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I.

WPROWADZENIE

1.

Celem niniejszego przewodnika jest:
•

udzielenie wskazówek na temat tego, jak sporządzić skargę antydumpingową;

•

wskazanie, jakich informacji zazwyczaj potrzebuje Komisja Europejska („Komisja”), aby
stwierdzić, czy może wszcząć formalne dochodzenie w sprawie przywozu produktów,
w odniesieniu do których zarzuca się przywóz po cenach dumpingowych i które są
szkodliwe dla przemysłu unijnego.

2.

W rozporządzeniu Rady (WE) 2016/1036 1 („rozporządzenie podstawowe”) ustanowiono
przepisy UE wdrażające uzgodnione na szczeblu międzynarodowym postanowienia dotyczące
radzenia sobie z przywozem towarów po cenach dumpingowych.

3.

Niniejszy przewodnik:
•
•
•

zawiera uporządkowane informacje dotyczące treści skargi;
zawiera odpowiedzi na najczęstsze pytania, które mogą pojawić się w trakcie sporządzania
skargi;
został opracowany w sposób zharmonizowany, co ułatwi przygotowanie skargi.
Zastrzeżenie
Niniejszy przewodnik nie jest dokumentem prawnie wiążącym. Stosowanie się do jego
treści nie jest obowiązkowe.
Informacje podane przez skarżących mogą się różnić w zależności od konkretnych
okoliczności sprawy. Celem niniejszego przewodnika jest przekazanie jedynie ogólnych
porad. Mogą zaistnieć okoliczności, w których ze względu na szczególną naturę sprawy
właściwe może okazać się inne podejście. Oznacza to także, że na podstawie niniejszego
przewodnika nie będzie można wyciągnąć żadnych wniosków na temat tego, co stanowi
standardy dopuszczalności w skargach antydumpingowych. Jednocześnie korzystanie
z niniejszego przewodnika nie powoduje automatycznej akceptacji skargi: każda sprawa
jest analizowana odrębnie.

Ponieważ niniejszy przewodnik ma zapewnić pomoc skarżącym, Komisja przyjmie
z zadowoleniem uwagi na temat jego udoskonalenia. W razie pytań dotyczących składania skargi
antydumpingowej Komisja pozostaje do dyspozycji.

4.

European Commission
Directorate-General for Trade

Adres pocztowy:
Rue de la Loi, 200
1049 Brussels, Belgia

Biura:
Rue de la Loi, 170
1000 Brussels, Belgia

Tel.: 32-2-298 78 73, Faks: 32-2-295 65 05
E-mail: TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

1

Opublikowano w Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1036&from=PL
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5.

Aby złożyć skargę do biura ds. skarg, należy postępować zgodnie ze wskazówkami znajdującymi
się w załączniku 1 do niniejszego przewodnika. Komisja przeanalizuje skargę i podejmie
decyzję, czy zawiera ona wystarczające dowody na to, że szkoda poniesiona przez przemysł
unijny jest spowodowana przywozem towarów po cenach dumpingowych. Jeżeli dochodzenie
dotyczące produktów, w odniesieniu do których zarzuca się przywóz po cenach dumpingowych,
zostanie uznane za uzasadnione, wszczyna się je po upływie 45 dni od dnia złożenia skargi.
Skargę uznaje się za złożoną pierwszego dnia roboczego po dniu, w którym trafiła ona do
Komisji, pod warunkiem że zawiera ona zarówno wersję opatrzoną klauzulą poufności, jak
i wersję do wglądu dla zainteresowanych stron (zob. załącznik 4 do niniejszego przewodnika).

6.

Skarga musi być podpisana przez osoby, które prawnie reprezentują przedsiębiorstwa ją
składające, np. przez dyrektorów zarządzających takich przedsiębiorstw. Jeżeli osoba fizyczna
lub prawna reprezentuje skarżących (np. prawnik lub stowarzyszenie), wymaga się złożenia
stosownego pełnomocnictwa (zob. również pkt 24).
Skarżący = Unijny producent lub producenci
składający skargę antydumpingową

7.

Każde dochodzenie wszczęte w następstwie oceny należycie uzasadnionej skargi wymaga
podjęcia współpracy ze strony przemysłu unijnego, w tym wypełnienia kwestionariuszy oraz
wizytacji urzędników Komisji w siedzibach przedsiębiorstw.
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II. UWAGI OGÓLNE
A.

Dokumentacja

8.

Skarga musi być dokładnie udokumentowana i należycie uzasadniona. Skarżący muszą
przekazywać możliwie najlepsze dostępne im informacje, które są poparte odpowiednimi
dowodami w postaci dokumentu.

9.

Zarzuty zawarte w skardze muszą być poparte dostępnymi skarżącemu wystarczającymi
dowodami lub solidnymi argumentami. Podczas oceniania wiarygodności i wystarczalności
informacji przedłożonych w skardze, Komisja uwzględni wszystkie okoliczności sprawy, np.:
•
•
•
•

produkt objęty postępowaniem;
państwa, których dotyczy postępowanie;
strukturę przemysłu unijnego;
dostępność informacji.

10. Należy wyraźnie wskazać wszystkie obliczenia i źródła wykorzystanych danych2 oraz zwrócić
uwagę na okres, do którego się one odnoszą, a także złożyć wyjaśnienie dotyczące zastosowanej
metodyki.
11. Co do zasady wszystkie informacje lub dane wchodzące w skład skargi nie mogą być objęte
prawem autorskim. W przypadku chęci wykorzystania sprawozdania, badania, badania rynku,
artykułu prasowego itp., które są objęte prawem autorskim, należy uzyskać zgodę właściciela
praw autorskich (aby uzyskać dalsze informacje zob. załącznik 4 do niniejszego przewodnika).
12. Aby zapewnić przejrzystość, Komisja opublikuje streszczenie skargi w przypadku wszczęcia
dochodzenia. W związku z tym w trakcie składania skargi należy dołączyć jej streszczenie
zawierające następujące informacje:
•
•
•

szczegółowe informacje na temat produktu objętego postępowaniem, w tym,
w stosownych przypadkach, procesów produkcyjnych i zastosowań;
streszczenie sprawy;
wykaz znanych stron dochodzenia (niezawierający danych kontaktowych).

Streszczenie zostanie opublikowane na stronie internetowej komisyjnej Dyrekcji Generalnej ds.
Handlu po wszczęciu dochodzenia.
13. Właściwa treść skargi powinna zawierać wyłącznie dane liczbowe i tabele, które są
bezwzględnie niezbędne. Bardziej szczegółowe dane liczbowe i tabele należy umieścić
w załącznikach, do których należy odnosić się we właściwej treści skargi.
14. Wszystkie dane i dowody dotyczące zarzutu dumpingu (aby zapoznać się z definicjami i uzyskać
dalsze informacje zob. sekcję „DUMPING”) muszą odnosić się wyłącznie do danego państwa
wywozu. Dane i dowody dotyczące zarzutu wyrządzenia szkody (zob. sekcja „SZKODA”) mogą
odnosić się wyłącznie do Unii Europejskiej (UE)3.
15. W trakcie przeliczania wartości liczbowych na euro 4 należy wskazać zastosowane kursy
wymiany oraz okres, do którego się odnoszą.

2 Jeżeli skarga zawiera hiperłącza, należy wskazać odpowiednią stronę internetową oraz podać datę dostępu do
niej.
3 UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy,
Luksemburg, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry,
Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia.
4 Kursy wymiany niektórych walut na euro można znaleźć na następującej stronie internetowej:
http://www.ecb.int/stats/eurofxref/
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B.

Poufność

16. Jeżeli istnieje potrzeba, aby którąkolwiek część skargi traktowano jako poufną, należy jasno
wyrazić ten zamiar i przedstawić jego motywy 5. Skargi nie można objąć klauzulą poufności,
jeżeli skarżący nie wykaże zamiaru jej nadania oraz nie przedstawi odpowiedniego uzasadnienia.
17. Jeżeli jakakolwiek część skargi ma być traktowana jako poufna, należy przedstawić jej
zrozumiałą, jawną wersję. Należy pamiętać, że w przypadku nieprzedstawienia zainteresowanym
stronom takiej zrozumiałej, jawnej wersji, służby Komisji mogą nie wziąć pod uwagę informacji
poufnych 6.
18. Wersja skargi „do wglądu dla zainteresowanych stron” (wersja nieopatrzona klauzulą poufności)
zostanie włączona do jawnych akt i po wszczęciu dochodzenia będzie dostępna do wglądu
zainteresowanych stron.
19. Komisja surowo przestrzega wymogów poufności. Skargę lub jakikolwiek inny dokument
zawierający informacje poufne należy oznaczyć jako „Limited” („Zastrzeżony”). W związku
z tym wersję nieopatrzoną klauzulą poufności skargi lub jakikolwiek inny dokument, który nie
zawiera informacji poufnych, należy oznaczyć jako „Open for inspection by interested
parties” („do wglądu dla zainteresowanych stron”).
20. W wersji nieopatrzonej klauzulą poufności można utajnić lub skrótowo przedstawić dane, które
zawierają tajemnice handlowe. Natomiast tendencje i poziomy muszą pozostać jawne. Utajnienie
lub skrótowe przedstawienie danych musi być uzasadnione, a zatem należy wyjaśnić, dlaczego te
dane należy traktować jako poufne. Aby uzyskać dalsze informacje na temat tego, jak
przygotować wersję nieopatrzoną klauzulą poufności, zob. załącznik 4.
21. Jak wyjaśniono w pkt 5, skargę należy złożyć w dwóch egzemplarzach: poufnym („Limited”)
i jawnym („Open for inspection by interested parties”).
22. Poszczególni skarżący mogą bezpośrednio do Komisji przesyłać informacje, których, ze względu
na ich poufność, nie można umieścić w skardze.

5

Aby uzyskać więcej informacji na temat poufności, zob. art. 19 rozporządzenia podstawowego.

6

Zob. art. 19 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.
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III. JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ ANTYDUMPINGOWĄ
23. Skarga antydumpingowa musi zawierać następujące informacje 7:
1. informacje ogólne:
•
•
•
•

tożsamość skarżącego;
produkt, w odniesieniu do którego zarzuca się przywóz po cenach dumpingowych;
państwo lub państwa pochodzenia;
inne znane zainteresowane strony.

2. dowody sugerujące wystąpienie dumpingu (zob. sekcja „DUMPING”);
3. dowody sugerujące wystąpienie szkody dla przemysłu Unii (zob. sekcja „SZKODA”);
4. dowody sugerujące związek przyczynowy między domniemanym dumpingiem a szkodą
(zob. sekcja „ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY”).
Przykładowy spis treści skargi znajduje się w załączniku 2.

(1) Informacje ogólne
A.

Podmioty w UE
Skarżący

24. Przedstawicielem przemysłu unijnego składającego skargę może zostać:
•
•
•

dowolna osoba fizyczna lub prawna;
stowarzyszenie nieposiadające osobowości prawnej;
stowarzyszenie powstałe, by reprezentować poszczególne przedsiębiorstwa w celu
złożenia skargi.

