
dempingu būtu pamatots, iespējams, būs jāizvēlas viens vai vairāki reprezentatīvi attiecīgā
ražojuma veidi. To var izdarīt, piemēram, parādot, ka izvēlēto reprezentatīvo veidu imports ES ir
būtiska daļa no attiecīgās valsts kopējā importa ES. Ja sūdzība ir vērsta pret vairākām valstīm,
katrai no attiecīgajām valstīm var būt viens vai vairāki atšķirīgi reprezentatīvie veidi.
58. Attiecībā uz katru reprezentatīvo ražojuma veidu tiks salīdzināta normālā vērtība un eksporta
cena, tā iegūstot atšķirīgus dempinga aprēķinus, no kuriem pēc tam aprēķina vidējos rādītājus.

C.

Normālā vērtība

59. Vēlams, lai normālās vērtības pamatā būtu pārdošanas cenas eksportētāja iekšējā tirgū vai —
alternatīvi — lai tā tiktu aprēķināta, summējot ražošanas izmaksas un samērīgu peļņu. Īpaši
noteikumi attiecas uz ražojumiem, kuru izcelsmes valstīs pastāv nozīmīgi kropļojumi, kas
ietekmē brīvā tirgus spēkus (sk. tālāk, sākot no 66. punkta). .
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60. Vairumā gadījumu normālā vērtība būs cena, kāda par attiecīgo ražojumu tiek maksāta
eksportētāja valsts iekšzemes tirgū. Cenai ir jābūt saistītai ar darījumu iekšzemes tirgū, kas
paredzēts iekšzemes patēriņam un noslēgts ar neatkarīgu pircēju.
61. Cenām ir jābūt neto ražotāja cenām (Incoterms “EXW” 12), neietverot visus iekšējos nodokļus,
piemēram, PVN. Ja šāda cena nav pieejama (piem., ja piemēro inkotermus “CIF” un “FOB”),
pieejamās cenas būs jākoriģē, lai pārveidotu tās neto ražotāja cenu līmenī.
62. Cenas un potenciālās korekcijas ir jāpamato ar pietiekamiem dokumentāriem pierādījumiem, piemēram,
rēķiniem, piedāvājumiem, cenrāžiem.

Tālāk ir dots piemērs 13.

1. attēls. Normālā vērtība = pārdošanas cena iekšzemes tirgū
Piemērs
Sūdzības iesniedzēji ir ieguvuši pierādījumus par ražojuma mazumtirdzniecības cenu
eksportētājvalsts iekšzemes tirgū (139,15 eksportētājvalsts valūtas vienības). No šīs
mazumtirdzniecības cenas iegūst neto ražotāja cenas aplēsi, atņemot attiecīgos posteņus, kas var
būt, piemēram, šādi: PVN (10 %), mazumtirgotāja peļņas norma (10 %), vairumtirgotāja
peļņas norma, transports un apdrošināšana (15 %).
Attiecīgais ražojums, veids
Mazumtirdzniecības cena
139,15

Valūta (eksportētājvalstī)

mīnus PVN = 10 %. (Aprēķins: 139,15/1,10)
⇒Neto pārdošanas cena

126,5

mīnus mazumtirgotāja peļņas norma = 10 %. (Aprēķins: 126,5/1,10)
⇒Vairumtirdzniecības cena

115

mīnus vairumtirgotāja peļņas norma, transports un apdrošināšana = 15 % (aprēķins: 115/1,15)
⇒Ražotāja cena
100
Valūtas maiņas kurss: 2 eksportētājvalsts valūtas vienības = 1 EUR
Normālā vērtība

EUR 50

Mazumtirdzniecības cena iegūta no ________, kas iekļauts ___. pielikumā.
Peļņas norma, transporta un apdrošināšanas izmaksas ir iegūtas no ______ veiktā tirgus apsekojuma
(vai aplēstas, balstoties uz ..). Sk. ___. pielikumā attiecīgo lappušu kopijas.
Valūtas maiņas kurss ir ___. Sīkāk sk. ___. pielikumā.

63. Ja eksportētāja iekšzemes tirgus cenas nav pieejamas vai nav uzticamas (proti, pārdošana notiek

Inkotermi jeb Starptautiskie tirdzniecības noteikumi ir iepriekš noteiktu tirdzniecības noteikumu kopa, ko
publicējusi Starptautiskā Tirdzniecības palāta (ICC). Tos plaši izmanto starptautiskajos tirdzniecības
darījumos vai iepirkuma procedūrās. Trijburtu saīsinājumu sērija, kas attiecas uz parastu līgumiskās
pārdošanas praksi, proti, inkotermiem, pirmām kārtām paredzēti, lai skaidri norādītu ar preču transportēšanu
un piegādi saistītos uzdevumus, izmaksas un riskus. Sīkāku informāciju cita starpā var atrast Starptautiskās
Tirdzniecības palātas tīmekļa lapā http://www.iccwbo.org un jūsu valsts kompetento muitas dienestu
tīmekļa lapās.
13 Ja ražojums nav homogēns un tādēļ analīze ir balstīta uz vairākiem reprezentatīviem ražojuma veidiem, tiks
iegūtas atšķirīgas normālās vērtības, kuras ar attiecīgajām eksporta cenām tiks salīdzinātas atsevišķi.
12
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darījumos starp saistītām personām, notiek ar zaudējumiem vai ir nebūtiska) 14, varat izmantot
ražojuma salikto normālo vērtību, ko balsta uz ražošanas izmaksām izcelsmes valstī, kurām
pieskaita pārdošanas, vispārējos un administratīvos izdevumus (PVA), kā arī peļņu.
Sūdzībā ir jānorāda izmaksu struktūra un jāpaskaidro, kā izmaksas ir aprēķinātas: materiāli
(norādiet galvenās izmantotās izejvielas), tiešās darbaspēka izmaksas; pieskaitāmās izmaksas,
PVA, izņemot transporta izmaksas; samērīga peļņas norma izcelsmes valstī, kā tā parādīta tālāk
2. attēlā.
64. Katram elementam skaidri norādiet arī informācijas avotus un pievienojiet pielikumos visus
attiecīgos pierādījumus (sk. 2. pielikumu), skaidri norādot to datumu. Piemērs ir dots tālāk
2. attēlā 15.

Pārdošanas apjomu iekšzemes tirgū uzskata par nebūtisku, ja tas nesasniedz 5 % no minētās valsts eksporta
uz ES.
15 Sk. 13. zemsvītras piezīmi.
14
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2. attēls. Saliktā normālā vērtība
Saliktā normālā vērtība eksportētājvalstī
Attiecīgais ražojums, veids
Ražošanas izmaksas
Izejvielas
EUR/t
- izejviela A (300 EUR/t)
- izejviela B (25 EUR/t)
- izejviela C (70 EUR/t)
Darbaspēks
- kvalificēts darbaspēks (30 EUR/t)
- mazkvalificēts darbaspēks (20 EUR/t)

395

EUR/t

50

Enerģija 200 kWh, 0,05 EUR/kWh
EUR/t
Citas ražošanas izmaksas
EUR/t
(Ja iespējams, norādiet — noma, līzings, amortizācija, uzturēšana un remonts utt.)

10
45
_____
500
100

Starpsumma: ražošanas izmaksas
EUR/t
Pārdošanas, vispārējie, administratīvie izdevumi
EUR/t
(Ja iespējams, norādiet — finansēšana, apdrošināšana, iepakojums,
administratīvie izd., pārdošana, reklāma, pētniecība un izstrāde, patenti/autoratlīdzības,
tehniskā palīdzība, garantijas utt.)
KOPĒJĀS IZMAKSAS
Normālā peļņa
30

_____
EUR/t
5%

NORMĀLĀ VĒRTĪBA (ražotāja cenas līmenī)
630

600
EUR/t
_____
EUR/t

Importa daudzumi, izejvielu un enerģijas izmaksas ir iegūtas no __ starptautiskā ziņojuma par
ražošanas nozari, kas iekļauts ___. pielikumā.
Darbaspēka izmaksu pamatā ir Starptautiskās Darba organizācijas statistika (sk. ___. pielikumu).
Citas ražošanas izmaksas un PVA izmaksas ir iegūtas no ______ veiktā tirgus apsekojuma vai
aplēstas, balstoties uz ______. Sk. ___. pielikumā attiecīgo lappušu kopijas.
Normālā peļņa ir minimālā summa, kas nepieciešama, lai veiktu atkārtotu ieguldījumu ražošanas
nozarē. Sīkāk sk. ___. pielikumā.
Izmantotais valūtas maiņas kurss: ____ (vidēji ___. gadā). Sīkāk sk. ___. pielikumā.

65. Ja nav pieejama uzticama informācija par cenām eksportētāja iekšzemes tirgū un nav iespējams
aprēķināt saliktās ražotāja eksportētāja ražošanas izmaksas, sazinieties ar Komisijas dienestiem.
Valstis, kurās pastāv nozīmīgi kropļojumi
Ja attiecīgā ražojuma cenas un izmaksas eksportētājvalstī nav uzticamas, jo pastāv nozīmīgi
kropļojumi, sūdzībā ir jāiekļauj pierādījumi par šiem kropļojumiem saistībā ar attiecīgo
ražojumu.
66. Nozīmīgi kropļojumi rodas tad, ja paziņotās cenas vai izmaksas, arī izejvielu un enerģijas
izmaksas, nav brīvā tirgus spēku ietekmes rezultāts, jo tās ir ietekmējusi būtiska valdības
iejaukšanās. Nozīmīgu kropļojumu konstatēšanai var izmantot šādus avotus:
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1) Komisijas ziņojums(-i) par nozīmīgiem kropļojumiem. Komisija var izstrādāt un/vai
atjaunināt ziņojumu(-us) par nozīmīgu kropļojumu pastāvēšanu konkrētā valstī vai konkrētā
nozarē. Ja šāds ziņojums ir un to var attiecināt uz konkrēto lietu, uz to var atsaukties sūdzībā un
tas būs viens no sūdzības pierādījumiem (pievienojiet saiti uz tīmekļa vietni, kurā tas ir publicēts);
2) ja ziņojumu nav vai papildus tam sūdzībā var arī minēt, ka ir vēl citi kropļojumi.
Pierādījumu pamatā var būt zināšanas par tirgu un/vai publiski pieejami ziņojumi.
Apgalvojumiem par kropļojumiem, kas skar izejresursus, vienmēr ir jābūt strukturāliem un
pamatotiem ar pierādījumiem.
Ja attiecībā uz attiecīgo ražojumu ir konstatēti nozīmīgi kropļojumi, jāaprēķina saliktā normālā
vērtība, pamatojoties uz ražošanas un pārdošanas izmaksām, kas atspoguļo neizkropļotas cenas
vai atsauces vērtības, ieskaitot samērīgu PVA un peļņas summu.
67. Lai aprēķinātu salikto normālo vērtību, ir jāveic šādas četras secīgas darbības.
I. Izmantojiet datus, kas attiecas uz reprezentatīvu ražojumu, ražošanas nozari un ražošanas
procesu
Ja ražojumu ražo liels skaits ES ražotāju, ir jāizmanto reprezentatīva ES ražotāja vai vairāku
reprezentatīvu ražotāju dati. Ja ražojums nav homogēns, iespējams, būs jāizvēlas viens vai vairāki
reprezentatīvi ražojuma veidi. To var izdarīt, piemēram, parādot, ka izvēlēto reprezentatīvo veidu
imports ES ir būtiska daļa no eksportētājvalsts kopējā importa ES. Vislabāk, ja ražošanas process
ir līdzīgs vai ļoti tuvs ražošanas procesam eksportētājvalstī. Ja tā nav, ir jāizmanto reprezentatīvs
ražošanas process Savienībā.
II. Balstoties uz ES ražotāju datiem, sūdzībā ir jāiekļauj:
•

attiecīgā ražojuma ražošanai nepieciešamo ražošanas faktoru iedalījums (vai materiālu
saraksts, sīkāk sk. 8. pielikumā);

•

katra tāda ražošanas faktora vajadzīgais daudzums vai lietojums ar mērvienību (kg, m2 utt.),
kas nepieciešams attiecīgā ražojuma ražošanai;

•

katram ražošanas faktoram — vienas vienības ražošanas izmaksas;

•

visu ražošanas faktoru apraksts, tostarp (attiecīgā gadījumā) paskaidrojums par kvalitāti,
kategoriju, koncentrāciju utt.; ja iespējams — attiecīgais HS kods 16.

III. Neizkropļotas atsauces vērtības
Lai aizstātu izkropļotās izmaksas (sk. IV punktu tālāk), ir jāiegūst neizkropļotas atsauces
vērtības no piemērotas reprezentatīvās valsts vai, ja tas uzskatāms par lietderīgu, no
neizkropļotām starptautiskajām cenām, izmaksām vai atsauces vērtībām.
Piemērotas reprezentatīvās valsts izvēle

16

Harmonizētās sistēmas kods (“HS kods”) ir starptautiski standartizēta nosaukumu un numuru sistēma tirgoto
ražojumu klasificēšanai. To izmanto vairāk nekā 200 Pasaules Muitas organizācijas dalībvalstis, un tam ir
seši cipari. Valstis bieži vien izmanto detalizētākus kodus, bet tie nav starptautiski harmonizēti.
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Ieteicams izvēles procesu sākt, izveidojot visu iespējamo reprezentatīvo valstu sarakstu.
Izvēlieties valsti, kas vislabāk atbilst visiem kritērijiem, kuri izklāstīti tālāk.
•

Valstī ir jānotiek attiecīgā ražojuma ražošanai nozīmīgos apjomos. Ražojums iekšzemes
tirgū ir jāražo un jāpārdod reprezentatīvos daudzumos, salīdzinot ar eksporta apjomu no valsts,
kas, kā tiek apgalvots, ES tirgū veic dempingu (parasti par atsauces vērtību izmanto 5 %).
Konkurenci pierāda liels ražotāju skaits un/vai ievērojams importa apjoms no trešām valstīm.
Ražošana ir jāsalīdzina ar ražošanu eksportētājvalstī. Tas nozīmē, ka sūdzībā ir jāaplūko
piekļuve izejvielām un sastāvdaļām, to raksturs, ražošanas tehnoloģija, procesa veids,
specializācijas tendences u. c. Lai ņemtu vērā visas būtiskās atšķirības šajos faktoros, izdariet
attiecīgas korekcijas, kad tas ir nepieciešams. Tāpat ražojumiem, kuru izcelsmes ir
eksportētājvalstī, un reprezentatīvajā valstī ražotajiem ražojumiem ir jābūt identiskiem vai
līdzīgiem fizikālo, tehnisko un ķīmisko īpašību un lietojuma ziņā. Lai ņemtu vērā visas
atšķirības, var veikt attiecīgas korekcijas.

•

Valstij ir jābūt ar līdzīgu ekonomiskās attīstības līmeni kā eksportētājvalstij — tas nozīmē, ka tai ir
jāietilpst tajā pašā ienākumu kategorijā un jābūt ar nozīmīgu iedzīvotāju skaitu 17.

•

Izmaksu datiem ir jābūt “viegli pieejamiem” 18 (sk. arī 8. pielikumu). Valstis, kuru
ekonomiskā attīstība nav vienā līmenī ar eksportētājvalsts līmeni, bet kuras tomēr atrodas
salīdzināmā attīstības līmenī ar eksportētājvalsti, ir jāizvēlas tikai tiktāl, ciktāl datu
pieejamības apsvērumi atsver ekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības.

•

Reprezentatīvajā valstī nedrīkst notikt kropļojumi (sk. arī 8. pielikumu).

•

Ja ir vairākas šādas valstis, vispiemērotākā reprezentatīvā valsts būs tā valsts, kurā ir
pienācīgs sociālās un vides aizsardzības līmenis. Minētā “pienācīgā aizsardzības līmeņa”
pamatā būs svarīgākās ANO/SDO darba ņēmēju tiesību konvencijas un konvencijas vides
jomā. Orientējošu sarakstu var atrast VPS regulas (Vispārējo tarifa preferenču sistēma) 19

VIII pielikumā.