Przedstawiciel zbierze niezbędne informacje i przedstawi je Komisji. Przedstawiciel musi
wykazać, że posiada należyte upoważnienie do działania w imieniu przemysłu (zob. również pkt
6). Chociaż najbardziej odpowiednim organem do złożenia skargi jest stowarzyszenie
europejskie, poszczególne przedsiębiorstwa mogą ją również złożyć bezpośrednio do Komisji.
25. Każdy producent unijny, który jest skarżącym lub w którego imieniu złożono skargę
(„skarżący”), musi przekazać następujące dane:
•
•
•
•
•

nazwę;
adres;
numer telefonu;
e-mail;
imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów.

Powyższe informacje należy zawrzeć w załączniku i przekazać w wersji elektronicznej, najlepiej
w formie elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, np. arkusza programu Microsoft Excel.
26. Skarżący musi udzielić informacji na temat wielkości produkcji produktu objętego
postępowaniem (w stosownych przypadkach – w podziale na poszczególnych skarżących)
w odniesieniu do ostatniego rocznego okresu poprzedzającego złożenie skargi, tj.:
– ostatniego roku kalendarzowego;
– ostatniego roku finansowego; lub

7

Zob. art. 5 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.
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– dowolnego innego 12-miesięcznego okresu;
pod warunkiem że okres ten kończy się nie później niż na 6 miesięcy przed datą złożenia
skargi.
Dane nie powinny być starsze niż 6 miesięcy
27. Ze skargi musi wynikać, czy skarżący są powiązani z przedsiębiorstwami produkującymi lub
sprzedającymi produkt objęty postępowaniem w państwie lub państwach, których dotyczy
skarga. Jeżeli tak, skarga musi zawierać informacje na temat tego związku i odnośnych
przedsiębiorstw.
28. W skardze muszą znajdować się także informacje dotyczące tego, czy skarżący nabyli produkt
objęty postępowaniem od innych producentów UE, od państwa lub państw, których dotyczy
skarga, czy od innych państw trzecich. W skardze należy wyjaśnić powód tych zakupów oraz
określić ich ilości i ceny.
Pozostali producenci unijni
29. Skarga musi zawierać wykaz wszystkich znanych innych producentów w UE, w tym ich:
•
•
•
•
•
•

dane kontaktowe;
nazwę;
adres;
telefon;
e-mail;
osobę wyznaczoną do kontaktów (o ile jest to możliwe).

Powyższe informacje należy zawrzeć w załączniku i przekazać w wersji elektronicznej, najlepiej
w formie elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, np. arkusza programu Microsoft Excel.
30. Skarga musi zawierać szacunkowe wielkości produkcji wszystkich innych znanych producentów
UE odnoszące się do ostatniego rocznego okresu poprzedzającego jej złożenie (tj. tego samego
okresu, co w przypadku skarżących, zob. pkt 26). Należy także wyjaśnić podstawy
przedstawionych szacunków.
31. Informacje te należy podać w skardze w odniesieniu do wszystkich znanych producentów
unijnych, bez względu na to, czy ją popierają, czy też nie.
Stowarzyszenia producentów
32. W stosownych przypadkach skarga musi zawierać wykaz wszystkich znanych stowarzyszeń
producentów na poziomie unijnym i krajowym, w tym ich:
•
•
•
•
•
•

dane kontaktowe;
nazwę;
adres;
numer telefonu;
e-mail;
osobę wyznaczoną do kontaktów (o ile jest to możliwe).

Powyższe informacje należy zawrzeć w załączniku i przekazać w wersji elektronicznej, najlepiej
w formie elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, np. arkusza programu Microsoft Excel.
Reprezentatywność skarżących
33. Skarżący muszą działać w imieniu znaczącej części przemysłu unijnego. W praktyce oznacza to,
że skarżący muszą stanowić co najmniej 25% całkowitej unijnej produkcji produktu objętego
postępowaniem (tj. produkcji fizycznie zlokalizowanej na obszarze UE).
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34. Należy zauważyć, że Komisja może wykluczyć produkcję producentów unijnych
współpracujących z eksporterami lub importerami oraz produkcję producentów unijnych
importujących produkt objęty postępowaniem z państwa lub państw, którym zarzuca się
stosowanie dumpingu.
35. Producenci UE, którzy sami nie chcą dołączyć do skarżących, mogą jednak zechcieć poprzeć
skargę.
36. Skarga może zawierać uwagi dotyczące znanych producentów unijnych, którzy jej nie popierają,
opisując (o ile jest to możliwe) powody, dla których nie popierają skargi.
37. Przed wszczęciem dochodzenia Komisja bada, czy popierający skargę producenci stanowią co
najmniej 25% całkowitej produkcji unijnej (w oparciu o produkcję fizycznie zlokalizowaną na
obszarze UE), oraz czy poziom jej poparcia jest wyższy niż poziom sprzeciwu.
38. Aby zbadać reprezentatywność skarżącego, przed wszczęciem dochodzenia Komisja skieruje
pisma do wszystkich znanych producentów UE. W załączniku 7 znajduje się przykład takiego
pisma.
Przypadki regionalne
39.

Szczególny przypadek ma miejsce wtedy, gdy istnieje tak wysoki stopień izolacji rynkowej
w jednym regionie UE, że producenci znajdujący się na jego obszarze mogą zostać uznani za
przemysł, który odniósł szkodę. „Regionem” może być państwo, część państwa lub kilka
państw. Jeżeli wywóz jest skoncentrowany w regionie, mogą istnieć podstawy do złożenia
regionalnej skargi antydumpingowej.

40. Warunki do złożenia takiej skargi są następujące:
1) producenci produktu objętego postępowaniem sprzedają w danym regionie wszystkie lub
niemal wszystkie wytworzone produkty (zazwyczaj powyżej 80%);
2) popyt w tym regionie nie jest zaspokajany głównie przez dostawy producentów
zlokalizowanych w innych regionach UE (zazwyczaj mniej niż 20%);
3) występuje koncentracja przywozu produktu objętego postępowaniem po cenach
dumpingowych do tego regionu (zazwyczaj powyżej 80%); oraz
4) przywóz ten wyrządza szkodę wszystkim lub niemal wszystkim producentom w regionie
(zazwyczaj powyżej 80%).
41. Aby uzyskać dalsze informacje na temat przypadków regionalnych, zob. art. 4 ust. 1 lit. b)
rozporządzenia podstawowego.

B.

Produkt objęty skargą

42. Skarga musi zawierać opis produktów przywożonych, które ma obejmować dochodzenie
antydumpingowe. W skardze musi znajdować się szczegółowy opis wyjaśniający wszelkie
możliwe nieporozumienia dotyczące definicji produktu.
produkt objęty postępowaniem = produkt przywożony
do UE po rzekomo dumpingowych cenach
43. Ta część skargi, która dotyczy produktu objętego postępowaniem, ma pod wieloma względami
zasadnicze znaczenie dla:
– skargi, ponieważ wszystkie przekazane i przeanalizowane w skardze dane (takie jak dane
dotyczące dumpingu i szkody) będą dotyczyć wyłącznie produktu objętego postępowaniem;
– dochodzenia, ponieważ będzie ono obejmować wyłącznie produkt określony w skardze; oraz
– środków antydumpingowych, które będą miały zastosowanie wyłącznie do produktu
objętego postępowaniem.
44.

Krótki opis – skarga musi zawierać zwięzłą definicję produktu objętego postępowaniem, tj.
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produktu, w odniesieniu do którego będzie prowadzone postępowanie. Może to (ale nie musi)
być definicja podana w odpowiednim kodzie lub kodach Nomenklatury scalonej (kodzie/kodach
CN) 8.
Należy pamiętać, że krajowe organy celne muszą być w stanie określić, od chwili wszczęcia
dochodzenia, czy produkt przywożony jest objęty opisem produktu, a także czy i kiedy
dochodzenie prowadzi do nałożenia środków antydumpingowych.
Oznacza to, że definicja produktu musi opierać się na jego podstawowych właściwościach
fizycznych, technicznych i chemicznych, tak aby podczas odprawy celnej można było
przeprowadzić jego identyfikację.
Innych czynników, takich jak zastosowanie lub procesy produkcyjne, nie należy wykorzystywać
przy sporządzaniu definicji produktu, chyba że czynniki te są związane z jego właściwościami
fizycznymi, technicznymi i chemicznymi.
45. Pełny opis – skarga musi również zawierać pełny opis produktu obejmujący:
– klasyfikację taryfową produktu objętego postępowaniem (kody CN, na podstawie których
produkt ten jest przywożony do UE) 9;
– streszczenie procesu produkcyjnego, z uwzględnieniem, czy w UE lub państwach, których
dotyczy postępowanie, współistnieją inne procesy produkcyjne;
– podstawowe fizyczne, techniczne, chemiczne i inne właściwości produktu objętego
postępowaniem;
– zastosowania produktu i jego rynek. Należy opisać segment rynku, do którego należy produkt,
a także inne istotne kwestie. Przykładowo:
•
•
•
•
•
•
•

czy jakość lub cena jest decydującym czynnikiem marketingowym?
czy rynek jest wysoce cykliczny?
jaka jest elastyczność cenowa popytu?
w jaki sposób konsument postrzega produkt?
czy przed sprzedażą produkt muszą zatwierdzić klienci/agencje?
czy produkt jest sprzedawany lokalnie, czy też sprzedaż odbywa się na podstawie
umów?
jakie istnieją kanały sprzedaży (w jaki sposób prowadzona jest sprzedaż produktu)?

46. Jeżeli produkt objęty postępowaniem istnieje w różnych typach lub odmianach, należy wyraźnie
wyjaśnić:
•
•
•

jaki typ lub odmianę powinien obejmować zakres definicji produktu;
dlaczego;
czy różne typy lub odmiany można traktować jako jeden produkt i czy mogą być objęte
tym samym dochodzeniem.

Oceniając zakres produktu, Komisja może być zmuszona do uwzględnienia podstawowych
fizycznych, technicznych i chemicznych właściwości produktu objętego postępowaniem, a także
ich zamienności w zastosowaniach przemysłowych / w odniesieniu do konsumentów.

8

Opis produktu powinien zazwyczaj mieścić się w jednym „bloku” rozpoczynającym się od informacji
ogólnych, następnie przechodzących do informacji szczegółowych. Powinien on także zawierać możliwe
wyjątki oraz kończyć się wykazem kodów CN. Przykładowo: (i) produkt objęty postępowaniem to ....; (ii)
produkt objęty postępowaniem nie obejmuje ...; (iii) produkt objęty postępowaniem jest obecnie oznaczony
kodami CN ... .

9

Jeżeli dany produkt nie obejmuje pełnego kodu CN, należy to zaznaczyć, wstawiając przed kodem
przedrostek „ex”. Ogólne wskazówki dotyczące kwestii klasyfikacji znajdują się na stronie internetowej
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/index_en.htm. W tej kwestii
można skontaktować się także z właściwymi organami celnymi.
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47. Skarga musi zawierać szczegółowe informacje na temat wszelkich środków
antydumpingowych/antysubsydyjnych/ochronnych lub na temat trwających w innych państwach
trzecich dochodzeń dotyczących takiego samego lub podobnego produktu.
Należności celne i inne środki handlowe
48. W skardze musi znajdować się wykaz należności celnych należnych za produkt przywożony do
UE z państwa lub państw, których dotyczy skarga, a także wszelkich innych znanych systemów
taryfowych stosowanych w przywozie produktu do UE. Mogą to być kontyngenty, kontyngenty
taryfowe lub – jeżeli produkt jest wywożony z kraju rozwijającego się – ogólny schemat
preferencji taryfowych Unii Europejskiej. Jeżeli posiada się informacje na temat niedawnych
zmian, które zaszły w jakimkolwiek z powyższych systemów, należy je wskazać 10.
49. Należy także przedstawić wykaz należności celnych należnych za produkt pochodzący z UE
przywożony do państwa lub państw trzecich, których dotyczy skarga.
Podsumowanie dotyczące produktu
50. Skarga musi zawierać wyraźne stwierdzenie, że produkt objęty postępowaniem można porównać
z produktem wytwarzanym i sprzedawanym w Unii przez jej przemysł („produkt podobny”) oraz
że produkty te konkurują ze sobą. Towary przywożone i towary wyprodukowane w UE muszą
być produktami „podobnymi” pod względem technicznym.
produkt podobny = produkt wyprodukowany w UE,
który jest porównywalny z produktem objętym
postępowaniem

C.

Eksporterzy i państwo lub państwa, których dotyczy skarga

51. Skarga antydumpingowa dotyczy przywozu produktów wytworzonych w co najmniej jednym
państwie 11 spoza UE. W przypadku każdego państwa trzeciego skarga musi zawierać wykaz
wszystkich znanych producentów/eksporterów produktu objętego postępowaniem oraz
następujące dane kontaktowe:
•
•
•
•
•

nazwę;
adres;
numer telefonu;
e-mail;
osobę wyznaczoną do kontaktów (w stosownych przypadkach).

Powyższe informacje należy zawrzeć w załączniku i przekazać w wersji elektronicznej, najlepiej
w formie elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, np. arkusza programu Microsoft Excel. Prosimy
o podanie analogicznych informacji na temat znanych stowarzyszeń producentów/eksporterów
w państwie lub państwach, których dotyczy skarga (państwach, których dotyczy postępowanie), jeżeli
są dostępne.

Informacji na ten temat można zasięgnąć na stronie internetowej
lub
kontaktując
się
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl
z krajowymi organami celnymi.
11 Osoby zainteresowane złożeniem skargi dotyczącej produktu i państwa, które było niedawno przedmiotem
dochodzenia i w odniesieniu do którego wydano negatywne ustalenie, są proszone o skontaktowanie się ze
służbami Komisji w celu uzyskania dalszych informacji.
10
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D.

Importerzy w UE

52. Skarga musi zawierać wykaz wszystkich znanych importerów produktu do UE oraz następujące
dane kontaktowe:
•
•
•
•
•

nazwę;
adres;
numer telefonu;
e-mail;
osobę wyznaczoną do kontaktów (w stosownych przypadkach).

Powyższe informacje należy zawrzeć w załączniku i przekazać w wersji elektronicznej, najlepiej
w formie elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, np. arkusza programu Microsoft Excel. Prosimy
o podanie analogicznych informacji na temat wszystkich znanych stowarzyszeń importerów, jeżeli są
dostępne.

Dostawcy, użytkownicy i konsumenci w Unii

E.

53. Skarga musi zawierać wykaz dostawców producentów unijnych, unijnych użytkowników
produktu objętego postępowaniem oraz organizacji konsumenckich (jeżeli są znane) oraz
następujące dane kontaktowe:
•
•
•
•
•

nazwę;
adres;
numer telefonu;
e-mail;
osobę wyznaczoną do kontaktów (w stosownych przypadkach).

Powyższe informacje należy zawrzeć w załączniku i przekazać w wersji elektronicznej, najlepiej
w formie elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, np. arkusza programu Microsoft Excel.

(2) DUMPING
A.

Zasady

54. Niskie ceny niekoniecznie muszą oznaczać, że przywóz odbywa się po cenach dumpingowych.
Zgodnie z podstawową definicją dumping polega na sprzedaży produktu na rynku wywozowym
po cenie niższej od jego wartości normalnej.
Cena eksportowa = cena ex-works towarów przeznaczonych
na wywóz
Wartość normalna = wartość produktu sprzedawanego na
rynku krajowym eksportera do celów konsumpcji krajowej
Dumping = cena eksportowa jest niższa niż wartość
normalna
55. Skarga musi zawierać dowody konieczne do porównania ceny eksportowej produktu i jego
wartości nominalnej.
Dowody przedstawione na poparcie obliczeń dumpingu powinny obejmować okres 12 miesięcy
kończący się nie później niż 6 miesięcy przed datą złożenia skargi. Ma to zastosowanie do:
•
•
•

wartości normalnej (zob. sekcja C);
ceny eksportowej (sekcja D);
wszelkich potencjalnych dostosowań;
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•

B.

porównania cen (sekcja E).

Typy produktów

56. W niektórych przypadkach produkt objęty postępowaniem jest jednorodny i nie występuje
w innych formach lub typach, które istotnie wpływałyby na ceny. W takich przypadkach
jednorazowe obliczenie dumpingu wystarczy do wyciągnięcia wniosku dotyczącego dumpingu
w odniesieniu do całego produktu objętego postępowaniem.
57. W innych przypadkach produkt objęty postępowaniem jest przywożony do UE w różnych
formach lub typach po cenach, które znacznie się od siebie różnią. Wartości uśrednione mogą
utrudniać porównanie wartości normalnej z ceną eksportową, dlatego też dla różnych typów
produktów przywożonych do UE może zachodzić konieczność przeprowadzenia odrębnych
obliczeń dumpingu. Następnie konieczne może okazać się wybranie jednego reprezentatywnego
typu produktu lub większej liczby reprezentatywnych typów produktów, aby zagwarantować
zasadność wniosku dotyczącego dumpingu wyciągniętego w odniesieniu do produktu objętego
postępowaniem. Można to zrobić na przykład poprzez wykazanie, że przywóz wybranych
reprezentatywnych typów produktów do UE stanowi istotną część łącznego przywozu do UE
z państwa, którego dotyczy postępowanie. Jeżeli skarga odnosi się do więcej niż jednego
państwa, wówczas dla każdego państwa, którego dotyczy postępowanie, można wskazać jeden
reprezentatywny typ produktu lub większą liczbę reprezentatywnych typów produktu.
58. Dzięki porównaniu wartości normalnej i ceny eksportowej każdego reprezentatywnego typu
produktu uzyskane zostaną różne obliczenia dumpingu, które następnie zostaną uśrednione.

C.

Wartość normalna

59. Wartość normalna będzie w miarę możliwości opierała się na cenach sprzedaży na rynku
krajowym eksportera lub – alternatywnie – zostanie skonstruowana (w takim przypadku będzie
odpowiadała sumie kosztu produkcji i rozsądnego zysku). W odniesieniu do produktów
pochodzących z państw, w których dochodzi do znaczących zakłóceń wywierających wpływ na
działanie sił rynkowych, zastosowanie mają przepisy szczególne (zob. poniżej, począwszy od
pkt 66). .
60. W większości przypadków wartość normalna odpowiada cenie pobieranej za produkt objęty
postępowaniem na rynku krajowym eksportera. Cena ta musi być powiązana z transakcją
krajową przeznaczoną na konsumpcję krajową, zawartą z niezależnym nabywcą.
61. Ceny powinny być cenami ex-works netto (międzynarodowy termin handlowy „EXW” 12) bez
jakichkolwiek podatków wewnętrznych, takich jak VAT. Jeżeli taka cena nie jest dostępna (na
przykład jeżeli w danym przypadku zastosowanie mają międzynarodowe terminy handlowe
„CIF” i „FOB”), dostępne ceny będą musiały zostać dostosowane w taki sposób, by ich
wysokość odpowiadała poziomowi cen netto z zakładu.
62. Informacje o cenach i potencjalnych dostosowaniach muszą mieć wystarczające poparcie
w dowodach w postaci dokumentów, takich jak faktury, oferty, cenniki itp.

12

Terminy Incoterms lub międzynarodowe terminy handlowe to zbiór przyjętych wcześniej terminów
handlowych publikowany przez Międzynarodową Izbę Handlową. Terminy te są powszechnie stosowane
w międzynarodowych transakcjach handlowych lub w procedurach udzielania zamówień. Terminy
Incoterms będące trzyliterowymi terminami handlowymi dotyczącymi powszechnych praktyk w zakresie
sprzedaży umownej są wykorzystywane głównie do precyzyjnego formułowania informacji na temat zadań,
kosztów i ryzyka związanego z transportem i dostarczaniem towarów. Dodatkowe szczegółowe informacje
na ten temat można uzyskać m.in. na stronie internetowej Międzynarodowej Izby Handlowej
http://www.iccwbo.org i na stronach internetowych właściwych organów celnych danego państwa.
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Poniżej przedstawiono stosowny przykład 13:

Rysunek 1. Wartość normalna = cena sprzedaży krajowej
Przykład:
Skarżący pozyskali dowody potwierdzające cenę detaliczną produktu na rynku krajowym
państwa wywozu (139,15 jednostek waluty państwa wywozu). Na podstawie tej ceny detalicznej
oblicza się cenę ex-works netto, odejmując stosowne pozycje, takie jak na przykład: VAT (10%),
marża detalisty (10%), marża hurtownika oraz koszty transportu i ubezpieczenia (15%).
Produkt objęty postępowaniem, typ
Cena detaliczna

Waluta państwa wywozu

139,15

pomniejszona o podatek od wartości dodanej = 10% (wynik działania: 139,15/1,10)
⇒Cena sprzedaży netto

126,5

pomniejszona o marżę detalisty = 10% (wynik działania: 126,5/1,10)
⇒Cena hurtowa

115

pomniejszona o marżę hurtownika oraz koszty transportu i ubezpieczenia = 15% (wynik działania:
115/1,15)
⇒Cena ex-works
100
Kurs wymiany: 2 jednostki waluty państwa wywozu = 1 EURO
Wartość normalna

50 EURO

Cenę detaliczną zaczerpnięto z ________ przedstawionego w załączniku ___.
Wszystkie marże, koszty transportu i koszty ubezpieczenia zaczerpnięto z badania rynku
przeprowadzonego przez ______ (lub oszacowano na podstawie ...). Kopię odpowiednich stron można
znaleźć w załączniku ___.
Kurs wymiany wynosi ___. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku ___.