Starptautiskās cenas, atsauces vērtības vai izmaksas
Alternatīvi izkropļoto izmaksu aizstāšanai var izmantot arī starptautiskās cenas, atsauces
vērtības vai izmaksas. Šādi var rīkoties, ja, piemēram, neizkropļotas izmaksas reprezentatīvajā
valstī nav viegli pieejamas vai ja ir uzskatāms, ka starptautisks kotējums varētu labāk norādīt
neizkropļoto izmaksu līmeni. Attiecībā uz pēdējo minēto gadījumu var uzskatīt, piemēram, ka
krāsaino metālu, melno metālu un dārgmetālu kotēšana Londonas metālu biržā sniedz labāku
atsauces vērtību nekā konkrētas valsts importa statistikas dati.
IV. Izmaksu aizstāšana

17

Sk.,
piem.,
Pasaules
Bankas
ienākumu
klasifikāciju:
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lendinggroups.

“Viegli pieejami” var nenozīmēt “bezmaksas”, bet tiem ir jābūt publiski pieejamiem. Tomēr priekšroka
dodama bezmaksas informācijai, ja tāda ir pieejama.
19 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa
preferenču sistēmas piemērošanu (OV L 303, 31.10.2012., 1. lpp.).
18
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1) Ja iespējams, Savienības ražotāja izmaksas, kas izmantotas par izejas punktu (sk. II punktā
iepriekš), ir jākoriģē, lai atspoguļotu izmaksas eksportētājvalstī, kurā ir kropļojumi.
2) Pēc tam, lai aprēķinātu salikto normālo vērtību, izkropļotās izmaksas aizstāj ar
neizkropļotajām atsauces vērtībām (sk. III iedaļu iepriekš).
Tālāk ir dots piemērs.
3. attēls. Saliktā normālā vērtība nozīmīgu kropļojumu gadījumā
Attiecīgais ražojums, veids
Ražošanas izmaksas
Izejvielas
EUR/t
- izejviela A (300 EUR/t)
- izejviela B (25 EUR/t)
- izejviela C (70 EUR/t)
Darbaspēks
- kvalificēts darbaspēks (30 EUR/t)
- mazkvalificēts darbaspēks (20 EUR/t)

395

EUR/t

50

Enerģija 200 kWh, 0,05 EUR/kWh
EUR/t
Citas ražošanas izmaksas
EUR/t
(Ja iespējams, norādiet: noma, līzings, amortizācija, uzturēšana un remonts utt.)
Starpsumma: ražošanas izmaksas
EUR/t
Pārdošanas, vispārējie, administratīvie izdevumi
EUR/t
(Ja iespējams, norādiet — finansēšana, apdrošināšana, iepakojums,
administratīvie izd., pārdošana, reklāma, pētniecība un izstrāde, patenti/autoratlīdzības,
tehniskā palīdzība, garantijas utt.)
KOPĒJĀS IZMAKSAS
Normālā peļņa
30

EUR/t
5%

NORMĀLĀ VĒRTĪBA (ražotāja cenas līmenī)
630

10
45
_____
500
100

_____
600
EUR/t
_____
EUR/t

Dati par izejvielu A ir balstīti uz visu izcelsmju importa vidējo cenu piemērotajā reprezentatīvajā
valstī, izņemot eksportētājvalsti, jo tajā dati ir izkropļoti (imports no eksportētājvalsts ir XX % no visa
importa uz piemēroto reprezentatīvo valsti). Statistika iegūta no __, kas iekļauts ___. pielikumā.
Enerģijas izmaksas iegūtas no valsts statistikas biroja datiem, kas iekļauti ___. pielikumā. Tās ir
aptuveni tādas pašas, kādas iesnieguši trīs reprezentatīvās valsts ražotāji eksportētāji, kas sadarbojās
(sk. informāciju par to izmaksām un peļņu ___. pielikumā).
Pārējo izmaksu pamatā ir triju reprezentatīvās valsts ražotāju eksportētāju, kuri sadarbojās, vidējās
izmaksas un peļņa (sk. informāciju par to izmaksām ___. pielikumā).
PVA un peļņas dati iegūti no publiski pieejamiem pārskatiem, kurus snieguši tādi uzņēmumi
reprezentatīvajā valstī, kuri ražo attiecīgo ražojumu un/vai veic ražošanu tajā pašā segmentā/sektorā.
Sk. ziņojumu ___. pielikumā.
Izmantotais valūtas maiņas kurss: ____ (vidēji ___. gadā). Sīkāk sk. ___. pielikumā.
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D.

Eksporta cena
Eksporta cena, ko eksportētājam maksā pirmais neatkarīgais pircējs ES

68. Eksporta cena ir eksportam paredzētu preču ražotāja cena, kuru ir samaksājis pirmais
neatkarīgais pircējs ES vai kura tam ir jāmaksā. Vairumā gadījumu eksporta cenas pamatā būs
cena, kādu eksportētājam maksā pirmais nesaistītais importētājs ES.
69. Pierādījumi, kas apliecina eksporta cenu, var būt rēķini, cenu piedāvājumi, cenrāži, pārdevēju
ziņojumi vai attiecīgās valsts oficiālā statistika par importu. Cena ir jānorāda ražotāja cenas
līmenī. Sūdzībā ir jāiekļauj pierādījumi par to pašu periodu, kas izmantots normālās vērtības
noteikšanai (sk. 55. punktu iepriekš).
Saliktā eksporta cena
70. Dažos gadījumos, balstoties uz cenu, par kuru importētie ražojumi pirmoreiz tiek pārdoti
neatkarīgam pircējam, būs jāaprēķina saliktā eksporta cena. Tas tā būs jo īpaši tad, ja:
-

sūdzības iesniedzēji nevar uzzināt, kādas ir eksporta cenas, vai

-

sūdzības iesniedzējiem ir pamats uzskatīt, ka eksportētājs un importētājs ir saistīti (piem.,
mātesuzņēmuma un meitasuzņēmuma attiecībās), ka starp tiem pastāv kompensējoša shēma
vai ka eksporta cena nav uzticama citu iemeslu dēļ. Paskaidrojiet, kāpēc.

71. Lai aprēķinātu salikto eksporta cenu ražotāja cenas līmenī, sūdzības iesniedzējiem ir jāiesniedz
tālākpārdošanas cena, ko par importēto ražojumu maksā neatkarīgs pircējs pirmajā
tālākpārdošanas punktā ES. Piemēram, attiecībā uz tāda importētāja cenu, kas ir saistīts ar
eksportētāju:
- importētāja PVA izmaksas,
- nesaistīta importētāja parastā peļņa,
- transporta, apdrošināšanas, kravas apstrādes, iekraušanas izmaksas un papildizmaksas, un
- muitas nodokļi.
72. Visas korekcijas ir jāpamato ar pietiekamiem dokumentāriem pierādījumiem. Piemērs ir dots
tālāk 4. attēlā 20.

20

Ja sūdzībā ir aptverti vairāki reprezentatīvi ražojuma veidi, tāpēc ka attiecīgais ražojums nav homogēns, tiks
iegūtas atšķirīgas normālās vērtības, kuras tiks atsevišķi salīdzinātas ar eksporta cenām.
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4. attēls. Saliktā eksporta cena
Sūdzības iesniedzējs ir ieguvis pierādījumus par cenu, ko mazumtirgotājs ir samaksājis ar
eksportētāju saistītam vairumtirgotājam/importētājam (134,5 EUR). No šīs mazumtirdzniecības
cenas jāiegūst eksporta cenas aplēse neto ražotāja cenas līmenī, atņemot attiecīgos posteņus, kas
var būt, piemēram, šādi: PVN (10 %), vairumtirgotāja PVA izmaksas un peļņas norma (10 %),
transports un apdrošināšana ES (2 %), muitas nodoklis (5 %), transports un apdrošināšana no
ES robežas līdz eksportētāja rūpnīcai (4 %).
Attiecīgais ražojums, zīmols, veids

EUR

Bruto vairumtirdzniecības cena

134,5

mīnus PVN = 10 %. (Aprēķins: 134,5/1,10)
⇒ Neto vairumtirdzniecības cena

122,3

mīnus vairumtirgotāja PVA (5 %) un peļņa no nesaistītā importētāja (5 %) = 10 % un
transports un apdrošināšana ES = 2 %. (Aprēķins: 122,3/1,12)
⇒ Cena vairumtirgotājam pēc muitošanas

109,2

mīnus muitas nodoklis = 5 %. (Aprēķins: 109,2/1,05)
⇒CIF 21 eksporta cena

104

mīnus apdrošināšana, vedmaksa līdz rūpnīcai = 4 %. (Aprēķins: 104/1,04)
⇒ ražotāja eksporta cena

100

Mazumtirdzniecības cena iegūta no rēķinu vidējās summas (vai no kataloga, cenrāža, tirgus apsekojuma
utt.).
Avots iekļauts ___. pielikumā vai importa cena — no Eurostat datiem 22 (sk. ___. pielikumu).
Visas starpības, kā arī dati par apdrošināšanu un vedmaksu, iegūti no ______ veiktā tirgus apsekojuma va
aplēsti, balstoties uz ______. Sk. ___. pielikumā attiecīgo lappušu kopijas.

E.

Cenu salīdzinājums

73. Lai varētu veikt pienācīgu cenu salīdzinājumu, eksporta cenai un normālajai vērtībai ir jābūt
salīdzināmām attiecībā uz ražojuma fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām, kā arī pārdošanas
noteikumiem. Salīdzinājums ir jāizdara vienā un tajā pašā tirdzniecības līmenī (piem.,
vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības līmenī), ražotāja cenas līmenī, kā arī pēc iespējas
vienā un tajā pašā laikā.
74. Ja eksporta cenai un normālajai vērtībai nav salīdzināma pamata, attiecībā uz visām atšķirībām ir
jāizmanto pielaides, cik vien to pieļauj sūdzības iesniedzējam zināmais.
Attiecībā uz visām izdarītajām korekcijām ir jāsniedz:
(1) sīkāka informācija par atšķirībām, kuru dēļ veikta korekcija,
(2) aplēses par pielaidēm, kas vajadzīgas atšķirību dēļ, un
(3) apstiprinoši pierādījumi par atšķirībām.
75. Tādēļ normālā vērtība (nevis eksporta cenas), iespējams, būs jākoriģē, ja ražojums, kas izmantots

21

CIF (izmaksas, apdrošināšana un vedmaksa) ir tirdzniecības noteikums, kas prasa pārdevējam līgumā
noteikt un segt izmaksas un vedmaksu par preču piegādi līdz norādītajai galamērķa ostai. Sk. arī
12. zemsvītras piezīmi.
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Eurostat statistika par importu ir publiski pieejama internetā. Sk. 6. sadaļu “NODERĪGAS SAITES”
(“USEFUL LINKS”) tālāk.
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normālās vērtības noteikšanai, nav identisks importētajam ražojumam atšķirīgu fizikālo un/vai
ķīmisko īpašību dēļ. Šādā gadījumā saprotami paskaidrojiet, kā abi ražojumi atšķiras un kā šīs
atšķirības ietekmē tirgus vērtību vai ražošanas izmaksas plus peļņu.
76. Tāpat var būt nepieciešams koriģēt normālo vērtību (nevis eksporta cenas), ja cenu salīdzināmību starp

eksportētāja valsts iekšzemes tirgū pārdoto ražojumu un uz ES eksportēto ražojumu ietekmē atšķirīgi
tirdzniecības līmeņi 23 un/vai ievedmuitas nodokļi un netiešie nodokļi.

77. Turklāt gan normālā vērtība, gan eksporta cenas ir jākoriģē, lai ņemtu vērā atšķirības attiecībā uz:

F.

-

atlaidēm,

-

rabatiem un daudzumiem,

-

transportu, apdrošināšanu, kravas apstrādi utt.,

-

iepakošanu,

-

kredītu,

-

izmaksām pēc pārdošanas,

-

komisijas maksām,

-

valūtas konvertāciju un

-

citiem faktoriem, kas ietekmē cenas un cenu salīdzināmību.

Dempinga starpība

78. Dempinga starpību parasti aprēķina šādi.
(1) Cenu salīdzinājums: aprēķiniet starpību starp normālo vērtību (neto ražotāja cenas līmenī) un
eksporta cenu (neto ražotāja cenas līmenī) pēc tam, kad izdarītas pielaides par atšķirībām,
kas ietekmē cenu salīdzināmību.
(2) Izsakiet šo starpību procentos no CIF eksporta cenas.
Piemērs ir dots tālāk 5. attēlā.
5. attēls. Dempinga starpības aprēķināšana (visi skaitļi EUR)
a. normālā vērtība (ražotāja cenas līmenī)
b. eksporta cena (ražotāja cenas līmenī)
c. dempinga starpība
a-b
d. CIF vērtība
e. dempinga starpība, % no CIF vērtības c *100
d.

100
(80)
20
90
20 = 22%
90

79. Ja izvēlēti atšķirīgi ražojuma veidi, tiks iegūtas atšķirīgas dempinga starpības. Var aprēķināt šo
dempinga starpību vidējo vērtību, lai iegūtu vienu dempinga starpību attiecīgajam ražojumam
kopumā, taču sūdzībā ir jāiekļauj visi aprēķini.
80. Ja sūdzība attiecas uz vairākām valstīm, tad dempinga starpība ir jāaprēķina katrai iesaistītajai
valstij atsevišķi.

23

Ar to ir domāta atšķirība starp pārdošanu mazumtirdzniecībā un pārdošanu ar izplatītāju starpniecību.
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G.

Pasākumu apjoms gadījumos, kad eksportētājvalstī pastāv ar izejvielām saistīti
kropļojumi

81. PTO un ES noteikumi paredz, ka antidempinga maksājuma apjoms nedrīkst pārsniegt dempinga
starpību, taču tas var būt mazāks, ja ar mazāku maksājumu var pietiekami atsvērt kaitējumu, kas
nodarīts ar importu par dempinga cenām. Tas ir tā dēvētais “mazākā maksājumuma noteikums”
(“MNN”). Tātad MNN piemēro, ja kaitējuma starpība (sk. 142. punktu) ir mazāka par dempinga
starpību (sk. 78. punktu).
82. Izvērtējot to, vai par dempinga starpību mazāks maksājums būtu pietiekams, lai novērstu
kaitējumu, Komisija vērtēs, vai attiecībā uz attiecīgo ražojumu pastāv ar izejvielām saistīti
kropļojumi.
83. Ja sūdzības iesniedzēji uzskata, ka pastāv šādi ar izejvielām saistīti kropļojumi, un vēlas, lai
Komisija izmeklētu šos kropļojumus, ir ieteicams sūdzībā iekļaut pietiekamus pierādījumus, ka
šādi kropļojumi pastāv (sk. tālāk to kropļojumu sarakstu, kurus Komisija var izmeklēt) un ka
izejvielas cena eksportētājvalstī ir būtiski zemāka nekā cenas reprezentatīvos starptautiskajos
tirgos. Minētais ļaus Komisijai izmeklēt šos kropļojumus un, ja būs pamatoti, noteikt maksājumu
dempinga starpības apmērā. Ciktāl Komisijai būs pieejami pierādījumi, tā arī pēc savas
iniciatīvas pārbaudīs, vai šādi kropļojumi pastāv.
Ja pirms lietas ierosināšanas Komisijai par šādiem kropļojumiem nebūs pietiekamu pierādījumu,
kas balstīti uz sūdzību vai ko Komisija savākusi pēc savas iniciatīvas, tad paziņojumā par
procedūras sākšanu un tādējādi arī izmeklēšanas tvērumā netiks iekļauta šādu kropļojumu
pārbaude. Ja izmeklēšanā nav konstatēti kropļojumi, tad kaitējuma starpību nevar noteikt
dempinga starpības līmenī izejvielu tirgus kropļojumu dēļ. Tas var būtiski ietekmēt maksājuma
apmēru.
Piemērs
Antidempinga izmeklēšanā tiek konstatēts, ka konkrētam ražotājam eksportētājvalstī
dempinga starpība ir 50 % un kaitējuma starpība — 15 %. Parasti antidempinga maksājuma
likmi nosaka 15 % apmērā, bet tad, ja izmeklēšanā tiek konstatēts, ka pastāv ar izejvielām
saistīti kropļojumi, Komisija, ja tas ir Savienības interesēs, var noteikt, ka antidempinga
maksājuma likme attiecīgajam ražotājam ir 50 % (dempinga starpības apjoms).