63. Jeżeli informacje o cenach na rynku krajowym eksportera są niedostępne albo niewiarygodne (tj.
sprzedaż jest prowadzona na zasadzie transakcji między stronami powiązanymi lub ze stratą bądź
na znikomą skalę) 14, można skorzystać ze skonstruowanej wartości normalnej produktu
obliczonej na podstawie kosztów produkcji w kraju pochodzenia powiększonych o koszty
sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne oraz zysk.
W skardze należy określić strukturę kosztów i wyjaśnić metodę obliczania: kosztów materiałów
(wskazując najważniejsze wykorzystywane surowce), bezpośredniej robocizny; kosztów
pośrednich, kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych, poza kosztami
transportu; oraz rozsądnej marży zysku w kraju pochodzenia, jak przedstawiono poniżej na
rysunku 2.
64. Prosimy również o wyraźne wskazanie źródeł poszczególnych informacji oraz przedstawienie
wszystkich istotnych dowodów w załącznikach (zob. załącznik 2), precyzyjnie określając ich

Jeżeli analiza została przeprowadzona w oparciu o szereg reprezentatywnych typów produktu z uwagi na
fakt, że produkt nie jest jednorodny, uzyskane zostaną różne wartości normalne, które zostaną porównane
indywidualnie z odpowiednimi cenami eksportowymi.
14 Sprzedaż na rynku krajowym uznaje się za prowadzoną na znikomą skalę, jeżeli jej wartość jest niższa niż
5% wartości wywozu danego państwa do UE.
13
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datę. Stosowny przykład przedstawiono na rysunku 2 poniżej 15:
Rysunek 2. Skonstruowana wartość normalna
Skonstruowana wartość normalna w państwie wywozu
Produkt objęty postępowaniem, typ
Koszty produkcji
Surowce
EUR/t
- surowiec A (300 EUR/t)
- surowiec B (25 EUR/t)
- surowiec C (70 EUR/t)
Robocizna
EUR/t
- praca wykonywana przez pracowników z odpowiednimi umiejętnościami (30 EUR/t)
- praca wykonywana przez pracowników niewykwalifikowanych (20 EUR/t)

395

50

Energia: 200 kWh, 0,05 EUR/kWh
EUR/t
10
Pozostałe koszty produkcji
EUR/t
45
(W miarę możliwości proszę podać: koszty najmu, dzierżawy, amortyzacji, konserwacji i naprawy itp.)
_____
Suma cząstkowa kosztów produkcji
EUR/t
500
Koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne
EUR/t
100
(W miarę możliwości proszę podać: koszty finansowania, ubezpieczenia, opakowań,
koszty administracyjne, koszty sprzedaży, koszty działalności reklamowej, koszty badań i rozwoju, koszty
patentów / opłat licencyjnych,
koszty pomocy technicznej, gwarancji itp.)
_____
KOSZT OGÓŁEM
EUR/t
600
Normalny poziom zysku
5%
EUR/t
30
_____
WARTOŚĆ NORMALNA ex works
EUR/t
630
Informacje na temat wielkości przywozu oraz kosztów surowców i energii zaczerpnięto
z międzynarodowego sprawozdania branżowego sporządzonego przez __, które przedstawiono
w załączniku ___.
Koszty siły roboczej ustalono na podstawie danych statystycznych Międzynarodowej Organizacji
Pracy (zob. załącznik ___).
Informacje na temat pozostałych kosztów produkcji oraz kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych
i administracyjnych zaczerpnięto z badania rynku przeprowadzonego przez ___ lub koszty te
oszacowano na podstawie ______. Kopię odpowiednich stron można znaleźć w załączniku ___.
Normalny poziom zysku oznacza minimalną kwotę niezbędną do uzasadnienia decyzji o reinwestycji
w daną branżę. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku ___.
Zastosowany kurs wymiany: ____ (średni w roku ___). Szczegółowe informacje znajdują się
w załączniku ___.

65. Jeżeli wiarygodne informacje na temat cen na rynku krajowym producenta są niedostępne,
a skonstruowanie kosztów produkcji producenta eksportującego jest niemożliwe, prosimy
skontaktować się ze służbami Komisji.

15

Tamże, przypis 13.
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Państwa, w których dochodzi do znaczących zakłóceń
Jeżeli informacje na temat cen i kosztów produktu objętego postępowaniem w państwie wywozu
są niewiarygodne z uwagi na istnienie znaczących zakłóceń, w skardze należy przedstawić
dowody potwierdzające występowanie tego rodzaju zakłóceń w odniesieniu do produktu
objętego postępowaniem.
66. Znaczące zakłócenia występują wówczas, gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty surowców
i energii, nie wynikają z działania sił rynkowych, ponieważ wywiera na nie wpływ istotna
interwencja rządowa. Do potwierdzenia występowania znaczących zakłóceń można wykorzystać
następujące źródła:
1) Sprawozdania Komisji dotyczące znaczących zakłóceń. Komisja może opracowywać lub
aktualizować sprawozdania dotyczące występowania znaczących zakłóceń w danym państwie lub
w określonym sektorze. Jeżeli takie sprawozdanie istnieje i zostanie uznane za istotne dla danej
sprawy, można powołać się na nie w skardze – w takim przypadku będzie ono stanowiło jeden
z dowodów załączonych do skargi (jeżeli sprawozdanie zostało opublikowane w internecie, należy
podać łącze do odpowiedniej strony internetowej).
2) W przypadku braku takiego sprawozdania lub niezależnie od jego przedstawienia
w skardze można zgłosić również inne zakłócenia. Dowody mogą bazować na wiedzy rynkowej
lub publicznie dostępnych sprawozdaniach. Wszelkie zarzuty dotyczące czynników produkcji,
na które zakłócenia wywierają wpływ, muszą mieć strukturalny charakter i zostać poparte
odpowiednimi dowodami.
Po potwierdzeniu istnienia znaczących zakłóceń w odniesieniu do produktu objętego
postępowaniem wartość normalną należy skonstruować na podstawie kosztów produkcji
i sprzedaży odzwierciedlających niezniekształcone ceny lub wartości odniesienia, uwzględniając
uzasadnione koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne oraz kwotę zysku.
67. Wartość normalna musi zostać skonstruowana w ramach czterech przedstawionych poniżej
etapów:
I. Korzystanie z danych dotyczących reprezentatywnego produktu, reprezentatywnego
przemysłu i reprezentatywnego procesu produkcyjnego
Jeżeli produkt jest wytwarzany przez znaczną liczbę producentów unijnych, należy skorzystać
z danych przekazanych przez reprezentatywnego producenta unijnego lub przez kilku
reprezentatywnych producentów. Jeżeli produkt nie jest jednorodny, konieczne może okazać się
wybranie jednego reprezentatywnego typu produktu lub większej liczby reprezentatywnych typów
produktów. Można to zrobić na przykład poprzez wykazanie, że przywóz wybranych
reprezentatywnych typów produktów do UE stanowi istotną część łącznego przywozu do UE
z państwa wywozu. W optymalnych warunkach proces produkcyjny będzie podobny lub bardzo
zbliżony do procesu produkcyjnego w państwie wywozu. W przeciwnym wypadku konieczne
będzie wykorzystanie reprezentatywnego procesu produkcyjnego w Unii.
II. Biorąc pod uwagę dane przekazane przez producentów unijnych, w skardze należy
uwzględnić:
•

zestawienie czynników produkcji (lub zestawienie podstawowych materiałów – szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w załączniku 8) niezbędnych do wytworzenia produktu
objętego postępowaniem;
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•

ilość lub poziom użycia poszczególnych czynników produkcji niezbędne do wytworzenia
produktu objętego postępowaniem wraz z jednostką miary (kg, m2 itp.);

•

jednostkowy koszt produkcji dla każdego czynnika produkcji;

•

opis wszystkich czynników produkcji, uwzględniając – w stosownych przypadkach –
wyjaśnienia dotyczące jakości, klasy, koncentracji itp. oraz – w miarę możliwości –
odpowiedni kod HS 16.

III. Niezniekształcone wartości odniesienia
Aby zastąpić zniekształcone koszty (zob. pkt IV poniżej), należy pozyskać niezniekształcone
wartości odniesienia od odpowiedniego reprezentatywnego kraju lub – w stosownych
przypadkach – oprzeć się na niezniekształconych międzynarodowych cenach, kosztach lub
wartościach odniesienia.
Wybór odpowiedniego reprezentatywnego kraju
Zaleca się, aby proces wyboru reprezentatywnego kraju rozpocząć od sporządzenia wykazu
wszystkich potencjalnych reprezentatywnych krajów. Należy wybrać kraj, który najlepiej
spełnia wszystkie wymienione poniżej kryteria:
•

wielkość produkcji produktu objętego postępowaniem w danym kraju musi być znaczna.
Produkt powinien być wytwarzany i sprzedawany na rynku krajowym w reprezentatywnych
ilościach w porównaniu z wielkością wywozu z państwa, któremu zarzuca się stosowanie
dumpingu na rynku UE (w tym kontekście jako wartość odniesienia przyjmuje się zazwyczaj
5%). Duża liczba producentów lub występowanie znacznego przywozu z państw trzecich
świadczy o istnieniu konkurencji. Wielkość produkcji powinna zostać porównana z wielkością
produkcji w państwie wywozu. Oznacza to, że w skardze należy wziąć pod uwagę kwestie
dotyczące dostępu do surowców i komponentów, technologii produkcji, typu procesu,
schematów specjalizacji itp. oraz ich charakter. W uzasadnionych przypadkach należy
wprowadzić odpowiednie dostosowania, aby uwzględnić wszelkie istotne różnice między tymi
czynnikami. Podobnie produkty pochodzące z państwa wywozu i produkty wytwarzane
w reprezentatywnym kraju powinny być identyczne lub podobne do siebie, jeżeli chodzi o ich
właściwości fizyczne, techniczne i chemiczne oraz ich zastosowania. Aby należycie
uwzględnić wszelkie różnice, dopuszcza się możliwość wprowadzenia odpowiednich
dostosowań;

•

dany kraj musi znajdować się na podobnym poziomie rozwoju gospodarczego co państwo
wywozu, co oznacza, że musi należeć do tej samej kategorii dochodu i posiadać odpowiednio
dużą liczbę mieszkańców 17;

Kod systemu zharmonizowanego („kod HS”) to międzynarodowy znormalizowany system nazw i numerów
służący do klasyfikowania produktów będących przedmiotem obrotu. System ten jest wykorzystywany
przez ponad 200 państw członkowskich Światowej Organizacji Celnej, a figurującym w nim towarom
przypisuje się numery składające się z 6 cyfr. Państwa często korzystają z bardziej szczegółowych kodów,
nie są to jednak kody zharmonizowane na szczeblu międzynarodowym.
17 Zob.
na
przykład
klasyfikacja
dochodu
opracowana
przez
Bank
Światowy:
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lendinggroups.
16
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•

dane na temat kosztów muszą być „łatwo dostępne” 18 (zob. również załącznik 8). Kraje, które
nie znajdują się na tym samym poziomie rozwoju gospodarczego co państwo wywozu, ale
których poziom rozwoju jest nadal porównywalny z poziomem rozwoju państwa wywozu,
powinny zostać wybrane wyłącznie w przypadku, gdy kwestie związane z dostępnością
danych przeważają nad różnicami w poziomie rozwoju gospodarczego.

•

reprezentatywny kraj nie powinien podlegać zakłóceniom (zob. również załącznik 8);

•

w przypadku istnienia więcej niż jednego takiego kraju za najbardziej odpowiedni
reprezentatywny kraj uznany zostanie kraj z odpowiednim poziomem ochrony socjalnej
i ochrony środowiska. Istnienie wspomnianego „odpowiedniego poziomu ochrony” ustala się
na podstawie konwencji ONZ/MOP dotyczących podstawowych praw pracowniczych oraz
konwencji dotyczących środowiska. Orientacyjny wykaz tych konwencji zamieszczono
w załączniku VIII do rozporządzenia w sprawie GSP (ogólnego systemu preferencji
taryfowych) 19.
Międzynarodowe ceny, wartości odniesienia lub koszty
Alternatywnie dopuszcza się możliwość zastąpienia zniekształconych kosztów
międzynarodowymi cenami, wartościami odniesienia lub kosztami. Można to zrobić na
przykład w sytuacji, gdy niezniekształcone koszty nie są łatwo dostępne w reprezentatywnym
kraju lub gdy notowania sporządzane na szczeblu międzynarodowym zostaną uznane za
dostarczające precyzyjniejszych informacji na temat poziomu niezakłóconych kosztów. W tym
ostatnim przypadku można na przykład uznać, że notowania metali nieżelaznych, metali
żelaznych i metali szlachetnych na londyńskiej giełdzie metali będą stanowiły lepszą wartość
odniesienia niż statystyczne dane dotyczące przywozu w danym kraju.
IV. Zastępowanie kosztów:
1) w stosownych przypadkach koszty poniesione przez producenta unijnego, które uznano za
punkt wyjścia (zob. pkt II powyżej), powinny zostać dostosowane w taki sposób, aby
odzwierciedlały koszty w państwie wywozu, w którym dochodzi do zakłóceń;
2) następnie koszty, które zostały zniekształcone, powinny zostać zastąpione
niezniekształconymi wartościami odniesienia (zob. pkt III powyżej), aby skonstruować wartość
normalną.

Termin „łatwo dostępne” niekoniecznie musi oznaczać „bezpłatne”, choć dane uznawane za „łatwo
dostępne” muszą być publicznie dostępne. Informacje udostępniane nieodpłatnie są jednak preferowane,
jeżeli są dostępne.
19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r.
wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych, Dz.U. L 303 z 31 października 2012 r., s. 1.
18
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Poniżej przedstawiono stosowny przykład:
Rysunek 3. Skonstruowana wartość normalna w przypadku wystąpienia znaczących zakłóceń
Produkt objęty postępowaniem, typ
Koszty produkcji
Surowce
EUR/t
- surowiec A (300 EUR/t)
- surowiec B (25 EUR/t)
- surowiec C (70 EUR/t)
Robocizna
EUR/t
- praca wykonywana przez pracowników z odpowiednimi umiejętnościami (30 EUR/t)
- praca wykonywana przez pracowników niewykwalifikowanych (20 EUR/t)

395

50

Energia: 200 kWh, 0,05 EUR/kWh
EUR/t
10
Pozostałe koszty produkcji
EUR/t
45
(W miarę możliwości proszę podać: koszty najmu, dzierżawy, amortyzacji, konserwacji i naprawy itp.)
_____
Suma cząstkowa kosztów produkcji
EUR/t
500
Koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne
EUR/t
100
(W miarę możliwości proszę podać: koszty finansowania, ubezpieczenia, opakowań,
koszty administracyjne, koszty sprzedaży, koszty działalności reklamowej, koszty badań i rozwoju, koszty
patentów / opłat licencyjnych,
koszty pomocy technicznej, gwarancji itp.)
_____
KOSZT OGÓŁEM
EUR/t
600
Normalny poziom zysku
5%
EUR/t
30
_____
WARTOŚĆ NORMALNA ex works
EUR/t
630
Cenę surowca A ustalono w oparciu o średnią cenę przywozu pochodzącego ze wszystkich państw do
odpowiedniego reprezentatywnego kraju, z wyjątkiem przywozu z państwa wywozu, ponieważ taki
przywóz jest zniekształcony (przywóz z państwa wywozu odpowiada XX% całości przywozu do
odpowiedniego reprezentatywnego kraju). Dane statystyczne zaczerpnięto z __ przedstawionego
w załączniku ___.
Koszty energii zaczerpnięto z danych krajowego urzędu statystycznego przedstawionych w załączniku
___. Odpowiadają one zasadniczo kosztom przedstawionym przez trzech producentów
współpracujących w reprezentatywnym kraju (zob. załącznik ___, w którym przedstawiono
informacje na temat kosztów ponoszonych przez tych producentów i osiąganych przez nich zysków).
Wszystkie inne koszty ustalono w oparciu o średnie koszty i zyski trzech współpracujących
producentów w reprezentatywnym kraju (zob. załącznik ___ zawierający informacje o kosztach
ponoszonych przez tych producentów).
Informacje o kosztach sprzedaży, kosztach ogólnych i administracyjnych oraz zyskach pozyskuje się
z publicznie dostępnych ksiąg rachunkowych przedsiębiorstw w reprezentatywnym kraju, które
wytwarzają produkt objęty postępowaniem lub prowadzą działalność wytwórczą w tym samym
segmencie/sektorze. Aby zapoznać się ze sprawozdaniem, zob. załącznik ___.
Zastosowany kurs wymiany: ____ (średni w roku ___). Szczegółowe informacje znajdują się
w załączniku ___.
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D.

Cena eksportowa
Cena eksportowa pobierana przez eksportera od pierwszego niezależnego nabywcy w UE

68. Cena eksportowa oznacza cenę ex-works towarów przeznaczonych do wywozu zapłaconą przez
pierwszego niezależnego nabywcę w UE lub należną od niego. W większości przypadków cena
eksportowa będzie wyznaczana na podstawie ceny pobieranej przez eksportera od importera
niepowiązanego w UE.
69. Dowód ceny eksportowej może mieć formę faktury, ceny oferowanej, cenników, sprawozdań
sprzedawców lub informacji ze statystyk publicznych dotyczących przywozu z państwa, którego
dotyczy postępowanie. Cenę należy przywrócić do poziomu ex-works. Skarga musi obejmować
dowody dotyczące tego samego okresu, który zastosowano w przypadku wartości normalnej
(zob. pkt55 powyżej).
Konstruowana cena eksportowa
70. W niektórych przypadkach cena eksportowa będzie musiała zostać skonstruowana na podstawie
ceny, po której produkty przywożone po raz pierwszy odsprzedaje się niezależnemu nabywcy.
Dzieje się tak w szczególności wtedy, gdy:
–

skarżący nie mogą się dowiedzieć, jakie są ceny eksportowe; lub

–

skarżący mają powody, aby sądzić, że eksporter i importer są powiązani (np. w wyniku
relacji jednostka dominująca-jednostka zależna) lub że istnieje między nimi porozumienie
kompensacyjne, lub że z innych powodów cena eksportowa nie jest wiarygodna. Należy
wyjaśnić dlaczego.

71. Aby zrekonstruować cenę eksportową ex-works, skarżący muszą podać cenę odsprzedaży
pobraną za produkt przywożony w pierwszym punkcie odsprzedaży niezależnemu nabywcy w
UE. Na przykład w przypadku ceny pobieranej przez importera powiązanego z eksporterem
należy podać:
– koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne importera;
– zwykły zysk importera niepowiązanego;
– koszty transportu, ubezpieczenia, przeładunku, załadunku i koszty dodatkowe; oraz
– cła.
72. Wszelkie dostosowania należy poprzeć wystarczającymi dowodami w postaci dokumentu.
Przykład podano poniżej na rysunku 4 20:

20

Jeżeli skarga obejmuje szereg reprezentatywnych typów produktu z uwagi na fakt, że produkt objęty
postępowaniem nie jest jednorodny, uzyskane zostaną różne wartości normalne, które zostaną porównane
indywidualnie z cenami eksportowymi.
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Rysunek 4. Konstruowana cena eksportowa
Skarżący
uzyskał
dowód
ceny
zapłaconej
przez
sprzedawcę
detalicznego
hurtownikowi/importerowi, który jest powiązany z eksporterem (134,5 EUR). Na podstawie tej
ceny należy oszacować cenę eksportową ex-works netto, odejmując odpowiednie pozycje, takie
jak na przykład: VAT (10%), koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne oraz marża
zysku hurtownika (10%), transport i ubezpieczenie w UE (2%), cło (5%), transport z granicy UE
do zakładu eksportera i ubezpieczenie na tej trasie (4%)
Produkt objęty postępowaniem, marka, typ

EURO

Cena hurtowa brutto

134,5

pomniejszona o podatek od wartości dodanej = 10% (wynik działania: 134,5/1,10)
⇒Cena hurtowa netto

122,3

minus koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne hurtownika (5%) i zysk importera
niepowiązanego (5%) = 10%; oraz
transport i ubezpieczenie w UE = 2%. (wynik działania: 122,3/1,12)
⇒Cena hurtownika po odprawie celnej

109,2

minus cło = 5%. (wynik działania: 109,2/1,05)
⇒CIF 21 cena eksportowa

104

minus ubezpieczenie, fracht do zakładu = 4%. (wynik działania: /1,04)
⇒cena eksportowa ex-works

100

Cena detaliczna uzyskana ze średniej z faktur (lub z katalogu, cennika, badania rynku itp.).
Przedstawiono w załączniku ___ lub cena importowa z danych Eurostatu 22 (zob. załącznik ___).
Wszystkie marże, a także ubezpieczenie i fracht zaczerpnięto z badania rynku przeprowadzonego przez
______ lub oszacowano na podstawie ____. Kopię odpowiednich stron można znaleźć w załączniku ___.

E.

Porównanie cen

73. Aby uzyskać odpowiednie porównanie cen, cena eksportowa i wartość normalna powinny być
porównywalne pod względem podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych produktu,
a także warunków sprzedaży. Porównania należy dokonać na tym samym poziomie handlu (np.
hurtowym lub detalicznym), na poziomie ex-works oraz w możliwie najmniejszym odstępie
czasowym.
74. W przypadku gdy cena eksportowa i wartość normalna nie są porównywalne, należy uwzględnić
wszelkie różnice według najlepszej wiedzy skarżących.
W odniesieniu do wszystkich dostosowań należy podać:
(1) szczegóły różnic, które prowadzą do dostosowania;
(2) oszacowanie różnic, jakie należy uwzględnić; oraz
(3) dowody potwierdzające dotyczące tych różnic.
75. W konsekwencji możliwe jest, że trzeba będzie dostosować wartość normalną (a nie ceny

21

CIF (koszt, ubezpieczenie, fracht) jest terminem handlowym oznaczającym zobowiązanie sprzedawcy do
zawarcia umowy oraz pokrycia kosztów i frachtu niezbędnych do przewiezienia towarów do wskazanego
portu przeznaczenia. Zob. również przypis 12.