84. Tiks vērtētas tikai izejvielas, ar kurām ir saistīti vismaz 17 % no attiecīgā ražojuma ražošanas
izmaksām. Tādēļ ar sūdzībā doto izmaksu sadalījumu ir jāparāda, ka izkropļotās izejvielas varētu
sasniegt minēto 17 % slieksni.
85. Sūdzības iesniedzēju dati par ražošanu parasti būs samērā tuvi eksportētājvalsts ražotāju datiem,
bet var tiem neatbilst precīzi. Tas nozīmē, ka tad, ja, piemēram, ir pierādījumi, ka
eksportētājvalstī pastāv elektroenerģijas dubultās cenas shēma, bet elektroenerģija veido tikai
15 % no ražošanas izmaksām, Komisija tomēr var izmeklēt pierādījumus attiecībā uz šo
kropļojumu. No otras puses, ja pastāv pierādījumi par izejvielas eksporta tarifa kvotu, bet šī
izejviela veido tikai 3 % no ražošanas izmaksām, šos pierādījumus var pievienot, bet ir maz
ticams, ka eksportētājvalstī tiks sasniegta 17 % robežvērtība. Ja sūdzības iesniedzējiem ir
zināmas ražošanas metožu atšķirības, salīdzinot ar eksportētājvalsts ražotājiem (piem., vertikālas
integrācijas rezultātā), šī informācija ir jāietver sūdzībā.
86. Kropļojumi, kurus var izmeklēt Komisija, ir šādi:
•
•
•
•
•

dubultās cenas shēmas,
izvedmuitas nodokļi,
eksporta papildnodokļi,
eksporta kvotas,
eksporta aizliegums,
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•
•
•
•
•
•
•
•

eksporta fiskālais nodoklis,
licencēšanas prasība,
minimālā eksporta cena,
PVN atmaksas samazināšana vai atcelšana,
ierobežojumi attiecībā uz muitošanu eksportētājiem,
kvalificēto eksportētāju saraksts,
pienākums pret iekšzemes tirgu,
ieguve garantētam noietam.

87. Iesniedzamajiem pierādījumiem ir jābūt pietiekamiem. Apgalvojumus bez apstiprinošiem
pierādījumiem nevar ņemt vērā. Piemēram, ja sūdzības iesniedzēji apgalvo, ka eksportētājvalstī
eksporta kvotu dēļ ir ar izejvielām saistīti kropļojumu, sūdzībā ir jāiekļauj tiesību akts, ar ko šāda
kvota ir noteikta, un ir skaidri jāparāda, ka minētais tiesību akts ir spēkā.
88. Tālāk ir uzskaitīti daži avoti, kas var sniegt noderīgu informāciju par iespējamiem ar izejvielām
saistītiem kropļojumiem. Lielākajā daļā šo avotu izejvielu definēšanai tiek izmantota
Harmonizētās sistēmas klasifikācija, tādēļ ir ieteicams izmantotajām izejvielām norādīt
harmonizētās sistēmas kodus:
•

•
•
•
•
•
•

to kropļojumu saraksts, kurus Komisija var izmeklēt, ir līdzīgs sarakstam, ko publicē
ESAO un kas tiek izmantots tās “Rūpniecisko izejvielu eksporta ierobežojumu
inventarizācijā”:
http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials
PTO publicētais PTO tirdzniecības politikas pārskats:
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tpr_e.htm
ziņojumi par atsevišķām valstīm;
materiāli, ko sagatavojuši profesionāli ražošanas nozares analītiķi, piemēram, IHS
Market, Metal Bulletin un Bloomberg;
Pasaules Bankas grupas tīmekļa vietne “Doing Business”:
http://www.doingbusiness.org/data; izvēlieties pozīciju “Economy Snapshots”, tad
“Trading across Borders”;
SVF datubāze: http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx
citi komunālo pakalpojumu cenu avoti, piemēram, Starptautiskā Enerģētikas aģentūra
un valsts ūdensapgādes iestādes.

Papildu Savienības interešu pārbaude, ja pastāv ar izejvielām saistīti kropļojumi
89. Pārbaudes mērķis ir noteikt, vai Savienības interesēs ir piemērot pasākumu dempinga starpības
līmenī. Lai veiktu šādu pārbaudi, Komisijai ir aktīvi jāiegūst informācija no ieinteresētajām
personām, tostarp sūdzības iesniedzējiem. Komisijai ir jāizvērtē tādi elementi kā neizmantotā
jauda eksportētājvalstī, konkurence par izejvielām un ietekme uz Savienības uzņēmumu piegādes
ķēdēm, kā arī jebkādi citi attiecīgie elementi.
90. Lai ļautu Komisijai iegūt pietiekamu informāciju nolūkā noteikt, vai Savienības interesēs ir
piemērot pasākumu dempinga starpības līmenī gadījumā, ja ir ar izejvielām saistīti kropļojumi,
tad sūdzības iesniedzēji tiek aicināti sūdzībā iekļaut visu nozīmīgo informāciju (kuru pamato
pierādījumi), sniedzot atbildes, piemēram, uz šādiem jautājumiem:
a) Vai eksportētājvalstī pastāv būtisks jaudas pārpalikums saistībā ar attiecīgo ražojumu/
izejvielām? Ja iespējams, sniedziet aplēses par ražošanas jaudu, attiecīgā ražojuma gada
ražošanas apjomu un iekšzemes patēriņu eksportētājvalstī. Norādiet informācijas avotu.
b) Kāda ir globālā konkurences situācija saistībā ar attiecīgā ražojuma galvenajām izejvielām?
Vai mūsu ražošanas nozare attiecībā uz šīm izejvielām saskaras ar piekļuves un/vai izmaksu
problēmām? Vai ES ražotāji ir ļoti atkarīgi no stratēģiski svarīgu izejvielu importa? Vai šī
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atkarība var būt kritiska, ņemot vērā to ekonomisko vērtību un augstos piegādes riskus? Kāda
ir galvenās izejvielas aizstājamība ar citiem materiāliem?
c) Kāda ietekme uz lejupējo tirgu un uz visu piegādes ķēdi kopumā būtu pasākuma piemērošanai
dempinga starpības līmenī?
Šis jautājumu saraksts nav pilnīgs. Atkarībā no ražojuma un tirgus var būt lietderīgi iekļaut
papildu informāciju.
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(3) KAITĒJUMS
A.

Principi
Lai Komisija varētu noteikt, vai pastāv pietiekami pierādījumi antidempinga procedūras
sākšanai, tai ir nepieciešami konkrēti dati par apgalvoto kaitīgo ietekmi, ko radījis imports par
dempinga cenām.

91.

92. Šie dati attiecas uz:
(1) ražojumu par dempinga cenām apjomu un vērtību, kā arī to cenu līmeni un
(2) to ietekmi uz ES ražošanas nozari.
93. Lai analizētu kaitējumu, galvenie faktori, kas detalizētāk tiks izskaidroti tālāk, ir šādi:
-

patēriņš Eiropas Savienībā;

-

importa par dempinga cenām apjoms un tirgus daļa;

-

importa par dempinga cenām vienības cena (piem., cena par tonnu);

-

cenas samazinājums (undercutting), no kā cietuši sūdzības iesniedzēji;

-

ES ražošanas nozares un sūdzības iesniedzēju ražošanas apjoms 24, jauda un jaudas
izmantojums;

-

ES ražošanas nozares un sūdzības iesniedzēju pārdošanas apjoms un tirgus daļa Eiropas
Savienībā;

-

sūdzības iesniedzēju pārdošanas apjoms Eiropas Savienībā pēc vērtības ražotāja cenas
līmenī 25 un eksporta apjoms;

-

sūdzības iesniedzēju vienības pārdošanas cena Eiropas Savienībā ražotāja cenas līmenī;

-

sūdzības iesniedzēju Eiropas Savienībā pārdoto preču izmaksas;

-

sūdzības iesniedzēju rentabilitāte Eiropas Savienībā;

-

nodarbinātība ES ražošanas nozarē un sūdzības iesniedzējiem;

-

sūdzības iesniedzēju ieguldījumi;

-

sūdzības iesniedzēju krājumi katra perioda sākumā un beigās.

94. Nav nepieciešams, lai visi ar ES ražošanas nozari saistītie elementi uzrādītu faktiskas negatīvas
tendences. Piemēram, neraugoties uz to, ka pārdošanas apjoms absolūtos skaitļos ir pieaudzis,
ražošanas nozare var uzskatīt, ka tā ir zaudējusi ievērojamu apgrozījumu, jo imports par
dempinga cenām izraisīja lejupēju cenu spiedienu, kura dēļ tirgū pazeminājās cenas.
95. Sūdzībā var būt ietverta arī informācija par rādītājiem, kas nav minēti 83. punktā, bet varētu
liecināt par kaitējumu.
96. Turklāt, aprakstot ES ražošanas nozares situāciju, var ņemt vērā kaitējuma draudus vai šķērsli ES
ražošanas nozares izveidei (sk. tālāk).
97. Tālāk 5. pielikumā (Annex 5) ir dota tabula, ko varat izmantot, lai savāktu datus par atsevišķiem
uzņēmumiem, un cita tabula, ko var izmantot, lai apkopotu šajā sadaļā aprakstītos datus par

24

Ieskaitot ražošanas apjomu, ko pārved vai pārdod uzņēmuma iekšienē vai saistītam uzņēmumam tālākai
apstrādei (izmantošana garantētam noietam vai pārdošana garantētam noietam).

25

Izņemot izmantošanu garantētam noietam vai pārdošanu garantētam noietam (ražojumus pārved vai pārdod
uzņēmuma iekšienē vai saistītam uzņēmumam tālākai apstrādei). Ražojumi, kas paredzēti izmantošanai
garantētam noietam vai pārdošanai garantētam noietam, ir jānorāda atsevišķi.
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kaitējumu.
98. Sniedzot attiecīgos datus un skaitļus, ņemiet vērā tālāk uzskaitītos aspektus.
Ģeogrāfiskais apgabals
99. Visi minētie rādītāji attiecas uz ES kopumā.
Ražojums
100. Kaitējuma izvērtējumam ir jābalstās tikai uz attiecīgo ražojumu, tādēļ visiem sniegtajiem datiem
un skaitļiem ir jāattiecas vienīgi uz šo ražojumu. Tikai tad, ja nav iespējams iesniegt datus, kas
attiektos vienīgi uz attiecīgo ražojumu, jūs varat sniegt datus par plašāku ražojumu grupu, kurā
ietilpst attiecīgais ražojums. Tā var būt, piemēram, statistika par importu, kurā muitas pozīcija
ietver arī citus ražojumus papildus attiecīgajam ražojumam (sk. nākamo punktu). Šādā gadījumā
ir jāizdara aplēses par attiecīgā ražojuma importa apjomu. Paskaidrojiet un pamatojiet attiecībā
uz apjoma rādītājiem izdarītās ekstrapolācijas vai korekcijas.
Tarifa pozīcijas
101. Dažkārt tarifa pozīcijas vai KN kodi neļauj izdalīt attiecīgo ražojumu, jo tas ir saistīts ar citiem
ražojumiem, uz kuriem sūdzība neattiecas (tā dēvētie “ex kodi”, sk. 9. zemsvītras piezīmi). Šādos
gadījumos attiecīgā ražojuma importa apjoms ir jāaplēš, balstoties uz tirgus datiem vai citiem
avotiem. Noderīga var būt arī eksportētājvalsts statistika 26.
Informācija par ražojuma veidiem
102. Ja attiecīgajam ražojumam ir daudzi atšķirīgi veidi vai paveidi, informācija par konkrētiem
kaitējuma faktoriem var aprobežoties ar noteiktiem reprezentatīviem veidiem (sk. arī 57. punktu),
ja:
•

dažus kaitējuma rādītājus nav iespējams norādīt globāli visiem veidiem

vai
•

globālo rādītāju (piem., ražošanas izmaksu, pārdošanas cenas, rentabilitātes) dinamika
nav uzskatāma par jēgpilnu.

Dokumentējiet pamatojumu, kāpēc tika izvēlēti konkrēti veidi.
Attiecīgais periods
103. Attiecībā uz cenas samazinājuma un mērķa cenas samazinājuma aprēķiniem ir vēlams, lai
attiecīgais periods aptvertu 12 mēnešus un beigtos ne vēlāk kā 6 mēnešus pirms datuma, kad
iesniegta sūdzība (tas pats periods, kuru izmanto dempinga aprēķinam, sk. 55. punktu iepriekš).
104. Attiecībā uz kaitējuma faktoriem, uz kuru pamata nosaka tendences (piem., nosakot apjoma un

26

Vairums pasaules valstu tarifa klasifikācijas un statistikas mērķiem izmanto Pasaules Muitas organizācijas
(PMO) Harmonizētās sistēmas (HS) nomenklatūru. HS sistēmā kodi tiek noteikti līdz sešiem cipariem, un
PMO locekļi pēc tam var noteikt sīkākus apakšiedalījumus (piem., kā astoņu ciparu KN kodus ES). Tas
nozīmē, ka PMO locekļu (ieskaitot ES) tarifu nomenklatūra līdz sešiem cipariem ir vienāda. Tomēr, ja
izmantojat eksportētājvalsts statistiku, ir jāizmanto tās tarifu nomenklatūra, ņemot vērā tās
apakšiedalījumus, kas ir dziļāki par sešu ciparu līmeni.
PTO dalībvalstu statistikas biroju tīmekļa vietnes ir atrodamas vietnē
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/natl_e.pdf.
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cenu dinamiku, — imports ES un ES ražotāju pārdošanas apjoms ES), attiecīgajam periodam ir
jāaptver 4 gadi, un vēlams, lai pēdējais no tiem sakristu ar periodu, kas izmantots dempinga un
cenas samazinājuma aprēķinos.

B.

Kaitējuma faktori
Ievadpiezīmes

105. Tā dēvētie makrorādītāji ir jānorāda attiecībā uz visu ES ražošanas nozari (proti, par sūdzības
iesniedzējiem, kā arī par citiem zināmajiem ražotājiem). Makrorādītāji ir šādi:
-

ražošanas apjoms,

-

jauda,

-

pārdošanas apjoms,

-

tirgus daļa un

-

nodarbinātība.

Ja nav zināmi precīzi skaitļi par tiem ES ražotājiem, kuri neiesniedz sūdzību, sūdzībā ir jānorāda
uz pamatotu un skaidru metodiku balstītas aplēses.
106. Tā dēvētie mikroekonomiskie rādītāji, piemēram, pārdošanas vērtība, pārdošanas cenas,
ražošanas izmaksas, rentabilitāte un cenas samazinājuma aprēķini, attiecas tikai uz sūdzības
iesniedzējiem.
107. Sūdzībā ir jāiekļauj rādītāji par katru uzņēmumu, kā arī kopējie rādītāji.
108. Sūdzībā par katru no kaitējuma rādītājiem ir jāietver paskaidrojumi, sīkāk sk. tālāk.
Patēriņš Eiropas Savienībā (sk. arī 6. pielikuma (Annex 6) I sadaļas A tabulu)
109. Pārdošanas apjoma dinamika Eiropas Savienībā ir jāsalīdzina ar patēriņu Eiropas Savienībā.
Patēriņa rādītāji var balstīties uz tirgus apsekojumiem, statistikas datiem u. c., bet tos var arī
aprēķināt, izmantojot vienu no šādām divām metodēm.
I metode
Gads
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1

2

3

4

Visu ES ražotāju (sūdzības iesniedzēju un pārējo) kopējais ražošanas
apjoms Eiropas Savienībā
Kopējais imports no trešām valstīm*
Kopējais eksports (pārdošana trešām valstīm)*
Domājamais patēriņš Eiropas Savienībā: (a+b-c)
Krājumu kopējās izmaiņas Eiropas Savienībā
Faktiskais patēriņš Eiropas Savienībā: (d-e)

* Iespējamais avots: ES importa un eksporta statistika (Eurostat) — norādiet mērvienību (tonnas, kilogrami utt.).