22

Statystyki EUROSTATU dotyczące przywozu są publicznie dostępne w internecie. Zob. sekcja 6 „USEFUL
LINKS” poniżej.
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eksportowe), jeżeli produkt zastosowany do określenia wartości normalnej nie jest taki sam jak
produkt przywożony z powodu różnych podstawowych właściwości fizycznych lub
chemicznych. W takiej sytuacji należy jasno wyjaśnić różnice między obydwoma produktami,
a także to, w jaki sposób różnice te wpływają na wartość rynkową lub koszty produkcji
powiększone o zysk.
76. Dostosowanie wartości normalnej (nie cen eksportowych) może być również konieczne
w przypadku, gdy na porównywalność cen między produktem sprzedawanym na rynku
krajowym eksportera a tym eksportowanym do UE wpływają różne poziomy handlu 23 lub
przywozowe należności celne i podatki pośrednie.
77. Ponadto zarówno wartość normalna, jak i ceny eksportowe należy dostosować, aby uwzględnić
różnice pod względem:

F.

–

bonifikat;

–

rabatów i ilości;

–

transportu, ubezpieczenia, przeładunku itp.;

–

opakowania;

–

kredytu;

–

kosztów ponoszonych po sprzedaży;

–

prowizji;

–

przeliczania waluty; oraz

–

innych czynników, które mają wpływ na ceny i ich porównywalność.

Margines dumpingu

78. Zazwyczaj margines dumpingu oblicza się w następujący sposób:
1) Porównanie cen: Należy obliczyć różnicę między wartością normalną (ex-works netto)
a cenami eksportowymi (ex-works netto) po uwzględnieniu wszelkich różnic mających
wpływ na porównywalność cen.
2) Należy wyrazić tę różnicę jako odsetek ceny eksportowej CIF.
Przykład podano poniżej na rysunku 5:
Rysunek 5. Obliczanie marginesu dumpingu (wszystkie wartości podano w euro)
a) wartość normalna ex-works
b) cena eksportowa ex-works
c) margines dumpingu
a-b
d) wartość CIF
e) margines dumpingu jako % wartości CIF
c *100
d

100
(80)
20
90
20 = 22%
90

79. Jeżeli wybrano różne typy produktu, uzyskane zostaną różne marginesy dumpingu. Marginesy te
można uśrednić, aby otrzymać jeden margines dumpingu dla całego produktu objętego
postępowaniem, jednak skarga musi zawierać wszystkie obliczenia.
80. W przypadku gdy skarga dotyczy więcej niż jednego państwa, margines dumpingu należy
obliczyć osobno dla każdego z państw, którego dotyczy postępowanie.

23

Dotyczy to różnicy między sprzedażą detaliczną a sprzedażą za pośrednictwem dystrybutorów.
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G.

Poziom środków w przypadkach zakłóceń handlu surowcami w państwie wywozu

81. W przepisach WTO i UE określono, że poziom ceł antydumpingowych nie może nigdy
przekraczać marginesu dumpingu, jednak może być niższy, jeżeli niższe cło wystarczy do
naprawienia szkody spowodowanej przez przywóz produktów po cenach dumpingowych Jest to
tzw. „zasada niższego cła”. Zasadę niższego cła stosuje się w przypadku, gdy margines szkody
(zob. ust. 142) jest niższy niż margines dumpingu (zob. pkt 78).
82. Oceniając, czy cło niższe od marginesu dumpingu wystarczyłoby do usunięcia szkody, Komisja
rozważy, czy w odniesieniu do produktu objętego postępowaniem występują zakłócenia handlu
surowcami.
83. Jeżeli skarżący są przekonani o występowaniu takich zakłóceń handlu surowcami i chcą, aby
Komisja zbadała te zakłócenia, zaleca się przedstawienie w skardze wystarczających dowodów
na to, że takie zakłócenia istnieją (zob. poniższy wykaz zakłóceń, względem których Komisja
może wszcząć postępowanie) oraz że cena tego surowca w państwie wywozu jest znacznie niższa
w porównaniu z cenami na reprezentatywnych rynkach międzynarodowych. Pozwoli to Komisji
na przeprowadzenie postępowania względem tych zakłóceń i, o ile będzie to uzasadnione,
nałożenie cła na poziomie marginesu dumpingu. Komisja zbada również z własnej inicjatywy,
w zakresie, w jakim ma dostęp do dowodów, czy takie zakłócenia istnieją.
Jeżeli Komisja nie będzie posiadała wystarczających dowodów na istnienie takich zakłóceń przed
wszczęciem dochodzenia w sprawie, czy to otrzymanych w ramach skargi, czy też zebranych
z własnej inicjatywy, zawiadomienie o wszczęciu, a co za tym idzie zakres dochodzenia, nie
będzie obejmować badania takich zakłóceń. Jeżeli zakłócenia nie zostały stwierdzone w czasie
dochodzenia, nie jest możliwe ustalenie marginesu szkody na poziomie marginesu dumpingu jako
konsekwencji zakłóceń handlu surowcami. Może to mieć istotny wpływ na poziom cła.
Przykład
W dochodzeniu antydumpingowym dla danego producenta w państwie wywozu ustanawia się
margines dumpingu na poziomie 50% i margines szkody na poziomie 15%. Zazwyczaj
współczynnik cła antydumpingowego wyznacza się na poziomie 15%, jeżeli jednak
w wyniku dochodzenia potwierdzone zostaną zakłócenia handlu surowcami, Komisja
może wyznaczyć współczynnik cła antydumpingowego dla danego producenta na poziomie
50% (na poziomie marginesu dumpingu), o ile leży to w interesie Unii.

84. Uwzględnia się wyłącznie surowce stanowiące co najmniej 17% kosztów produkcji produktu
objętego postępowaniem. Dlatego też w zestawieniu kosztów w skardze należy wykazać, że
w przypadku zakłóceń handlu surowcami próg ten najprawdopodobniej osiągnie wartość 17%.
85. Przedstawione przez skarżących dane dotyczące produkcji będą zazwyczaj relatywnie zbliżone
do danych producentów w państwie wywozu, choć mogą ich dokładnie nie odzwierciedlać.
Oznacza to na przykład, że jeżeli można wykazać istnienie systemu podwójnych cen
w odniesieniu do energii elektrycznej w państwie wywozu, ale energia elektryczna stanowi
jedynie 15% kosztów produkcji, Komisja może mimo wszystko zbadać dowody dotyczące tego
zakłócenia. Z drugiej strony, jeżeli są dowody na istnienie kontyngentu taryfowego na wywóz
surowca, ale surowiec ten stanowi jedynie 3% kosztów produkcji, dowody te można uwzględnić,
jednak jest mało prawdopodobne, aby przekroczono próg 17% w państwie wywozu. Jeżeli
skarżący posiadają informacje na temat różnic w metodach produkcji stosowanych przez
producentów w państwie wywozu (np. z powodu integracji pionowej), muszą uwzględnić je
w skardze.
86. Zakłócenia, co do których Komisja może prowadzić postępowanie, są następujące:
•
•

system podwójnych cen;
należności wywozowe;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wywozowy podatek wyrównawczy;
kontyngent wywozowy;
zakaz wywozu;
podatek od wywozu;
wymóg uzyskania zezwolenia;
minimalna cena eksportowa;
obniżka kwoty zwrotu lub wykluczenie możliwości zwrotu podatku od wartości
dodanej;
ograniczenia w punkcie odprawy celnej dla eksporterów;
wykaz kwalifikowanych eksporterów;
obowiązek dostaw na rynek krajowy;
prawo do wydobycia jedynie na własne potrzeby przedsiębiorstwa (ang. captive
mining).

87. Dowody, które należy przedstawić, muszą być wystarczające. Domniemania bez dowodów
potwierdzających nie mogą być brane pod uwagę. Jeżeli na przykład skarżący twierdzą, że
istnieją zakłócenia handlu surowcem w państwie wywozu powodowane kontyngentem
wywozowym, w skardze należy wskazać prawodawstwo, w którym ustanowiono ten kontyngent
i jasno określono jego obowiązywanie.
88. Poniżej znajduje się szereg źródeł zawierających przydatne informacje na temat możliwych
zakłóceń handlu surowcami. Większość tych źródeł wykorzystuje klasyfikację systemu
zharmonizowanego celem określenia surowców, dlatego zaleca się podanie kodów systemu
zharmonizowanego w odniesieniu do zastosowanych surowców:
•

•
•
•
•
•
•

wykaz zakłóceń, względem których Komisja może prowadzić postępowanie, jest
podobny do wykazu opublikowanego przez OECD i jest wykorzystywany w jej
wykazie ograniczeń w wywozie surowców przemysłowych:
http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials;
przegląd polityki handlowej WTO opublikowany przez WTO:
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tpr_e.htm;
sprawozdania dotyczące poszczególnych państw;
profesjonalni analitycy branży przemysłowej, tacy jak IHS Market, Metal Bulletin
i Bloomberg;
strona internetowa „Doing Business” Grupy Banku Światowego:
http://www.doingbusiness.org/data. Należy wybrać państwo pod nagłówkiem
„Economy Snapshots”, a następnie „Trading across Borders” ;
baza danych MFW: http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx;
inne źródła dotyczące cen usług infrastruktury publicznej, takie jak Międzynarodowa
Agencja Energetyczna i krajowe organy wodociągowe.

Dodatkowe badanie interesu Unii w przypadku zakłóceń handlu surowcami
89. Celem tego badania jest zdecydowanie, czy w interesie Unii leży zastosowanie środka na
poziomie marginesu dumpingu. Aby przeprowadzić takie badanie, Komisja musi aktywnie
zabiegać o informacje od zainteresowanych stron, w tym od skarżących. Komisja musi
przeprowadzić ocenę elementów takich jak wolne moce produkcyjne w państwie wywozu,
konkurencja w zakresie surowców oraz wpływ na łańcuchy dostaw dla przedsiębiorstw unijnych,
a także wszelkie inne istotne elementy.
90. W celu umożliwienia Komisji zgromadzenia wystarczających informacji do zdecydowania, czy
w interesie Unii leży zastosowanie środka na poziomie marginesu dumpingu w przypadku
zakłóceń handlu surowcami, zaleca się, aby skarżący podawali w skardze wszystkie informacje
mające związek ze sprawą (poparte dowodami), odpowiadając na pytania takie jak:
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a) Czy istnieją znaczące wolne moce produkcyjne w zakresie produktu/surowca objętego
postępowaniem w państwie wywozu? Jeżeli to możliwe, należy podać szacunkową wartość
mocy produkcyjnej, roczną produkcję i konsumpcję krajową produktu objętego
postępowaniem w państwie wywozu. Należy wskazać źródło informacji.
b) Jakie są globalne warunki konkurencji w zakresie głównych surowców produktu objętego
postępowaniem? Czy dana gałąź przemysłu ma problem z dostępem do tych surowców lub
z ich kosztami? Czy unijni producenci są wysoce zależni od przywozu surowców istotnych
pod względem strategicznym? Czy ta zależność może być kluczowa w świetle ich wartości
gospodarczej i wysokiego ryzyka podaży? Co z substytucyjnością głównych surowców
z innymi materiałami?
c) Jaki byłby skutek zastosowania środka na poziomie marginesu dumpingu dla rynku niższego
szczebla oraz dla całego łańcucha dostaw?
Powyższy wykaz pytań nie jest wyczerpujący. W zależności od produktu i rynku istotne może się
okazać podanie dodatkowych informacji.
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(3) SZKODA
A.
91.