-

Visu ES ražotāju kopējais ražošanas apjoms ES ir sūdzības iesniedzēju ražošanas apjoms, kam
pieskaitīts pārējo ES ražotāju ražošanas apjoms (ieskaitot ES ražotājus, kas ir saistīti un/vai paši veic
importu). Iespējams, to vajadzēs daļēji aplēst. Ja daļa no produkcijas ir paredzēta

izmantošanai garantētam noietam vai pārdošanai garantētam noietam 27, norādiet daudzumu.

-

27

Kopējais imports no trešām valstīm ir visa ražojuma importa Eiropas Savienībā kopsumma,

Termini “izmantošana garantētam noietam” un “pārdošana garantētam noietam” definēti 20. zemsvītras
piezīmē.
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ieskaitot importu, kas, kā tiek apgalvots, ir par dempinga cenām. Šis rādītājs ir pieejams Eurostat

statistikā 28. Ja KN kods neizdala attiecīgo ražojumu, skaitļi ir jāaplēš.

-

Kopējais eksports (uz trešām valstīm) ir ražojuma eksporta apjoms uz trešām valstīm; šos
datus var atrast Eurostat sadaļā “extra-EU”. Ja KN kods neizdala attiecīgo ražojumu, skaitļi
ir jāaplēš.

-

Krājumu kopējās izmaiņas Eiropas Savienībā ir starpība starp visu ES ražotāju (sūdzības
iesniedzēju un pārējo) krājumiem perioda sākumā un beigās. Atkarībā no ražojuma un no to
uzņēmumu skaita, kuri neiesniedz sūdzību, var būt nepieciešamas aplēses.

II metode

a)

b)
c)

Gads
Visu ES ražotāju (sūdzības iesniedzēju
un citu) ES produkcijas kopējais
pārdošanas apjoms Eiropas Savienībā
Kopējais imports no trešām valstīm*
Faktiskais patēriņš Eiropas Savienībā:
(a+b)

1

2

3

4

* Iespējamais avots: ES importa un eksporta statistika (Eurostat).

- Visu ES ražotāju ES produkcijas kopējais pārdošanas apjoms Eiropas Savienībā ir sūdzības

iesniedzēju pārdošanas apjoms, kam pieskaitīts pārējo ES ražotāju pārdošanas apjoms Eiropas
Savienībā (ieskaitot ES ražotājus, kas paši ir saistīti ar importu un/vai paši to veic). Atkarībā no tā,
vai ES ražotāji sadarbojas, var būt vajadzīgas aplēses. Ja daļa no produkcijas ir paredzēta
izmantošanai garantētam noietam vai pārdošanai garantētam noietam, norādiet šo apjomu.

- Kopējais imports no trešām valstīm ir visa ražojuma importa Eiropas Savienībā kopsumma,
ieskaitot importu par dempinga cenām. Šis rādītājs ir pieejams Eurostat statistikā. Ja KN kods
neizdala attiecīgo ražojumu, skaitļi ir jāaplēš.
Apjoms un tirgus daļa importam, kas, kā tiek apgalvots, ir par dempinga cenām (sk.
6. pielikuma (Annex 6) I sadaļas B tabulu)
110. Šis apjoms attiecas tikai uz to ražojumu par dempinga cenām, kura izcelsme ir valstī(-īs), uz
kuru(-ām) attiecas sūdzība, un to izsaka tādās pašās vienībās kā patēriņu (tonnās, gabalos,
kvadrātmetros u. c.).
111. Tirgus daļu aprēķina procentos no ES patēriņa un katrai attiecīgajai valstij atsevišķi.
Importa par dempinga cenām apjoms no valsts A
----------------------------------------------------------------- x 100
Patēriņš Eiropas Savienībā

Cena importam, kas, kā tiek apgalvots, ir par dempinga cenām (sk. arī 6. pielikuma (Annex
6) I sadaļas C tabulu)
112. Importa cenu dinamika var liecināt par cenu spiedienu, ko rada imports par dempinga cenām.
113. Atkarībā no pieejamās informācijas rakstura iesakām trīs alternatīvas metodes, kā parādīt cenu
dinamiku, kas raksturo importu par dempinga cenām. Šie ieteikumi neizslēdz citas metodes, kā
var parādīt importēto ražojumu cenu tendences. Neatkarīgi no tā, kuru metodi izmanto, sūdzībā ir

28

Eurostat statistika par importu ir publiski pieejama internetā. Sk. tālāk 6. sadaļu “NODERĪGAS SAITES
(“USEFUL LINKS”).
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jāiekļauj attiecīgi apstiprinoši pierādījumi.
1) Eurostat parasti norāda vidējo CIF cenu par vienību. Šī cena neietver muitas nodokļus.
2) Ir iespējams arī izvērtēt pārdošanas cenu dinamiku ES tirgū, aplūkojot konkrētus
reprezentatīvus ražojuma veidus. Šī metode var būt noderīgāka tad, ja tiek pārdoti atšķirīgi
ražojuma veidi vai paveidi.
3) Lai pierādītu dempinga importa cenu, var izmantot citus avotus, piemēram, publiskus vai
privātus pētījumus, tirgus apsekojumus, pārdošanas ziņojumus vai eksporta statistiku par
attiecīgo(-ajām) valsti(-īm). Tālākpārdošanas cenu dinamika Eiropas Savienībā tikai
indikatīvi liecina par importa cenām, ja nav mainījušās tālākpārdošanas izmaksas un peļņa.
Cenas samazinājums (undercutting), no kā cietuši sūdzības iesniedzēji (sk. arī 6. pielikuma
(Annex 6) II sadaļas A tabulu)
114. Lai noteiktu, vai ir veikts cenas samazinājums un/vai importa par dempinga cenām ražojumu
cenas ir zemākas par cenām Eiropas Savienībā vai negatīvi ietekmē tās, ir ļoti svarīgi salīdzināt
importa par dempinga cenām pārdošanas cenas ar sūdzības iesniedzēju līdzīga veida ražojuma
pārdošanas cenām ES tirgū, kas pamatotas ar pietiekamiem pierādījumiem.
115. Šāds salīdzinājums parasti ir jāveic tikai par nesenu periodu: par 12 mēnešiem, kas beidzas ne
vēlāk kā 6 mēnešus pirms datuma, kad iesniegta sūdzība, proti, par to pašu periodu, kuru izmanto
dempinga aprēķiniem (sk. 55. punktu iepriekš).
116. Salīdzinājumam, ciktāl tas iespējams, ir jāattiecas uz tādiem pašiem vai līdzīgiem ražojuma
veidiem un ir jābūt veiktam tajā pašā tirdzniecības līmenī (piem., mazumtirdzniecības līmenī),
tajā pašā laikā (samērīgi sadalot 12 mēnešu perioda ietvaros) un tajā pašā tirgū, lai taisnīgi
secinātu, ka importēts ražojums ES tirgū ir pārdots par zemāku cenu nekā ES ražošanas nozares
pārdotais ražojums. Turklāt sūdzībā ir jābūt ietvertam salīdzinājumam attiecībā uz katru
reprezentatīvo ražojuma veidu (t. i., par tiem pašiem ražojuma veidiem, kuri izmantoti dempinga
aprēķinos, sk. 57. punktu iepriekš).
117. Ja sūdzības iesniedzēju pārdoto ražojuma veidi atšķiras no tiem, kurus Eiropas Savienībā pārdod
attiecīgās valsts ražotāji/eksportētāji, bet tie tik un tā savstarpēji konkurē, ir skaidri jāpaskaidro,
kā un kādēļ šie ražojuma veidi konkurē, un, ja nepieciešams, ir jāveic attiecīgas korekcijas. Šīs
korekcijas ir jāpamato ar pietiekamiem dokumentāriem pierādījumiem.
118. Tālāk ir ieteikti divi pierādījumu iesniegšanas veidi, bet var izmantot arī citus veidus:
-

ja attiecīgā ražojuma reprezentatīvie veidi izmantoti dempinga aprēķinos, tie paši
reprezentatīvie veidi ir jāizmanto arī cenas samazinājuma aprēķinos. Pierādījumi par
eksporta cenām ir tie paši, ar kuriem pamato dempinga aprēķinus, bet tagad tos koriģē, lai
ņemtu vērā pēcimporta izmaksas. Pierādījumi par ES ražošanas nozares pārdošanas cenām
ES tirgū parasti būs ES ražotāju rēķini pircējiem Eiropas Savienībā (ja nepieciešams,
koriģētā veidā, lai iegūtu ražotāja cenu);

vai
-

salīdzinājumu var veikt arī, balstoties uz importa statistiku, izmantojot svērtās vidējās CIF
cenas pēc izkraušanas ar piegādi līdz ES robežai, kā arī sūdzības iesniedzēju ražotāja cenu.
Cenām pēc izkraušanas ir jāpieskaita pēcimporta izmaksas, proti, muitas nodokļi (ja tādi ir),
muitošanas maksa un kravas apstrādes izmaksas. Šo vidējo rādītāju var salīdzināt ar sūdzības
iesniedzēju vidējām ražotāja cenām, kas sniegtas kaitējuma rādītāju analīzei (sk. 123.–
126. punktu tālāk). Šāds paņēmiens var nebūt precīzs, ja uz attiecīgo ražojumu attiecas KN
kods, kas aptver arī citus ražojumus, vai ja par dažādām cenām tiek pārdoti daudzi atšķirīgi
ražojuma veidi.
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119. Cenas samazinājuma starpību izsaka procentos no sūdzības iesniedzēju ES pārdošanas cenas ES
tirgū, un to parasti aprēķina šādi.
Sūdzības iesniedzēja pārdošanas cena ražotāja cenas līmenī — importa par dempinga cenām
pārdošanas cena pie izkraušanas
--------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
Sūdzības iesniedzēja pārdošanas cena ražotāja cenas līmenī

Sūdzības iesniedzēju un pārējo zināmo ES ražotāju ražošanas apjoms, jauda un jaudas ās
izmantojums (sk. arī 6. pielikuma (Annex 6) II sadaļas D tabulu)
120. Ražošanas apjoms ir kopējais apjoms, kas saražots ražotnēs, kuras fiziski atrodas ES teritorijā,
izteikts vienībās (tonnās, gabalos, kvadrātmetros u. c.) noteiktā periodā (parasti 12 mēnešos).
Tajā ir jāiekļauj produkcija izmantošanai garantētam noietam vai pārdošanai garantētam noietam,
skaidri norādot attiecīgos apjomus. Izmantošana garantētam noietam vai pārdošana garantētam
noietam attiecas uz gadījumiem, kad ražojumus pārved vai pārdod uzņēmuma iekšienē vai
saistītam uzņēmumam tālākai apstrādei.
Izmantošana/pārdošana garantētam noietam = patēriņš
iekšējai ražošanai, nenotiek brīva konkurence ar importu,
kas, kā tiek apgalvots, ir par dempinga cenām
121. Jauda ir vienībās (tonnas, gabali, kvadrātmetri u. c.) izteikts apjoms, ko var saražot noteiktā
periodā (parasti 12 mēnešos) ES teritorijā esošajās ražotnēs, izmantojot pašreizējos resursus.
Jāņem vērā iespējamie apkopes periodi, kad ražošana nevar notikt.
122. Jaudas izmantojumu aprēķina, dalot ražošanas apjomu ar jaudu, un izsaka procentos.
123. Sūdzībā ir jāietver dati par ražošanu, jaudu un jaudas izmantojumu, kā paskaidrots iepriekš,
attiecībā uz sūdzības iesniedzējiem (uz katru atsevišķi un kopā), neskarot 96. punktā izklāstītās
prasības.
124. Sūdzībā ir jānorāda, vai kāds no sūdzības iesniedzējiem ir saistīts ar uzņēmumiem, kas ražo
un/vai pārdod attiecīgo ražojumu valstī(-īs), uz kuru(-ām) attiecas sūdzība, un ir jāsniedz
informācija par šo saikni un attiecīgajiem uzņēmumiem. Tāpat tajā ir jānorāda, vai kāds no
sūdzības iesniedzējiem ir iegādājies ražojumu (un tādējādi daļēji darbojies kā tirgotājs) no citiem
ES ražotājiem, no valsts(-īm), uz kuru(-ām) attiecas sūdzība, vai no trešām valstīm. Šādā
gadījumā ir jānorāda attiecīgie apjomi un cenas, kā arī iemesli (sk. 27. punktu iepriekš).
125. Sūdzībā ir jāietver arī:
•
•
•

aplēse par citu zināmu ES ražotāju ražošanas apjomu un jaudu (kopumā un, ja
iespējams, atsevišķi; sk. arī 109. punktu);
paskaidrojums par izmantoto metodiku (sk. arī 28.–30. punktu iepriekš);
pieejamā informācija (ja tāda ir) par to pārdošanu garantētam noietam, to
saistību ar ražotājiem valstī(-īs), uz kuru(-ām) attiecas sūdzība, un par apjomu,
kādā attiecīgo ražojumu iepērk no citiem ES ražotājiem, no valsts(-īm), uz
kuru(-ām) attiecas sūdzība, vai no citām trešām valstīm.

Sūdzības iesniedzēju un pārējo zināmo ES ražotāju pārdošanas apjoms Eiropas Savienībā,
tirgus daļa un eksports (sk. arī 6. pielikuma (Annex 6) II sadaļas E tabulu)
126. Pārdošana Eiropas Savienībā pēc apjoma ir daudzums (izteikts tādās pašās vienībās kā ES
ražošanas un jaudas rādītāji), par kādu ES ražotāji ES pircējiem ir izrakstījuši rēķinus noteiktā
periodā (parasti 12 mēnešos).
127. Pārdošana Eiropas Savienībā pēc vērtības ir naudas summa EUR (ražotāja cenas līmenī), par
kādu ES ražotāji ir izrakstījuši rēķinus, pārdodot ražojumu ES pircējiem. Norādiet tirdzniecības
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līmeni (piem., mazumtirdzniecība), kurā parasti pārdod ražojumus.
128. Par izmantošanu garantētam noietam vai pārdošanu garantētam noietam (neatkarīgi no tā, vai ir
izmantots rēķins) ir jāpaziņo atsevišķi.
129. Tirgus daļu iegūst, izdalot pārdošanas apjomu ar patēriņu, un izsaka procentos. Aprēķinot
patēriņu Eiropas Savienībā, sūdzībā ir jānorāda skaitļi par katru uzņēmumu un ir jāiekļauj
kopsumma par visiem uzņēmumiem.
130. Pamatojoties uz to, sūdzībā ir jāiekļauj sūdzības iesniedzēju un visu ES ražotāju (balstoties uz
precīzākajām aplēsēm) pārdošanas apjoms Eiropas Savienībā un tirgus daļa, kā arī sūdzības
iesniedzēju pārdošanas apjoma vērtība.
131. Nozīme ir arī eksporta pārdošanas apjomam un vērtībai (ražotāja cenas līmenī), t. i., pārdošanas
apjomam ārpus ES, jo šie rādītāji var liecināt par ES ražošanas nozares konkurētspēju citos
tirgos, kuros pastāv normāli konkurences apstākļi. Ja pirkumu un krājumu nav vai tie ir
nebūtiski, ES ražošanas apjomam parasti ir jābūt līdzīgai ES pārdošanas apjoma un eksporta
summai. Paskaidrojiet visas novirzes.
Sūdzības iesniedzēju pārdošanas cena Eiropas Savienībā (sk. arī 6. pielikuma (Annex 6)
II sadaļas D tabulu)
132. Pārdošanas cena ir vidējā vienības cena, par kādu sūdzības iesniedzēju ražoto ražojumu pārdod
ES tirgū. Cena ir jāizsaka ražotāja cenas līmenī, t. i., pēc iespējamo transportēšanas izmaksu,
rabatu, atlaižu un komisijas maksu atņemšanas.
133. Ja ražojums ir homogēns vai ja dažādu veidu pārdošanas apjoms nav atšķirīgs, vidējo cenu var
aprēķināt šādi:
attiecīgā ražojuma ES neto apgrozījums (ražotāja cenas līmenī)
-------------------------------------------------------attiecīgā ražojuma ES pārdošanas apjoms

134. Ja attiecīgajam ražojumam ir daudzi paveidi vai veidi ar atšķirīgu cenu līmeni un atšķirīgu
pārdošanas apjomu, varētu būt vēlams parādīt to konkrēto ražojuma veidu cenu dinamiku, kuri
vislabāk reprezentē attiecīgo ražojumu kopumā.
Ja iespējams, ir jāizmanto tie paši ražojuma veidi, kas izmantoti dempinga un cenas
samazinājuma aprēķinos.
135. Noderīgi informācijas avoti var būt arī reprezentatīvo apvienību tirgus apsekojumu statistika vai
citi ziņojumi.
Sūdzības iesniedzēju Eiropas Savienībā pārdoto preču izmaksas (sk. arī 6. pielikuma
(Annex 6) II sadaļas E tabulu)
136. Pārdoto preču izmaksas ir fiksēto un mainīgo ražošanas izmaksu (tostarp nolietojuma) summa,
kā arī finansiālās un PVA izmaksas, kas saistītas ar attiecīgā ražojuma ražošanu un pārdošanu
Eiropas Savienībā (visas izmaksas pirms ienākuma nodokļiem), pamatojoties uz ražotāja cenu,
t. i., bez izmaksām, kas saistītas ar transportēšanu pircējiem.
137. Turklāt sūdzībā ir jābūt ietvertām pārdoto preču izmaksām attiecībā uz katru reprezentatīvo
ražojuma veidu (t. i., par tiem pašiem ražojuma veidiem, kas izmantoti dempinga un cenas
samazinājuma aprēķinos, sk. 57. punktu iepriekš).
138. Izmaksas ir jāparāda tādā veidā, kas iespējami precīzi atspoguļo paša sūdzības iesniedzēja
finanšu grāmatvedības sistēmā izmantoto veidu, norādot sīkāku informāciju par aprēķiniem.
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Sūdzības iesniedzēju rentabilitāte saistībā ar attiecīgā ražojuma pārdošanas apjomu
Eiropas Savienībā (sk. arī 6. pielikuma (Annex 6) II sadaļas F tabulu)
139. Rentabilitāti parasti nosaka, sūdzības iesniedzēju tīro peļņu pirms nodokļiem no attiecīgā
ražojuma pārdošanas nesaistītiem pircējiem Savienībā izsakot procentos no šādas pārdošanas
apgrozījuma.
140. Ja rentabilitāti attiecīgajā periodā ietekmē ārkārtas tirgus apstākļi vai notikumi, šie apstākļi un to
attiecīgā ietekme ir jāizsaka kvantitatīvi.
141. Tālāk aprakstīto metodi parasti izmanto, lai izteiktu sūdzības iesniedzēju vidējo rentabilitāti
saistībā ar attiecīgo ražojumu. Taču, ja tas ir lietderīgi, var izmantot citu metodi.
Peļņa (vai zaudējumi) no attiecīgā ražojuma pārdošanas Eiropas Savienībā nesaistītiem pircējiem pirms
ienākuma nodokļu nomaksas
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
Attiecīgā ražojuma apgrozījums (ražotāja cena) Eiropas Savienībā nesaistītiem pircējiem

142. Tāpat ir jānorāda un jāpamato peļņas norma, kas nepieciešama, lai garantētu ES ražošanas
nozares ilgtermiņa rentabilitāti; to sauc arī par normālo peļņas normu vai “mērķa peļņu”.
Tā parasti ir peļņas norma, ko sasniedz parastos tirgus apstākļos pirms dempinga prakses
iestāšanās, ja:
o
o

šāda peļņa ir pamatoti sagaidāma attiecīgās ražošanas nozares konkrētajā
sektorā,
to nevar izskaidrot ar īpašiem tirgus apstākļiem.

Šī peļņas norma, kad tā ir pieskaitīta pārdoto preču izmaksām par vienību, ļauj iegūt ES mērķa
cenu, kas ir cena, kuru ES ražošanas nozare varētu pamatoti gūt ES tirgū, ja nepastāvētu imports
par dempinga cenām.
Pēc tam aprēķina mērķa cenas samazinājuma vai kaitējuma starpību, salīdzinot sūdzības
iesniedzēju mērķa cenu ar cenu importam par dempinga cenām pēc izkraušanas ar piegādi līdz ES
robežai (ieskaitot pēcimporta izmaksas, sk. arī 108. punktu), un izsaka procentos no importa par
dempinga cenām CIF cenas (lai varētu pienācīgi salīdzināt ar dempinga starpību mazākā
maksājuma noteikuma piemērošanai):
Sūdzības iesniedzēja mērķa cena — cena importam par dempinga cenām pēc izkraušanas ar piegādi līdz
Savienības robežai
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
CIF cena importam par dempinga cenām

To personu skaits, kuras nodarbina sūdzības iesniedzēji un pārējie zināmie ES ražotāji (sk.
arī 6. pielikuma I sadaļas F tabulu un 6. pielikuma (Annex 6) II sadaļas G tabulu)
143. Nodarbināto personu skaits ir vidējais konkrētā periodā (parasti 12 mēnešos) pilna laika
nodarbināto skaits (vai tā aplēse) saistībā ar konkrētā ražojuma ražošanu, pārdošanu, pārvaldību
un izplatīšanu. Jāietver arī pagaidu darbinieki.
144. Pamatojoties uz minēto, sūdzībā ir jābūt norādītam to personu skaitam, kuras nodarbina sūdzības
iesniedzēji un citi zināmie ES ražotāji (balstoties uz precīzākajām aplēsēm).
Sūdzības iesniedzēju ieguldījums (sk. arī H tabulu 6. pielikuma (Annex 6) I sadaļā)
145. Ieguldījums ir kapitālizdevumu summa, kas tieši vai netieši saistībā ar attiecīgo ražojumu iztērēta
par materiālajiem pamatlīdzekļiem, kuru aplēstais lietderīgās izmantošanas laiks pārsniedz vienu
gadu.
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Krājumi (sk. arī I tabulu 6. pielikuma (Annex 6) II sadaļā)
146. Krājumi ir attiecīgā ražojuma apjoms, ko glabā pārdošanai, izmantošanai garantētam noietam vai
pārdošanai garantētam noietam.
147. Ir jānorāda sūdzības iesniedzēju attiecīgā ražojuma krājumi katra 12 mēnešu perioda sākumā un
beigās. Norādiet, vai attiecībā uz ražojumu pastāv kādas sezonālas tendences.
Citi kaitējuma elementi
148. Par kaitējumu, kas sūdzības iesniedzējiem nodarīts ar importu par dempinga cenām, var liecināt
arī citi attiecīgi kaitējuma faktori, piemēram, atdeve no ieguldījumiem, naudas plūsma, nespēja
piesaistīt kapitālu. Šādā gadījumā šie faktori ir jāpiemin un jākomentē.
Turpmāka kaitējuma draudi
149. Vēl viens elements, ko var iekļaut sūdzībā, ir potenciāls papildu kaitējums, no kura ES ražošanas
nozare var ciest nākotnē apgalvotā importa par dempinga cenām dēļ.
150. Turpmāka būtiska kaitējuma draudi ir jānosaka, balstoties uz faktiem, nevis tikai apgalvojumiem.
Ja skaidri paredzamu un tūlītēju turpmāku kaitējumu var izteikt kvantitatīvi, dariet to. Apstākļi,
kuros var paredzēt turpmāku kaitējumu, ir, piemēram, šādi:
- importa par dempinga cenām pieauguma temps
Ja importam par dempinga cenām ir augoša tendence, tas var liecināt par varbūtību, ka šāds
imports nākotnē turpinās pieaugt.
- eksportētāju ražošanas jauda
Ir svarīgi uzsvērt eksportētājvalsts ražošanas jaudas potenciālu, lai skaidri parādītu, ka
agresīvās tirdzniecības darbības varētu turpināties. Informāciju parasti var iegūt no
pētījumiem, specializētiem laikrakstu rakstiem vai citiem avotiem.
- izmaiņas eksporta tirgus struktūrā
Eksportētāju valsts iekšzemes tirgus strukturālās izmaiņas (pieprasījuma samazināšanās,
ieguldījumi, tehniskā attīstība, banku reforma, tirgus atvēršana ārvalstu ražojumiem utt.) var
veicināt eksporta pieaugumu uz ES par dempinga cenām.
- šķēršļi eksportam uz citām trešām valstīm
Eksportētāji var orientēties uz ES tirgu. Šīs gaidas var būt balstītas uz uzņēmumu individuālo
eksporta stratēģiju, kā arī uz faktu, ka trešās valstīs pastāv augsti importa tarifi vai citi importa
šķēršļi (piem., antidempinga pasākumi, tehniskie standarti).
- krājumi attiecīgajā(-ās) valstī(-īs)
Eksportētāju krājumu pieaugums var liecināt par iespējamību, ka attiecīgā ražojuma eksports
nākotnē būtiski pieaugs.
151. Parasti šāda veida apgalvojumi papildina apgalvojumus par jau ciestu kaitējumu, bet sūdzību var
balstīt arī vienīgi uz kaitējuma draudiem, ja tie ir pamatoti ar pietiekamiem pierādījumiem, ar
kuriem sākotnējā pārbaudē varētu pamatot lietas ierosināšanu.
Šķēršļi ražošanai un attīstībai
152. Imports par dempinga cenām potenciāli varētu būt atturējis potenciāli ieinteresētus ES
uzņēmumus ražot attiecīgo ražojumu, tādējādi traucējot tiem kļūt par ražotājiem. Šādā gadījumā
paskaidrojiet, kā tas ir noticis, pienācīgi dokumentējot apgalvojumus.
153. Parasti šāda veida apgalvojumi papildina apgalvojumus par kaitējumu, bet sūdzību var balstīt arī
vienīgi uz šķēršļiem, kurus kaitējums rada ES ražošanas nozares izveidei, ja tas tiek pamatots ar
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pietiekamiem pierādījumiem.

(4) CĒLOŅSAKARĪBA
A.

Importa par dempinga cenām ietekme

154. Papildus datiem, kas atspoguļo kaitējumu, ir jāpierāda, ka ar importu par dempinga cenām ir
nodarīts būtisks kaitējums, proti, ka pastāv cēloņsakarība. Tomēr tas nenozīmē, ka importam par
dempinga cenām ir jābūt jebkāda radītā kaitējuma vienīgajam iemeslam. Cēloņsakarību var
pierādīt pieaugošs imports par cenām, kas samazinās, vienlaicīgi ar sūdzības iesniedzēju
situācijas pasliktināšanos, par ko liecina kaitējuma rādītāju dinamika.

B.

Citu faktoru ietekme (sk. arī 6. pielikuma (Annex 6) iedaļu “Cēloņsakarība”)

155. Ir arī jāapsver, vai bez importa par dempinga cenām ES ražošanas nozares situācijas
pasliktināšanos varētu būt ietekmējuši citi faktori. Šādi faktori var būt, piemēram:
-

tāda ražojuma apjoms un cenas, kuru importē no citām trešām valstīm;

-

pieprasījuma samazinājums un patēriņa modeļu izmaiņas;

-

tirdzniecību ierobežojoša prakse no ES ražotāju puses;

-

spēcīga konkurence no ES ražotāju puses;

-

vāji ES ražošanas nozares eksporta rādītāji;

-

zems ES ražošanas nozares ražīgums;

-

kļūdains tirgus dinamikas novērtējums, piemēram, slikta ieguldījumu politika;

-

vāji mārketinga rezultāti;

-

zema ražojumu kvalitāte vai šaurs to klāsts;

-

valūtas maiņas kursa svārstības;

-

ES ražošanas nozares pašu imports, kura izcelsme ir attiecīgā valsts.

Attiecīgā gadījumā sūdzībā ir jābūt iekļautam šo vai jebkādu citu attiecīgo faktoru izvērtējumam,
lai pamatotu, cik lielā mērā šie faktori ietekmējuši ES ražošanas nozarei nodarītā kaitējuma
situāciju periodā, uz kuru attiecas sūdzība (sk. 92. punktu).

(5) NOBEIGUMS
156. Sūdzības nobeigumā kopsavilkuma formā var atkārtot, kādēļ iesniegtie pierādījumi, kas
apliecina, ka pastāv dempings, kaitējums un cēloņsakarība, ir pietiekami, lai sāktu antidempinga
izmeklēšanu.
157. Nobeigumā ir jālūdz, lai Eiropas Komisija sāktu antidempinga lietas izskatīšanu nolūkā izmeklēt
sūdzībā ietvertos apgalvojumus.
158. Nosūtiet sūdzību Eiropas Komisijai (sīkāk sk. 1. pielikumā (Annex 1) un 4. punktā) kopā ar
pavadvēstuli, kurā norādīts datums un kuru parakstījusi persona, kuru sūdzības iesniedzēji
pilnvarojuši rīkoties to vārdā.
159. Šim mērķim var izmantot šādu formulējumu:
“Pielikumā ir pievienota antidempinga sūdzība par (valsts(-u)) izcelsmes (ražojuma) importu.
Parakstītājs juridiski apliecina, ka, ciktāl tam zināms, sniegtā informācija ir pilnīga un precīza,
un ka tas ir pilnvarots pārstāvēt sūdzības iesniedzēju(-us) (sūdzības iesniedzēja(-u)
nosaukums(-i)).
Vārds, uzvārds, paraksts, adrese, e-pasts un tālruņa numurs.”