Zasady
Aby móc określić, czy istnieją wystarczające dowody do wszczęcia postępowania
antydumpingowego, Komisja musi posiadać określone dane dotyczące domniemanych
szkodliwych skutków przywozu produktów po cenach dumpingowych.

92. Dane te dotyczą:
1) wielkości i wartości przywozu produktów po cenach dumpingowych oraz ich poziomu
cenowego; oraz
2) ich wpływu na przemysł unijny.
93. Główne czynniki brane pod uwagę podczas badania szkody, które zostaną szczegółowo
wyjaśnione poniżej, obejmują:
–

konsumpcję w UE;

–

wielkość oraz udział w rynku przywozu produktów po cenach dumpingowych;

–

cenę jednostkową przywozu produktów po cenach dumpingowych (np. cenę za tonę);

–

podcięcie cenowe, którego doświadczyli skarżący;

–

produkcję 24, moc produkcyjną oraz wykorzystanie mocy produkcyjnych przemysłu Unii
i skarżących;

–

wielkość i udział w rynku sprzedaży przemysłu unijnego i skarżących;

–

wartość unijnej sprzedaży na poziomie ex-works 25 i wielkość wywozu skarżących;

–

unijna jednostkowa cena sprzedaży skarżących na poziomie ex-works;

–

koszt towarów sprzedawanych w UE przez skarżących;

–

rentowność skarżących w UE;

–

zatrudnienie w przemyśle unijnym oraz skarżących;

–

inwestycje skarżących;

–

stan zapasów skarżących na początek i koniec okresu sprawozdawczego za każdy okres.

94. Nie wszystkie elementy związane z przemysłem unijnym muszą wykazywać rzeczywistą
tendencję ujemną. Na przykład pomimo rosnącej całkowitej sprzedaży przemysł może uznać, że
odniósł znaczące straty pod względem przychodów z powodu niższych cen na rynku
wynikających z presji na spadek cen na skutek przywozu produktów po cenach dumpingowych.
95. Skarga może również obejmować informacje dotyczące wskaźników innych niż te wykazane
w pkt 83, które mogą wskazywać na szkodę.
96. Ponadto przy opisywaniu sytuacji przemysłu unijnego można wziąć pod uwagę zagrożenie
szkodą lub przeszkodę w ustanowieniu przemysłu unijnego (zob. poniżej).
97. Załącznik 5 zawiera przykładową tabelę, którą można wykorzystać w celu zgromadzenia danych

24

W tym produkcja, która jest przenoszona lub sprzedawana wewnętrznie w ramach przedsiębiorstwa lub
przedsiębiorstwu powiązanemu do dalszego przetwarzania (użytek własny lub sprzedaż na wewnętrzne
potrzeby).

25

Wyłączając użytek własny lub sprzedaż na wewnętrzne potrzeby (produkty przenoszone lub sprzedawane
wewnętrznie w ramach przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwu powiązanemu do dalszego przetwarzania).
Produkty przeznaczone do użytku własnego lub sprzedaży na wewnętrzne potrzeby należy wskazać osobno.

Jak złożyć skargę antydumpingową – Przewodnik – 26

SPIS TREŚCI

dotyczących pojedynczego przedsiębiorstwa i kolejną służącą do podsumowania danych
dotyczących szkody opisanej w niniejszej sekcji.
98. Przy podawaniu odpowiednich danych i wartości należy uwzględnić co następuje:
Obszar geograficzny
99. Wszystkie powyższe wskaźniki dotyczą całego obszaru UE.
Produkt
100. Szkodę należy ocenić wyłącznie na podstawie danego produktu, dlatego wszystkie podane dane
i wartości powinny dotyczyć wyłącznie tego produktu. Wyjątek stanowią przypadki, w których
nie jest możliwe dostarczenie danych ograniczonych do danego produktu – wówczas można
przedstawić dane dotyczące większej grupy produktów, która obejmuje dany produkt.
Przykładowo taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku statystyk dotyczących przywozu,
w których pozycja celna obejmuje więcej produktów niż tylko dany produkt (zob. następny pkt).
Wówczas należy oszacować wielkość przywozu produktu objętego postępowaniem. Należy
wyjaśnić i uzasadnić ekstrapolacje lub dostosowania wartości dotyczących wielkości.
Pozycje taryfowe
101. Czasami pozycje taryfowe lub kody CN nie umożliwiają wyizolowania danego produktu,
ponieważ jest zgrupowany z innymi produktami, których nie dotyczy skarga (tzw. kody „ex”,
zob. przypis 9). W takich przypadkach należy oszacować wielkość przywozu dla produktu
objętego postępowaniem na podstawie danych rynkowych lub innych źródeł. Pomocne mogą być
również statystyki z państwa wywozu 26.
Informacje na temat typów produktów
102. W przypadku gdy dany produkt obejmuje wiele różnych typów lub rodzajów, informacje na
temat pewnych czynników szkody można ograniczyć do określonych reprezentatywnych typów
(zob. również pkt 57 powyżej), jeżeli:
•

niektórych wskaźników szkody nie można podać globalnie dla wszystkich typów;

lub
•

zmian niektórych danych globalnych (takich jak koszty produkcji, cena sprzedaży,
rentowność) nie uważa się za znaczące.

Należy udokumentować podstawę wyboru konkretnych typów.
Okres objęty postępowaniem
103. W przypadku obliczeń podcięcia cenowego i zaniżania cen okres powinien optymalnie

26

Na potrzeby klasyfikacji taryfowej i do celów statystycznych większość państw na świecie stosuje
nomenklaturę systemu zharmonizowanego (HS) Światowej Organizacji Celnej. HS obejmuje
sześciocyfrowe kody, a członkowie Światowej Organizacji Celnej mogą następnie ustanawiać dalsze
podpodziały (takie jak unijne ośmiocyfrowe kody CN). Oznacza to, że do szóstej cyfry nomenklatura
taryfowa członków Światowej Organizacji Celnej (w tym UE) jest taka sama. Jeżeli jednak wykorzystywane
są statystyki z państwa wywozu, należy stosować jego nomenklaturę taryfową, uwzględniając jego
podpodziały na poziomie dalszym niż sześciocyfrowym.
Strony internetowe biur statystycznych członków WTO można znaleźć pod adresem:
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/natl_e.pdf
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obejmować 12 miesięcy, kończąc się nie później niż 6 miesięcy przed datą złożenia skargi (taki
sam okres jak ten użyty do obliczenia dumpingu, zob. pkt 55 powyżej).
104. W przypadku czynników szkody, na podstawie których wyznacza się tendencje (takich jak
przywóz do UE oraz zmiany wielkości i cen unijnej sprzedaży producentów UE), okres ten musi
obejmować 4 lata, z których ostatni rok optymalnie pokrywa się z okresem wykorzystanym do
obliczeń dumpingu i podcięcia cenowego.

B.

Czynniki szkody
Uwagi wstępne

105. W odniesieniu do całego przemysłu unijnego należy podać tzw. „makrowskaźniki” (tj. zarówno
dla
skarżących,
jak
i dla
pozostałych
znanych
producentów).
Wskaźnikami
makroekonomicznymi są:
–

produkcja;

–

moce produkcyjne;

–

wielkość sprzedaży;

–

udział w rynku; oraz

–

zatrudnienie.

Jeżeli nie są znane dokładne dane liczbowe dotyczące nieskarżących producentów unijnych,
w skardze należy podać szacunkowe wartości oparte na rozsądnej i jasnej metodyce.
106. Tzw. mikrowskaźniki, takie jak wartość sprzedaży, ceny sprzedaży, koszty produkcji,
rentowność, a także obliczenia podcięcia cenowego dotyczą wyłącznie skarżących.
107. Skarga musi zawierać dane liczbowe dotyczące każdego przedsiębiorstwa, a także ogółu
przedsiębiorstw.
108. W skardze należy podać wyjaśnienia dotyczące każdego wskaźnika szkody. Więcej informacji
na ten temat znajduje się poniżej.
Konsumpcja w UE (zob. również załącznik 6, sekcja I, tabela A)
109. Ocenę zmian wielkości sprzedaży w UE należy porównać z poziomem konsumpcji w UE. Dane
liczbowe dotyczące konsumpcji mogą być oparte na badaniach rynku, danych statystycznych itp.
Można je także obliczyć, stosując jedną z poniższych metod:
Metoda I
Rok
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1

2

3

4

Całkowita produkcja UE wszystkich unijnych producentów
(skarżących i innych)
Łączny przywóz z państw trzecich*
Łączny wywóz (sprzedaż do państw trzecich) *
Widoczna konsumpcja w UE (a+b-c)
Łączna zmienność zapasów w UE
Obecna konsumpcja w UE (d–e)

*Możliwe źródło: statystyki dotyczące przywozu–wywozu UE (Eurostat) – należy określić jednostkę miary (t, kg itp.)

–

Całkowita produkcja UE wszystkich producentów unijnych to produkcja skarżących
wraz z produkcją innych producentów w UE (w tym producentów unijnych, którzy są ze
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sobą powiązani lub którzy prowadzą przywóz na własną rękę). Może zajść potrzeba jej
częściowego oszacowania. W przypadku gdy część produkcji jest przeznaczona na użytek
własny lub sprzedaż na wewnętrzne potrzeby 27, należy określić jej wielkość.
–

Łączny przywóz z państw trzecich to suma wszystkich przywozów produktu do UE, w tym
produktów, w odniesieniu do których zarzuca się przywóz po cenach dumpingowych.
Wartość tę można sprawdzić w statystykach Eurostatu 28. Jeżeli kod CN nie wyodrębnia
produktu objętego postępowaniem, liczby te należy oszacować.

–

Łączny wywóz (do państw trzecich) to wartość wywozu produktu do państw trzecich, którą
można sprawdzić w Eurostacie w dziale „extra-EU”. Jeżeli kod CN nie izoluje produktu
objętego postępowaniem, liczby te należy oszacować.

–

Całkowita zmienność zapasów w UE to różnica między stanem zapasów, które zgromadzili
wszyscy producenci unijni (wnoszący i niewnoszący skargi) na początek i na koniec okresu
sprawozdawczego. W zależności od produktu i liczby producentów niewnoszących skargi
niezbędne może być podanie wartości szacunkowych.