Kā iesniegt antidempinga sūdzību. Rokasgrāmata
SATURA RĀDĪTĀJS

34

(6) NODERĪGAS SAITES
160. Oficiālā statistika ir pieejama, izmantojot tālāk norādītās saites. Atsevišķā pielikumā norādiet arī
izgūtos jēldatus un tabulas ar apkopotiem datiem, kas izmantoti aprēķiniem.
Ja oficiālās statistikas nomenklatūra nesakrīt ar attiecīgo ražojumu (piem., “ex KN kodi”, t. i.,
kodi, kas attiecas uz plašāku ražojumu loku), pieejamā oficiālā statistika tomēr var būt noderīga,
ja sūdzības iesniedzēji spēj atkārtoti apstrādāt datus, izmantojot pamatotu metodiku, ko
apstiprina pietiekami pierādījumi. Var izmantot arī citus uzticamus avotus, kurus atbalsta
pietiekami pierādījumi.
Tarifu un statistikas nomenklatūra:
-

Komisijas 2016. gada 6. oktobra Īstenošanas regula (ES) 2016/1821, ar ko groza I pielikumu
Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas
tarifu (ņemiet vērā, ka katru gadu tiek publicēta jauna redakcija):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:294:FULL&from=EN.
- Kombinētās nomenklatūras kodi (meklēšanas rīks):
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=lv.
Eurostat importa/eksporta statistika (COMEXT):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
Eurostat ražošanas statistika (PRODCOM):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/prodcom/data

(7) TURPMĀKIE PASĀKUMI
161. Pēc sūdzības saņemšanas Komisija nosūtīs saņemšanas apstiprinājumu.
162. Balstoties uz sūdzībā ietverto informāciju, Komisija 45 dienās no sūdzības iesniegšanas dienas
pieņems lēmumu, vai sākt izmeklēšanu vai noraidīt sūdzību.
163. Ja sūdzībā ir ietverti pietiekami pierādījumi, Komisija veiks pārbaudi pirms galīgā lēmuma
pieņemšanas par to, vai sākt oficiālu izmeklēšanu (sk. arī 29.–34. punktu).
Komisija sazināsies ar visiem zināmajiem attiecīgā ražojuma ražotājiem Eiropas Savienībā, lai
lūgtu to viedokli par iespējamu izmeklēšanas sākšanu. Komisija arī sazināsies ar zināmajām ES
un valstu apvienībām.
Pamatojoties uz atbildēm, Komisija secinās, vai ES ražotāji, kas iesnieguši sūdzību, ir pietiekami
reprezentatīvi (vēstules paraugu sk. 7. pielikumā).
Pamatojoties uz atbildēm, ja nepieciešams, Komisija arī veiks provizorisku ES ražotāju atlasi,
attiecībā uz kuriem izmeklēšanas laikā veikt izmeklēšanu.
Paziņojumā par procedūras sākšanu lietas dalībnieki tiks aicināti izteikt piezīmes pirms jebkura
lēmuma pieņemšanas par galīgo atlasi.
164. Sūdzība ir jāatbalsta vismaz pusei ražotāju, kas ir izteikuši viedokli par sūdzību un kas atbilst
vismaz ceturtajai daļai no kopējā ES ražošanas apjoma. Ja šāda atbalsta un pārstāvības nav,
Komisija izmeklēšanu nesāks.
165. Kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu sākt antidempinga izmeklēšanu, Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī tiek publicēts paziņojums par procedūras sākšanu. Komisija nosūtīs anketas:
- ES ražotājiem,
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- eksportētājiem,
- saistītajiem un nesaistītajiem importētājiem,
- piegādātājiem un lietotājiem.
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166. Šīm personām parasti tiks dotas 30–37 dienas, lai atbildētu uz anketas jautājumiem. ES
ražotājiem paredzētajās anketās būs ietverti detalizēti jautājumi par visiem iepriekš minētajiem
kaitējuma faktoriem, jo īpaši pārdošanas cenu un attiecīgā ražojuma ražošanas izmaksām.
167. Pēc tam Komisija veiks izmeklēšanu uz vietas, lai pārbaudītu atbilžu precizitāti. Komisija turklāt
arī izvērtēs, vai potenciālā pasākumu noteikšana būtu ES kopējās interesēs. Komisija var noteikt
pagaidu pasākumus ne vēlāk kā astoņos mēnešos pēc procedūras sākšanas, un galīgais lēmums
tai ir jāpieņem 14 mēnešos pēc minētās sākšanas.
168. Ja sūdzība nesatur pietiekamus pierādījumus, kas sākotnējā izmeklēšanā liecinātu par dempingu,
kaitējumu un cēloņsakarību, atteikuma pamats tiks izsmeļoši pamatots un pirms galīgā lēmuma
pieņemšanas tiks atklāts sūdzības iesniedzējiem, ļaujot sniegt piezīmes. Sūdzību oficiāli noraida
ar Komisijas lēmumu.
169. Sūdzību var atsaukt jebkurā laikā, kamēr nav pieņemts galīgais lēmums par to, vai sākt lietu. Ja
sūdzību atsauc, uzskata, ka tā netika iesniegta.
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IV. PIELIKUMI
1. pielikums (Annex 1)
Norādījumi sūdzības iesniegšanai
2. pielikums (Annex 2)
A daļa.
Piemērs: sūdzības standarta satura rādītājs
B daļa.
Vispārīga antidempinga sūdzība (aprakstošā daļa)
3. pielikums (Annex 3)
Sūdzības standarta pielikumu piemērs
4. pielikums (Annex 4)
Norādījumi sūdzības nekonfidenciālajai
versijai
5. pielikums (Annex 5)
Datu vākšanas veidlapa
6. pielikums (Annex 6)
Piemērs: tabulas, kurās apkopota informācija
par kaitējumu
7. pielikums (Annex 7)
Standarta veidlapa
8. pielikums (Annex 8)
Valstis, kurās pastāv nozīmīgi kropļojumi

1. pielikums
Norādījumi sūdzības iesniegšanai
Visos gadījumos sūdzībā ir jāiekļauj gan ierobežotas piekļuves versija, gan versija, kas pieejama
ieinteresētajām personām. Tā dēvētā “pieejamā versija” ir tāda sūdzības versija, kurā nav
konfidenciālas informācijas.
Ja sūdzībā nav konfidenciālas informācijas, pietiek ar vienu versiju.
Komisija dod priekšroku elektroniski iesniegtām sūdzībām, kas sagatavotas, saskaņā ar šādām
vadlīnijām:
•

katra sūdzībā ietilpstošā faila nosaukumam ir jāietver šādi elementi: “Complaint body” (sūdzības
pamatteksts) vai “Annex” (pielikums), secīgs numurs, norāde par saturu un apzīmējums
“LIMITED” (ierobežota piekļuve) vai “OPEN” (pieejams ieinteresētajām personām), kā norādīts
piemēros tālāk:
Sūdzības IEROBEŽOTĀS PIEKĻUVES versijas
sadaļa

Elektroniskais fails

Pamatteksts / aprakstošā daļa

Complaint_body_LIMITED.pdf

1. pielikums (sūdzības iesniedzēji)

Annex
1_complainants_LIMITED.xlsx

2. pielikums (citi ES ražotāji)

Annex 2_other EU
producers_LIMITED.xlsx

..

..

Sūdzības PIEEJAMĀS versijas sadaļa

Elektroniskais fails

Pamatteksts / aprakstošā daļa

Complaint_body_OPEN.pdf

1. pielikums (sūdzības iesniedzēji)

Annex 1_complainants_OPEN.pdf

2. pielikums (citi ES ražotāji)

Annex 2_other EU
producers_OPEN.pdf

..

..

Iepriekš minētās satura rādītāju tabulas pievienojiet sūdzībai atsevišķā indeksa failā.
•

•
•
•
•

Parasti Komisija ieinteresētajām personām — ražotājiem, eksportētājiem, importētājiem,
piegādātājiem un lietotājiem — pieejamās sūdzības versijas nosūta pārnēsājamā dokumenta
formātā (“PDF”). Tā kā Komisija nevar uzņemties atbildību par datu integritāti pēc dažādu izejas
formātu konvertēšanas, tad visus pieejamajā versijā iekļautos elektroniskos failus iesniedziet
PDF formātā.
Maksimālais atļautais faila lielums: 10 MB.
Tehnisku iemeslu dēļ faila ceļa garums pēc ierakstīšanas Komisijas diskiekārtās nedrīkst
pārsniegt 256 rakstzīmes. Tādēļ neizmantojiet sarežģītas apakšmapju struktūras, kuru rezultātā
tiek iegūti pārmērīgi gari mapju/dokumentu nosaukumi.

Visu zināmo ES ražotāju, importētāju, eksportētāju no attiecīgās(-ajām) valsts(-īm) un lietotāju/patērētāju
saraksts un kontaktinformācija (ieskaitot e-pasta adreses), kā arī aprēķini ir jāiesniedz Microsoft Excel vai
tamlīdzīgā elektroniskās izklājlapas formā.

Mēs iesakām pielikumos pievienot atsevišķo uzņēmumu aizpildītās minianketas Microsoft Excel
vai tamlīdzīgā elektroniskās izklājlapas formā.
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Sūdzību var nosūtīt:
-

e-pastā, kā paskaidrots iepriekš, vai (alternatīvi)

-

izmantojot pārnēsājumu datu uzglabāšanas ierīci (piem., CD, DVD vai USB atmiņas ierīci),
vai

-

papīra formā

uz 4. punktā norādītajām adresēm.
Ja jums ir tehniski jautājumi, pirms sūdzības iesniegšanas sazinieties ar Komisiju.
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2. pielikums
A daļa
Sūdzības standarta satura rādītāja piemērs
1.

Ievads

2.

Vispārīga informācija
A. Sūdzības iesniedzēji

B.

1) sūdzības iesniedzēji,
2) reprezentativitāte,
3) citi zināmie ražotāji Eiropas Savienībā
Attiecīgais ražojums

C.

1) ražojuma definīcija,
2) ražojuma apraksts,
3) muitas nodokļi un citi tirdzniecības pasākumi.
Valsts(-is), uz kuru(-ām) attiecas sūdzība

D. Zināmie eksportētāji/ražotāji attiecīgajā(-ajās) valstī(-īs)

3.

E.

Zināmie importētāji Eiropas Savienībā

F.

Piegādātāji, lietotāji un patērētāji Eiropas Savienībā

Dempings
A. Ražojuma veidi
B.

Normālā vērtība
1) analogās valsts izvēle (ja attiecas uz ārpustirgus ekonomikas valsti vai pārejas
ekonomikas valsti),
2) normālās vērtības aprēķins.

C.

Eksporta cena
eksporta cenas aprēķins

D. Cenu salīdzinājums
E.
4.

Kaitējums
A.
B.
C.
D.
E.

5.

Dempinga starpība

Patēriņš Eiropas Savienībā
Importa par dempinga cenām apjoms un tirgus daļa
Cena importam par dempinga cenām
Cenas samazinājums
Kaitējuma faktoru tendences

Cēloņsakarība
A. Importa par dempinga cenām ietekme
B. Citu faktoru ietekme

6.

Secinājums
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B daļa
PIEMĒRS
Vispārīga antidempinga sūdzība (aprakstošā daļa)
Šīs veidnes elektronisko versiju var lejupielādēt vietnē http://trade.ec.europa.eu/doclib/XXXXX.docx.
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3. pielikums
Sūdzības standarta pielikumu piemērs
1.A pielikuma piemērs ES ražošanas nozare un sūdzības iesniedzēja reprezentativitāte 29
- ES ražošanas apjoms pēdējā kalendārajā gadā un/vai (vēlams) 12 mēnešu periodā, kas beidzas ne
vēlāk kā 6 mēnešus pirms sūdzības iesniegšanas datuma. Pamatojiet šos aprēķinus, norādot datu
avotu, pievienojot attiecīgās avota kopijas, ja nepieciešams, un detalizēti izklāstot izmantoto
metodiku.
- Sūdzības iesniedzēju saraksts, norādot katra sūdzības iesniedzēja kontaktinformāciju (nosaukums,
adrese, tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese, kontaktpersona) un informāciju par tā ražošanas
apjomu pēdējā kalendārajā gadā un 12 mēnešu periodā, kas beidzas ne vēlāk kā 6 mēnešus pirms
sūdzības iesniegšanas datuma, kā arī informāciju par visu sūdzības iesniedzēju kopējo ražošanas
apjomu minētajos laikposmos.
- Citu zināmo ES ražotāju saraksts ar kontaktinformāciju (nosaukums, adrese, tālruņa numurs, epasta adrese un, ja iespējams, kontaktpersona), pievienojot aplēses par to ražošanas apjomu
iepriekš minētajā viena gada periodā. Norādiet, vai šie citi zināmie ražotāji atbalsta sūdzības
iesniedzēju, iebilst tam vai ieņem neitrālu nostāju, ja viņu nostāja ir zināma.
Svarīgi! Iesniedziet visu kontaktinformāciju elektroniski, vēlams — Excel tabulas veidā.
1.B pielikuma piemērs. Attiecīgais ražojums
- Dokumenti (piem., Eiropas standarti), brošūras, ražošanas procesu apraksti, dažādu Eiropas
Savienībā ražotā attiecīgā ražojuma veidu apraksti un fotogrāfijas.
- Tas pats attiecībā uz ārvalstu ražojumu, kas, kā tiek apgalvots, importēts Eiropas Savienībā par
dempinga cenām.
- Tas pats attiecībā uz ārvalstu ražojumu, ko pārdod ārvalsts iekšzemes tirgū.
1.C pielikuma piemērs. Eksportētāji uzņēmumi
- Saraksts (pa valstīm), kurā uzskaitīti zināmie attiecīgā ražojuma ražotāji/eksportētāji un to
kontaktinformācija: nosaukumi, adreses, tālruņa numuri un e-pasta adreses, kā arī kontaktpersonas
(ja šāda informācija ir pieejama).
- Zināmo ražotāju/eksportētāju apvienību saraksts valstī (pa valstīm), uz kuru attiecas sūdzība,
norādot tādu pašu kontaktinformāciju.
Svarīgi! Iesniedziet elektroniski, vēlams — Excel tabulas veidā.
1.D pielikuma piemērs. Importētāji
- Zināmo importētāju saraksts (pa valstīm), norādot nosaukumus, adreses, tālruņa numurus un epasta adreses, kā arī kontaktpersonas (ja šāda informācija ir pieejama).
- Zināmo importētāju apvienību saraksts, norādot tādu pašu kontaktinformāciju.
Svarīgi! Iesniedziet elektroniski, vēlams — Excel tabulas veidā.

1.E pielikuma piemērs. Piegādātāji, lietotāji un patērētāji
- Zināmo galveno piegādātāju, lietotāju, patērētāju un to apvienību saraksts (pa valstīm), norādot
nosaukumus, adreses, tālruņa numurus un e-pasta adreses, kā arī kontaktpersonas (ja šāda
informācija ir pieejama).
Svarīgi! Iesniedziet elektroniski, vēlams — Excel tabulas veidā.

29

Ja ražošanas nozari veido liels skaits mazo un vidējo uzņēmumu, sazinieties ar Komisiju, lai saņemtu
tālākus norādījumus.
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2.A pielikuma piemērs Reprezentatīvie ražojuma veidi
- Tehniskā un statistikas informācija par šiem ražojuma veidiem.
2.B pielikuma piemērs. Normālā vērtība
Analogās valsts izvēle (ja attiecas uz ārpustirgus ekonomikas valsti)
- Jebkāda informācija, kas pamato analogās valsts izvēli. Piemēram, attiecībā uz:
• konkurenci tirgū (piem., tirgus dalībnieki, oficiāla statistika par attiecīgā ražojuma importu
piedāvātajā analogajā valstī);
• tirgus lielumu no apjoma viedokļa (piem., tirgus apsekojumā iegūti dati);
• ražošanas procesu (informācija no apsekojumiem, rakstiem utt.).
Ja var izmantot iekšzemes cenu:
- rēķini, piedāvājumi, apsekojumi, reklāmas, statistika u. c., kas liecina par iekšzemes cenu;
- pierādījumi par jebkādu korekciju veikšanu (no tirgus apsekojumiem vai citiem uzticamiem
avotiem).
Noderīgu informāciju var iegūt no ES delegācijām un/vai ES dalībvalstu vēstniecībām trešās valstīs.
Pārējos gadījumos:
- datu avoti saliktās cenas aprēķināšanai (piem., tirgus apsekojumi, statistika) vai
- pierādījumi par cenu, ko iekasē piegādātājs uz trešo valsti (piem., rēķini, piedāvājumi, statistika).
2.C pielikuma piemērs. Eksporta cena
- Rēķini/ rakstiski piedāvājumi un/vai Eurostat dati, un/vai citi dokumenti (pārdevēju ziņojumi,
cenrāži);
- datu avots korekciju veikšanai vai datu avots, pamatojoties uz kuru izdarītas eksporta cenas
aplēses, lai atjaunotu cenu ražotāja cenas līmenī, jo īpaši transportēšanas izmaksas.
2.D pielikuma piemērs. Cenu salīdzinājums
- Pierādījumi vai pamats aplēsēm par veicamajām korekcijām.
3.A pielikuma piemērs Kaitējums
- Pierādījumi par kaitējuma faktoriem, jo īpaši attiecībā uz ES ražotāju cenām un rentabilitāti.
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4. pielikums
Norādījumi par sūdzības versiju, kas pieejama ieinteresētajām personām
Izstrādājot versiju, kas pieejama ieinteresētajām personām, jums ir jāņem vērā, ka, atšķirībā no
ierobežotas piekļuves versijas, tai varēs piekļūt visas ieinteresētās personas, proti, ražotāji,
eksportētāji, importētāji, piegādātāji un lietotāji. Tomēr versijai, kas pieejama ieinteresētajām
personām, ir jābūt pietiekami detalizētai, lai varētu pienācīgi saprast ierobežotas piekļuves versijā
iesniegtās informācijas būtību, neatklājot konfidenciālus datus.
Lai palīdzētu jums izstrādāt sūdzības versiju, kas pieejama ieinteresētajām personām, mēs iesakām
rīkoties šādi:
1. Kā pamatu izmantojiet sūdzības un pielikumu ierobežotas piekļuves versiju.
2. Ierobežotās piekļuves versijā identificējiet visu informāciju, kuru uzskatāt par pieejamu visiem,
un atstājiet to versijā, kas pieejama ieinteresētajām personām.
3. Par katru vienību, kuru nevēlaties atklāt (sūdzības pamattekstā, kā arī pielikumos), jums:
-

-

ir jāpaskaidro, kādēļ tā ir konfidenciāla (galvenokārt komercnoslēpuma dēļ vai tādēļ, ka
jūs rīkojaties ar dokumentiem, kuru izpaušana nodarītu kaitējumu personām, kuras tos
sniegušas vai par kurām ir sniegta informācija) 30.
konfidenciālā informācija nekonfidenciālajā versijā ir jāatklāj kopsavilkuma veidā.
Kopsavilkumam ir jābūt jēgpilnam, t. i., tam ir jābūt pietiekami precīzam, lai varētu
pienācīgi saprast būtību (dokumentu skaits, nosaukums, datums/periods, uz kuru tie
attiecas, satura apraksts u. c.). Tāpat kā konfidenciālajā versijā, arī nekonfidenciālajā
versijā norādiet izmantotos informācijas avotus vai miniet, kādēļ avotu nevar atklāt.

4. Ja izņēmuma apstākļos konfidenciālo informāciju nav iespējams pat apkopot, norādiet iemeslus,
kāpēc tas nav iespējams. Vienmēr nepārprotami norādiet, kurās vietās svītroti konfidenciāli dati.
Rediģētais teksts ir jāapzīmē ar norādi “[rediģēts]”.
Piemēri, kā apkopot konfidenciālu informāciju
*

Ja informācija attiecas uz skaitliskajiem rādītājiem par vairākiem gadiem, var izmantot indeksus.
Konfidenciālas informācijas piemērs:
200x (gads-2)
20 000 EUR

200x (gads-1)
30 000 EUR

200x
40 000 EUR

Nekonfidenciāls kopsavilkums var būt šāds:
200x (gads-2)
100
*

200x (gads-1)
150

200x
200

Ja informācija attiecas uz vienu skaitli, var izmantot diapazonus.
Ierobežotas piekļuves skaitliskā rādītāja piemērs:
“Pārdošanas cena ir 215 EUR par tonnu.”

30

Informāciju vai dokumentu var uzskatīt par konfidenciālu “pēc būtības” (komercnoslēpums, dokumenti,
kuru izpaušana nodarītu kaitējumu personām, kas tos sniegušas vai par kurām ir sniegta informācija).
Piemēram, komercnoslēpuma gadījumā pamatojums varētu būt šāds: “Šī informācija pēc būtības ir
konfidenciāla, jo tās izpaušana radītu konkurentam būtisku konkurences priekšrocību.” Attiecībā uz tādas
informācijas izpaušanu, kas nodarītu kaitējumu kādai personai, pamatojums varētu būt, piemēram, šāds: “Šī
informācija pēc būtības ir konfidenciāla, jo tās izpaušana radītu būtiskas nelabvēlīgas sekas personai, kas
sniedz informāciju, vai personai, no kuras šī persona ir ieguvusi informāciju.” Ja iespējams, ir jāapraksta
konkurences priekšrocība un/vai nelabvēlīgie aspekti. Izņēmuma gadījumos pret informāciju vai dokumentu,
kas pēc būtības nav konfidenciāls, var attiekties kā pret konfidenciālu, ja to Komisijai iesniedz konfidenciāli
kopā ar pienācīgi pamatotu lūgumu to atzīt par konfidenciālu.
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Kopsavilkums, kas pieejams ieinteresētajām personām, varētu būt šāds:
“Pārdošanas cena ir [200–240] EUR par tonnu.”
Kopumā diapazoni ir jēgpilnāki par indeksiem pat tendenču atspoguļošanai. Ja jūs izmantojat
indeksus, ņemiet vērā, ka to izmantošana ir jāpamato.
*

Ja ierobežotas piekļuves informācija ir tekstuāla, varat to vai nu apkopot kopsavilkumā, vai arī
personu nosaukumus aizstāt ar to funkciju.
Ierobežotas piekļuves teksta piemērs:
“No TRADING COMPANY LTD. esmu uzzinājis, ka importa cenas ir par 20 % zemākas.”
Kopsavilkums, kas pieejams ieinteresētajām personām, varētu būt šāds:
“No [kāda sava pircēja] esmu uzzinājis, ka importa cenas ir par 20 % zemākas.”

*

Attiecībā uz dempinga un kaitējuma aprēķiniem nekonfidenciālajā versijā ir jābūt parādītai
izmantotajai metodikai, kā arī ierobežotas piekļuves informācija ir jēgpilni jāapkopo (piem.,
izmantojot diapazonus un indeksus ierobežotas piekļuves / sensitīviem datiem un faktiskajiem
skaitļiem).

Informācija, uz ko attiecas trešās personas autortiesības
Parasti uz informāciju vai datiem, kas ietverti sūdzībā, nedrīkstētu attiekties autortiesības (gan
ierobežotas piekļuves versijā, gan ieinteresētajām personām pieejamajā versijā).
Ja jūs tomēr uzskatāt, ka ir jāatsaucas uz ziņojumu, pētījumu, tirgus apsekojumu, rakstu preses
izdevumā, Eiropas standartu utt., uz ko attiecas autortiesības, jums ir jācenšas saņemt autortiesību
īpašnieka piekrišanu, lai ļautu ieinteresētajām personām iepazīties ar dokumentu vai ar attiecīgajiem
datiem no dokumenta versijā, kas pieejama ieinteresētajām personām. Rakstiski norādiet, vai esat
saņēmis šādu piekrišanu, un aprakstiet tās tvērumu un nosacījumus, ja tādi ir.
Ja neesat saņēmis šādu piekrišanu, jums ir jāiesniedz jēgpilns nekonfidenciāls kopsavilkums, lai citas
ieinteresētās personas varētu izmantot savas tiesības uz aizstāvību, iepazīstoties ar pieejamo sūdzības
versiju. Kopsavilkumā ir jāietver pamatinformācija, piemēram, autora vārds, pilns dokumenta
nosaukums un konkrētās norādītās lappuses, ja tādas ir, kā arī satura apraksts, faktisko izmantoto datu
vietā norādot indeksus vai diapazonus.
Ja jūs izvēlaties sazināties ar autortiesību īpašnieku pēc tam, kad ir sākta izmeklēšana, reizē ar sūdzību
iesniedziet šādu apņemšanos, kuru esat parakstījis:
“Es, [vārds, uzvārds], apliecinu, ka iesniedzu Komisijai informāciju un/vai datus, uz kuriem
attiecas trešo personu autortiesības un par kuriem es lūgšu autortiesību īpašniekam(-iem)
[uzņēmuma(-u) nosaukums(-i)] īpašu atļauju, ar ko tiek tieši atļauts:
i) Komisijai šīs tirdzniecības aizsardzības procedūras vajadzībām izmantot minēto informāciju un
datus un
ii) sniegt minēto informāciju un/vai datus ieinteresētajām personām šīs izmeklēšanas kontekstā.
Līdz tam es sniedzu ar autortiesībām aizsargātās informācijas jēgpilnu kopsavilkumu. Es arī
apliecinu, ka uz pārējo informāciju un datiem, kas sniegti šīs izmeklēšanas vajadzībām,
autortiesības neattiecas.”
Kā norādīts šajā apliecinājumā, jums ir jāsniedz jēgpilns nekonfidenciāls kopsavilkums (ar indeksiem
vai diapazoniem — atkarībā no tematikas), norādot informācijas avotu.
Ja jums ir šaubas par to, kā rīkoties ar informāciju, uz kuru attiecas autortiesības, sazinieties ar
Komisiju.
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5. pielikums
DATU VĀKŠANAS VEIDLAPA
Lodziņi, kurus aizpilda struktūra, kas gatavo sūdzību
Lodziņi, kurus aizpilda atsevišķie uzņēmumi
ANTIDEMPINGA SŪDZĪBA PAR IMPORTU —
(ražojums)…………………………, KURA IZCELSME IR (valsts(-is))………………………

Ierobežota
piekļuve1

Aizpildiet tabulu un atbildiet uz tālāk dotajiem jautājumiem saskaņā ar šādiem norādījumiem:
1. Atbildēm ir jāattiecas vienīgi uz “…….………” (norādiet attiecīgā ražojuma nosaukumu), t. i.,
………………..………………………. (norādiet īsu attiecīgā ražojuma aprakstu), ko parasti deklarē
ar KN kodu(-iem) ………………………………. (norādiet kodus).
2. Visai sniegtajai informācijai ir jāattiecas tikai uz jūsu pašu ražošanu ES1, (t. i., tā nedrīkst ietvert
citu ES uzņēmumu ražoto ražojumu pārdošanu vai importētu preču pārdošanu).
1
. Tabula

1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.
9
.
1
0
.
1
1
.
1
2
.

Jūsu uzņēmuma ražošanas apjoms
ES1 (vienībās2)3
Jūsu uzņēmuma jauda ES1
(vienībās2)3
Jūsu uzņēmuma pārdošanas apjoms
ES1 (vienībās2)3
Jūsu uzņēmuma pārdošanas apjoms
ES1 (EUR)3
Nodarbinātība jūsu uzņēmumā ES1
(darbinieku skaits)3
Jūsu uzņēmuma pārdošanas apjoms
ārpus ES1 (vienībās2)3
Jūsu uzņēmuma ražotāja cena
pārdošanai ES1 (EUR par vienību2)3
Jūsu uzņēmuma pārdošanas pilnās
izmaksas4 ES1 (EUR par vienību2)3
Jūsu uzņēmuma peļņa no pārdošanas
ES1 (EUR)3

200x
(gads-3)*

200x (gads2)*

200x
(gads1)*

200x
(gads
0)*

Jūsu uzņēmuma krājumu apjoms
gada beigās ES1 (vienībās2)3
Jūsu uzņēmuma ieguldījumi saistībā
ar ražojumu ES1 (EUR)3
Jūsu uzņēmuma jaudas izmantojums
ES1 (%)3

2 Vai jūsu uzņēmums tieši vai netieši ir saistīts5 ar jebkuru attiecīgā ražojuma ražotāju vai
. eksportētāju no valsts, kas, kā tiek apgalvots, veic importu par dempinga cenām?
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jā:
nē:
…………………………………
Ja atbilde ir “jā”, norādiet valsti(-is). ………………………….
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3 Vai jūsu uzņēmums tieši vai netieši ir saistīts5 ar jebkuru citu attiecīgā ražojuma ražotāju vai
. eksportētāju no trešās valsts?
jā:
nē:
…………………………………
Ja atbilde ir “jā”, norādiet valsti(-is). ………………………….
4 Vai jūsu uzņēmums importē attiecīgo ražojumu ES1 no valsts(-īm), kas, kā tiek apgalvots, veic
. importu par dempinga cenām?
jā:
Vienībās2
Importēts no ………………. (valsts, kas, kā
tiek apgalvots, veic importu par dempinga
cenām)

nē:
200x
(gads-1)

200x (gads
0)

5
. Vai jūsu uzņēmums importē attiecīgo ražojumu ES1 no jebkuras citas trešās valsts?
jā:
nē:
…………………………………
Ja atbilde ir “jā”, norādiet valsti(-is). ………………………….
6
. Šajā dokumentā sniegtās informācijas avoti ir šādi (piem., revidētie pārskati):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Parakstiet atbildi un arī apzīmogojiet dokumentu ar uzņēmuma oficiālo zīmogu.
7. Uzņēmuma nosaukums:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Uzņēmuma adrese:
……………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………
Tālruņa un faksa numurs:
………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………
E-pasts:
……………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………..
Ar šo iepriekš 7. punktā norādītais uzņēmums atbalsta minēto sūdzību kā sūdzības iesniedzējs un
pilnvaro ……………………………………………………..………
rīkoties tā vārdā visos ar antidempinga
procedūru saistītajos jautājumos.

Datums

Pilnvarotās amatpersonas paraksts

Pilnvarotās amatpersonas vārds,
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uzvārds un amats
Šis dokuments ir paredzēts tikai iekšējai lietošanai. Tas ir aizsargāts atbilstoši 4. pantam Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/2001 (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.). Tas ir konfidenciāls dokuments saskaņā ar 19. pantu
Padomes Regulā (EK) Nr. 1225/2009 (OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.) un 6. pantu PTO Nolīgumā par GATT 1994 VI panta
īstenošanu (Antidempinga nolīgums) / 29. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 597/2009 (OV L 188, 18.7.2009., 93. lpp.) un
12. pantu PTO Nolīgumā par subsīdijām un kompensācijas pasākumiem.
2 ES dalībvalstis ir Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija,
Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija,
Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija un Zviedrija.
1

Vienības veids dažādiem ražojumiem ir atšķirīgs. Piemēram, apavu vienība ir pāris, tērauda — tonna, divriteņu — vienība,
dzērienu — litri. Norādiet to vienības veidu, kas attiecas uz jūsu ražojumu. Norādiet izmantoto vienību.
4 Skaitļiem ir jāattiecas uz visām 28 dalībvalstīm (sk. 2. zemsvītras piezīmi), arī periodos pirms 2013. gada 1. jūlija.
5 “Pilnās izmaksas” ietver visas ražošanas izmaksas (ieskaitot nolietojumu), kā arī pārdošanas, vispārējās, finanšu un
administratīvās izmaksas, kas radušās ražojumu ražošanas un pārdošanas gaitā. “Pilnās izmaksas” ir izmaksas pirms
ienākuma nodokļa aprēķina.
6 Uzskata, ka ražotāji ir saistīti ar eksportētājiem tikai tad, ja a) viens no tiem tieši vai netieši kontrolē otru, vai b) abus tieši
vai netieši kontrolē kāda trešā persona, vai c) abi kopā tie tieši vai netieši kontrolē kādu trešo personu. Uzskata, ka viena puse
kontrolē otru, ja pirmās puses stāvoklis, raugoties no juridiskā vai darbības viedokļa, ir tāds, ka tā var ierobežot vai vadīt otru
pusi.
3

* Jaunākā informācija parasti nedrīkst būt vecāka par 6 mēnešiem, skaitot no sūdzības iesniegšanas datuma. Piemēram, ja jūs
gatavojat sūdzību iesniegšanai 200x. gada decembrī, pēdējai ailei ir jāattiecas vismaz uz 200x. gada pirmo pusgadu.
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6. pielikums
PIEMĒRS — TABULAS, KURĀS APKOPOTA INFORMĀCIJA PAR
KAITĒJUMU
I. Makrorādītāji par ES ražošanas nozari kopumā
Aizpildiet tabulas attiecībā uz tālāk minētajiem rādītājiem par visiem ES ražotājiem, kur gads 0 ir
12 mēnešu periods pirms sūdzības iesniegšanas, kura beigu datums ir ne vecāks par 6 mēnešiem pirms
sūdzības iesniegšanas datuma.
A

PATĒRIŅŠ
Gads

Patēriņš Eiropas Savienībā
Indekss

Ba

200x (gads-3)*

200x (gads2)*

200x (gads1)*

200x (gads
0)*

100

..

..

..

IMPORTA PAR DEMPINGA CENĀM APJOMS
Gads
200x (gads200x (gads-

200x (gads-3)*

2)*

1)*

Attiecīgā valsts
Indekss
100
..
..
Attiecīgā valsts
Indekss
100
..
..
(ja nepieciešams)
Importa par dempinga cenām
kopējais apjoms
Indekss
100
..
..
Bb
IMPORTA PAR DEMPINGA CENĀM TIRGUS DAĻA
Gads
200x (gads200x (gadsAttiecīgā valsts
Attiecīgā valsts
(ja nepieciešams)
Importa par dempinga cenām
kopējā tirgus daļa

C

Attiecīgā valsts
Indeksi
Attiecīgā valsts
Indeksi
(ja nepieciešams)

200x (gads-3)*

2)*

1)*

%
%
%

%
%
%

%
%
%

%

%

%

CENA IMPORTAM PAR DEMPINGA CENĀM (par vienību)
Gads
200x (gads200x (gads-

200x (gads-3)*

2)*

1)*

200x (gads
0)*
..
..

..

200x (gads
0)*
%
%
%
0
%

200x (gads
0)*

100
100
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D

ES RAŽOŠANAS NOZARES RAŽOŠANAS APJOMS, JAUDA UN TĀS IZMANTOJUMS
Gads
200x (gads200x (gads- 200x (gads

Kopējais ražošanas apjoms
Indekss
Ražošanas jauda
Indekss
Jaudas izmantojums (kopējais
ražošanas apjoms / ražošanas
jauda)
Ea

200x (gads-3)*

2)*

1)*

0)*

100

..

..

..

100

..
%

..
%

..
%

%

ES RAŽOŠANAS NOZARES PĀRDOŠANAS APJOMS EIROPAS SAVIENĪBĀ
Gads
200x (gads200x (gads- 200x (gads

Kopējais pārdošanas apjoms
Eiropas Savienībā (apjoms)
Indekss
Eb

200x (gads-3)*

2)*

1)*

0)*

200x (gads1)*

200x (gads
0)*

100
ES EKSPORTA APJOMS UN CENAS
RAŽOŠANAS NOZARE

200x (gads-3)*

200x (gads2)*

Apjoms
Indekss

100

Summa (EUR)
Indekss

F

Nodarbinātība
Indekss

100

NODARBINĀTĪBA ES RAŽOŠANAS NOZARĒ
Gads
200x (gads200x (gads-

200x (gads-3)*

2)*

1)*

200x (gads
0)*

100

..

..

..
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II. Mikrorādītāji: attiecas tikai uz sūdzības iesniedzējiem
Aizpildiet tabulas par šādiem rādītājiem attiecībā uz katru sūdzības iesniedzēju atsevišķi, kā arī
apkopotā veidā (par visiem sūdzības iesniedzējiem).
A

CENAS SAMAZINĀJUMS (UNDRCUTTING), NO KĀ CIETUŠI SŪDZĪBAS IESNIEDZĒJI
Gads
200x (gads200x (gads- 200x (gads

200x (gads-3)*

Attiecīgā valsts
Attiecīgā valsts

2)*

1)*

0)*
%
%

NAV
NEPIECIEŠAMI
DATI, BET
NEIZSLĒDZ, JA
TIEM IR
NOZĪME

(ja nepieciešams)

B

%

RAŽOŠANAS APJOMS, JAUDA UN TĀS IZMANTOŠANA
Gads
200x (gads200x (gads-

Kopējais ražošanas apjoms
Indekss
Ražošanas jauda
Indekss
Jaudas izmantojums (kopējais
ražošanas apjoms / ražošanas
jauda)

Ca

200x (gads-3)*

2)*

1)*

200x (gads
0)*

100

..

..

..

100

..
%

..
%

..
%

ES PĀRDOŠANAS APJOMS UN VĒRTĪBA
Gads
200x (gads200x (gads-

%

200x (gads-3)*

2)*

1)*

200x (gads
0)*

200x (gads-3)*

2)*

1)*

0)*

%
100

%
..

%
..

%
..

200x (gads-3)*

200x (gads2)*

200x (gads1)*

200x (gads
0)*

100

..

..

..

Kopējais pārdošanas apjoms
Eiropas Savienībā (apjoms)
Indekss
Kopējais (ražotāja) pārdošanas
apjoms Eiropas Savienībā,
EUR
Indekss
100
..
..
..
Cb
SŪDZĪBAS IESNIEDZĒJU UN PĀRĒJO ES RAŽOTĀJU TIRGUS DAĻA
Gads
200x (gads200x (gads- 200x (gads
ES tirgus daļa
Indekss
Cc
EKSPORTA APJOMS UN CENAS
Gads
Kopējais pārdošanas apjoms
ārpus ES (apjoms)
Indekss
Kopējais pārdošanas apjoms
ārpus ES (ražotāja), EUR
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Indekss

100

..
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D

PĀRDOŠANAS CENA NESAISTĪTIEM PIRCĒJIEM EIROPAS SAVIENĪBĀ
Gads
200x (gads200x (gads- 200x (gads

ES pārdošanas cena
Indekss

E

200x (gads-3)*

2)*

1)*

0)*

100

..

..

..

PĀRDOŠANAI NESAISTĪTIEM PIRCĒJIEM EIROPAS SAVIENĪBĀ PĀRDOTU PREČU
IZMAKSAS
Gads
200x (gads200x (gads- 200x (gads

Vidējās pārdoto preču vienības
izmaksas
Indekss

F

200x (gads-3)*

2)*

1)*

0)*

100

..

..

..

SŪDZĪBAS IESNIEDZĒJU RENTABILITĀTE (peļņas % pirms nodokļiem)
Gads
200x (gads200x (gads- 200x (gads

Rentabilitāte
Indekss

G

200x (gads-3)*

2)*

1)*

0)*

100

..

..

..

NODARBINĀTĪBA
Gads

Nodarbinātība
Indekss

H

200x (gads-3)*

200x (gads2)*

200x (gads1)*

200x (gads
0)*

100

..

..

..

200x (gads-3)*

200x (gads2)*

200x (gads1)*

200x (gads
0)*

100

..

..

..

IEGULDĪJUMI
Gads

Ieguldījumi
Indekss

I

KRĀJUMU IZMAIŅAS
Pašu ražotā attiecīgā ražojuma
krājumi

Iepirktā attiecīgā ražojuma
krājumi (ja nepieciešams)

1. gada sākums
1. gada beigas
2. gada sākums
2. gada beigas
3. gada sākums
3. gada beigas
4. gada sākums
Gada beigas
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CĒLOŅSAKARĪBA

IMPORTA APJOMS NO CITĀM TREŠĀM VALSTĪM UN TĀ CENAS
Apjoms
/
gads
1.
2.
3.
Eksportētājvalsts X
Indekss
100
..
..
Eksportētājvalsts Y
Indekss
100
..
..
utt.
Citas valstis
Indekss
100
..
..
Kopējais citu valstu apjoms
Indekss
100
..
..
Cenas
/
gads
1.
2.
3.
Eksportētājvalsts X
Indekss
100
..
..
utt.
Citas valstis
Indekss
100
..
..
Citu importēto ražojumu vidējās
cenas
Indekss
100
..
..
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7. pielikums
STANDARTA VEIDLAPA

Ierobežotas piekļuves dokuments

A SADAĻA
1.

Vai jūsu uzņēmums pašlaik ražo attiecīgo ražojumu Eiropas Savienībā?
jā □ nē □

2.

Kāda ir jūsu uzņēmuma nostāja attiecībā uz iespējamu antidempinga izmeklēšanas
sākšanu par attiecīgā ražojuma importu no ..?

□

par
pret
Paskaidrojiet, kāpēc jūsu nostāja ir šāda:

□

neitrāla

□

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

3.

Aizpildiet tabulu. Skaitļiem būtu jāattiecas uz visām dalībvalstīm.
Tālāk dotā informācija attiecas tikai uz attiecīgo ražojumu un jūsu uzņēmumu

(12 mēnešu periods)

Kopējais ražošanas apjoms Eiropas Savienībā (t)
No tā izmantošanai garantētam noietam 31
Pārdošanas apjoms ES (t), ko jūsu uzņēmums saražojis Eiropas Savienībā
Pārdošanas vērtība ES (EUR), ko jūsu uzņēmums saražojis Eiropas Savienībā
Ražošanas jauda Eiropas Savienībā (t)
Nodarbinātība Eiropas Savienībā (nodarbināto skaits)

31

Produkcija garantētam noietam tiek vai nu novirzīta, vai pārdota ierobežoti, t. i., nenonāk brīvajā tirgū.
Nodošana garantētam noietam ir ražojuma iekšējā nodošana, kas nenonāk brīvajā tirgū, jo ražojumu tālākai
apstrādei, pārveidei vai salikšanai tās pašas juridiskās personas dažādās struktūrvienībās izmanto integrēts
ražotājs. Šos iekšējos pārvedumus raksturo fakts, ka netiek izrakstīti komercrēķini. Pārdošana garantētam
noietam ir pārdošana, kas nenonāk brīvajā tirgū, jo ražojumu tālākai apstrādei, pārveidošanai vai salikšanai
izmanto atsevišķa juridiskā persona, kas ir saistīta persona, turklāt ir izpildīts vismaz viens no šādiem
nosacījumiem: i) pārdošanu neveic par tirgus cenām vai ii) pircējs nevar brīvi izvēlēties piegādātāju.
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Ierobežotas piekļuves dokuments

4.

Vai jūsu uzņēmums ir tieši vai netieši saistīts 32 ar jebkuru attiecīgā ražojuma
ražotāju vai eksportētāju no ..?
jā

5.

□

nē

□

Norādiet visu to saistīto uzņēmumu nosaukumus un precīzu darbības aprakstu, kas
ir iesaistīti (ES ražotā) līdzīgā ražojuma ražošanā un/vai pārdošanā.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

6.

Vai jūsu uzņēmums Eiropas Savienībā ir pārdevis attiecīgo ražojumu, kas ticis
importēts no ..?
jā

7.

nē

□

Vai jūsu uzņēmums ir mazais vai vidējais uzņēmums (MVU) 33?
jā

8.

□

□

nē

□

Ciktāl jums zināms, — kas ir attiecīgā ražojuma ražotāji un ražotāju apvienības
Eiropas
Savienībā,
izņemot
III pielikumā
minētos?
Sniedziet mums to ražotāju adreses, tālruņa numurus, e-pasta adreses, kurus
uzskaitāt tālāk.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

8. pielikums

32
33

“Saistītās” puses definīciju atbilstīgi antidempinga pamatregulas 4. panta 2. punktam sk. II pielikumā.
Saskaņā ar Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumu par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu
definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.) uzņēmumu uzskata par MVU, ja: 1) tas nodarbina mazāk nekā
250 cilvēkus (ieskaitot vadītājus utt.), 2) tā gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus EUR un/vai tā gada
bilance nepārsniedz 43 miljonus EUR. Ņemiet vērā, ka iepriekš minētie skaitļi (darbinieki, apgrozījums,
bilance) attiecas uz attiecīgā uzņēmuma un tā partneru un/vai saistīto uzņēmumu (izsakot proporcionāli no
procentuālās dalības kapitālā vai balsstiesībām) konsolidētajiem datiem, un tie nav ierobežoti ar attiecīgo
ražojumu. Ar sīkākiem paskaidrojumiem jūs varat iepazīties jaunajā MVU rokasgrāmatā:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf
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VALSTIS, KURĀS PASTĀV NOZĪMĪGI KROPĻOJUMI
Pamatregulas 2. panta 6.a punktā ir noteikts, ka tad, ja ražojumu ražo valstī, attiecībā uz kuru nav
pareizi izmantot cenas un izmaksas, jo pastāv nozīmīgi kropļojumi, normālo vērtību nosaka,
pamatojoties tikai un vienīgi uz ražošanas un pārdošanas izmaksām, kas atspoguļo neizkropļotas
cenas vai atsauces vērtības.
Lai aprēķinātu salikto normālo vērtību, sūdzībā ir jāietver attiecīgā ražojuma ražošanai nepieciešamo
ražošanas faktoru saraksts (vai materiālu saraksts). Ražošanas faktori ir tiešās izmaksas, netiešās
izmaksas, PVA un peļņa:
•

tiešās izmaksas:
o tiešās izejvielas,
o enerģija un komunālie pakalpojumi (ja tie ir nebūtiski, var ietvert ražotnes
pieskaitāmajās izmaksās (FOH)),
o tiešās un netiešās darbaspēka izmaksas (bet netiešās darbaspēka izmaksas var
pārkvalificēt par FOH),
o blakusprodukti/ atvasināti produkti (ieskaitot lūžņus) — “ražojuma kompensācija”
(offsets):
 pārdoti,
 no jauna iekļauti ražošanā;
o iepakojums:
 iepakošanas materiāls,
 iepakošanas darbaspēka izmaksas;

•

netiešās izmaksas (ražotnes pieskaitāmās izmaksas, FOH):

o
o
o
o

amortizācija,
apkope,
netiešās darbaspēka izmaksas, ja tās nav iekļautas tiešajās izmaksās,
var ietvert enerģiju un komunālos pakalpojumus (ja nebūtiski).

Attiecīgas reprezentatīvas trešās valsts izmaksu datiem ir jābūt “viegli pieejamiem”. Informāciju var
iegūt no:
•

•

•

•

būs nepieciešami pieejamie izmeklējamā ražojuma reprezentatīvās trešās valsts nozīmīgākā(o) ražotāja(-u) finanšu pārskati (PVA, peļņa, ražotnes pieskaitāmās izmaksas). Izvēlētajam(iem) ražotājam(-iem) ir jāstrādā rentabli, nav vēlama cieša saikne ar izmeklējamā ražojuma
ražotājiem eksportētājvalstī, kā arī nedrīkst saņemt subsīdijas. Ja dati ir pieejami, priekšroka
dodama datiem, kas iegūti no vairākiem atšķirīgiem ražotājiem vienā un tajā pašā
reprezentatīvajā valstī;
statistikas datiem par izejmateriālu un enerģijas importa cenām. Datubāzes, ko var izmantot, ir
konkrētās reprezentatīvās valsts statistikas datubāzes, Pasaules tirdzniecības atlants (GTA) 34,
kurā ietverta importa un eksporta statistika par dažādām pasaules valstīm utt.;
informācijas par komunālajiem pakalpojumiem (piem., ūdeni un elektroenerģiju, ko bieži
neimportē nozīmīgos daudzumos), kas ietverta konkrētās valsts statistikas datos,
Starptautiskās Enerģētikas aģentūras 35 datos vai citur (piem., Bloomberg datubāzē);
pieejamās statistikas par darbaspēka izmaksām (Starptautiskā Darba organizācija (SDO)) 36 un
konkrētās valsts statistikas datiem vai citiem avotiem (piem., Bloomberg datubāzes).

34

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

35

http://www.iea.org/
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Valstis, kurās pastāv kropļojumi, nevar kalpot par pienācīgām reprezentatīvām trešām valstīm. Tas
nozīmē, ka:
•

valsts nedrīkst būt iekļauta ESAO Rūpniecisko izejvielu eksporta ierobežojumu sarakstā
(“ESAO saraksts”) 37 attiecībā uz nevienu izejresursu, kam nosakāma atsauces vērtība;

•

tajā nedrīkst būt izkropļotu vērtību, piemēram, nedrīkst pastāvēt attiecīgā ražojuma
izejvielu imports no valstīm, attiecībā uz kurām Komisija iepriekšējās antidempinga vai
antisubsīdiju regulās ir konstatējusi, ka pastāv attiecīgo izejmateriālu dempings vai
subsīdijas. Šādos gadījumos izkropļotās vērtības ir jāsvītro.

Neizkropļotām izmaksām ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

36
37

•

izmaksām ir jābūt paralēlām laikā; vēlams, lai tās pilnībā sakristu ar IP, kas ir jāsadala
12 mēnešu periodā, kurš beidzas ne vēlāk kā 6 mēnešus pirms datuma, kad iesniegta sūdzība;

•

izmaksas ir pienācīgi jākoriģē, lai tās varētu izmantot tajā pašā tirdzniecības līmenī kā faktiski
radušās izmaksas.

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