Metoda II

a)

b)
c)

Rok
Całkowita wielkość unijnej sprzedaży
produkcji UE wszystkich producentów
unijnych (skarżących i innych)
Łączny przywóz z państw trzecich*
Obecna konsumpcja w UE (a+b)

1

2

3

4

*Możliwe źródło: statystyki dotyczące przywozu–wywozu UE (Eurostat)

– Całkowita wielkość unijnej sprzedaży produkcji UE wszystkich producentów unijnych
to sprzedaż skarżących wraz ze sprzedażą innych producentów w UE (w tym producentów
unijnych, którzy są ze sobą powiązani lub prowadzą import na własną rękę). W zależności
od współpracy producentów unijnych niezbędne może być podanie wartości szacunkowych.
W przypadku gdy część produkcji jest przeznaczona na użytek własny lub sprzedaż na
wewnętrzne potrzeby, należy określić jej wielkość.
– Łączny przywóz z państw trzecich to suma wszystkich przywozów produktu do UE, w tym
przywozu towarów po cenach dumpingowych. Wartość tę można sprawdzić w statystykach
Eurostatu. Jeżeli kod CN nie wyodrębnia produktu objętego postępowaniem, liczby te należy
oszacować.
Wielkość i udział w rynku produktu, w odniesieniu do którego zarzuca się przywóz po
cenach dumpingowych (zob. załącznik 6, sekcja I, tabela B)
110. Wielkość ta dotyczy wyłącznie produktu przywożonego po cenach dumpingowych w państwie
lub państwach, których dotyczy skarga, i wyrażana jest w tych samych jednostkach, co
konsumpcja (tonach, sztukach, metrach kwadratowych itd.).
111. Udział w rynku oblicza się jako odsetek konsumpcji w UE oraz osobno dla każdego państwa,
którego dotyczy postępowanie:

27
28

Aby zapoznać się z definicjami „użytku własnego” i „sprzedaży na wewnętrzne potrzeby” zob. przypis 20.
Statystyki Eurostatu dotyczące przywozu są publicznie dostępne w internecie. Zob. sekcja 6 „USEFUL
LINKS” poniżej.
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Wielkość przywozu po cenach dumpingowych z państwa „A”
----------------------------------------------------------------- x 100
Konsumpcja w UE

Cena produktu, w odniesieniu do którego zarzuca się przywóz po cenach dumpingowych
(zob. również załącznik 6, sekcja I, tabela C)
112. Zmiany cen importowych mogą być wskaźnikiem presji cenowej, którą wywiera przywóz
towarów po cenach dumpingowych.
113. W zależności od charakteru dostępnych informacji proponuje się trzy alternatywne metody
przedstawiania zmian cen przywozu towarów po cenach dumpingowych. Zalecenia te nie
wykluczają stosowania innych metod przedstawiania trendów cenowych produktów
przywożonych. Niezależnie od wybranej metody skarga musi zawierać stosowne dowody
potwierdzające.
1) Eurostat podaje zazwyczaj średnią cenę CIF za jednostkę. Cena ta nie zawiera ceł.
2) Analizując konkretne reprezentatywne typy produktów, można również ocenić zmienność cen
sprzedaży na rynku UE. Ta metoda może okazać się bardziej przydatna, gdy produkt
sprzedawany jest w dwóch typach lub odmianach.
3) Inne źródła, takie jak badania publiczne lub prywatne, badania rynku, sprawozdania ze
sprzedaży lub statystyki wywozu z państwa lub państw, których dotyczy skarga, można
wykorzystać do wykazania cen przywożonych towarów dumpingowych. Zmienność cen
odsprzedaży w UE stanowi wskaźnik cen importowych wyłącznie w przypadku, gdy koszty
i zyski z odsprzedaży nie zmieniły się.
Podcięcie cenowe, którego doświadczyli skarżący (zob. również załącznik 6, sekcja II,
tabela A)
114. Aby stwierdzić, czy miało miejsce podcięcie cenowe lub czy ceny przywożonych towarów
dumpingowych obniżają lub negatywnie wpływają na ceny w UE, konieczne jest porównanie
cen sprzedaży przywożonych towarów dumpingowych z cenami sprzedaży skarżących
w odniesieniu do podobnego typu produktu obecnego na rynku UE. Porównanie to należy
poprzeć wystarczającymi dowodami.
115. Zwykle porównania tego dokonuje się w odniesieniu do niezbyt odległego okresu: tj. 12miesięcznego okresu, który kończy się nie później niż 6 miesięcy przed datą złożenia skargi,
czyli takiego samego okresu jak ten wykorzystany do obliczenia dumpingu (zob. pkt 55
powyżej).
116. Każde porównanie musi dotyczyć, w możliwie najszerszym zakresie, takiego samego lub
podobnego typu produktów oraz należy go dokonać na tym samym poziomie handlu (np. na
poziomie sprzedaży detalicznej), w jednakowym czasie (najlepiej na przestrzeni 12miesięcznego okresu) oraz na tym samym rynku. Pozwoli to stwierdzić w rzetelny sposób, czy
produkt przywożony sprzedano na rynku UE po cenie niższej od ceny produktu sprzedawanego
przez przemysł unijny. Ponadto skarga musi zawierać porównanie każdego reprezentatywnego
typu produktu (tj. tych samych typów produktu, które wykorzystano do obliczenia dumpingu,
zob. pkt 57 powyżej).
117. Jeżeli typy produktów sprzedawane przez skarżącego różnią się od tych sprzedawanych na
terenie UE przez producentów/eksporterów państwa, którego dotyczy postępowanie, ale wciąż ze
sobą konkurują, należy dokładnie wyjaśnić powody tej konkurencji oraz, w razie potrzeby,
dokonać odpowiednich dostosowań. Dostosowania te należy poprzeć wystarczającymi
dowodami w postaci dokumentu.
118. Poniżej zaproponowano dwa sposoby przedstawiania dowodów, ale inne sposoby są również
dopuszczalne:
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–

jeżeli do obliczenia dumpingu wykorzystano reprezentatywne typy produktu objętego
postępowaniem, te same reprezentatywne typy należy wykorzystać do obliczenia podcięcia
cenowego. Dowody dotyczące cen eksportowych są takie same jak dowody potwierdzające
obliczenia dumpingu, ale aktualnie dostosowano je, by uwzględnić koszty ponoszone po
przywozie. Dowody dotyczące cen sprzedaży przemysłu Unii na rynku UE będą zazwyczaj
przedstawiane w formie faktur wystawianych przez producentów unijnych dla klientów w
UE (w razie potrzeby dostosowanych w celu doprowadzenia ceny do poziomu ex-works);

lub
–

porównanie można również oprzeć na statystykach dotyczących przywozu z zastosowaniem
średniej ważonej ceny wyładunku CIF na granicy UE oraz ceny ex-works skarżących. Do cen

wyładunku należy dodać koszty ponoszone po przywozie, tj. ewentualne cła, opłaty
związane z odprawą celną i koszty przeładunku. Zgodnie z analizą wskaźników szkody,
średnią tę można porównać ze średnią ceną ex-works skarżących (zob. pkt 123–126 poniżej).
To rozwiązanie może nie być dokładne w przypadku, gdy produkt objęty postępowaniem
jest oznaczony kodem CN, który dotyczy również innych produktów, lub w przypadku gdy
istnieje wiele różnych typów produktu sprzedawanych po zróżnicowanych cenach.
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119. Margines podcięcia cenowego wyraża się jako odsetek unijnej ceny sprzedaży skarżących na
rynku UE i zwykle oblicza się go w następujący sposób:
Cena sprzedaży ex-works skarżącego – cena sprzedaży przywożonych towarów dumpingowych po
wyładunku
--------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
Cena sprzedaży ex-works skarżącego

Produkcja, moc produkcyjna oraz wykorzystanie mocy produkcyjnych skarżących
i pozostałych znanych producentów unijnych (zob. również załącznik 6, sekcja II, tabela D)
120. „Produkcja” to całkowita wielkość produkcji w zakładach fizycznie położonych na terenie UE,
wyrażona w jednostkach (tonach, sztukach, metrach kwadratowych itp.) w danym okresie
(zazwyczaj 12 miesięcy). Musi ona obejmować produkcję i sprzedaż na wewnętrzne potrzeby,
przy dokładnym określeniu odnośnych wielkości. Określenia „produkcja na wewnętrzne
potrzeby” lub „sprzedaż na wewnętrzne potrzeby” dotyczą przypadków, w których produkt
przekazuje się lub sprzedaje wewnątrz przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwu powiązanemu
w celu dalszego przetwarzania.
Produkcja/sprzedaż na własne potrzeby = konsumpcja na
potrzeby produkcji wewnętrznej, brak wolnej konkurencji
z produktami, w odniesieniu do których zarzuca się przywóz
po cenach dumpingowych
121. „Moc produkcyjna” to wielkość, którą można wyprodukować w danym okresie (zazwyczaj 12
miesięcy) w zakładach produkcyjnych położonych na terenie UE przy wykorzystaniu bieżących
zasobów. Wielkość ta jest wyrażona w jednostkach (tonach, sztukach, metrach kwadratowych
itp.). Należy uwzględnić możliwe okresy konserwacji, podczas których nie może mieć miejsca
żadna produkcja.
122. „Wykorzystanie mocy produkcyjnych” oblicza się, dzieląc produkcję przez moc produkcyjną.
Wartość ta wyrażona jest procentowo.
123. Skarga musi zawierać informacje dotyczące produkcji, mocy produkcyjnych i wykorzystania
mocy produkcyjnych, co wyjaśniono powyżej w odniesieniu do skarżących (osobno i łącznie),
bez uszczerbku dla wymogów pkt 96.
124. Ze skargi musi wynikać, czy którykolwiek skarżący są powiązani z przedsiębiorstwami
produkującymi lub sprzedającymi produkt objęty postępowaniem w państwie lub państwach,
których dotyczy skarga. Muszą się w niej znajdować także informacje na temat tego powiązania
i odnośnych przedsiębiorstw. Podobnie muszą się w niej znajdować informacje dotyczące tego,
czy którzykolwiek skarżący nabyli produkt (a zatem działają częściowo jako podmioty
gospodarcze) od innych producentów UE, od państwa lub państw, których dotyczy skarga, lub
od innych państwach trzecich. W takim przypadku należy określić wielkości i ceny oraz podać
przyczyny (patrz akapit 27 powyżej).
125. Skarga musi także zawierać:
•
•
•

oszacowanie produkcji i mocy produkcyjnych innych znanych producentów
unijnych (jako całości oraz, o ile to możliwe, osobno; zob. również pkt 109);
wyjaśnienie zastosowanej metodyki (zob. również powyższe pkt 28 do 30);
ewentualne dostępne informacje dotyczące ich sprzedaży na wewnętrzne
potrzeby, powiązań z producentami w państwie lub państwach, których dotyczy
skarga, oraz zakupów wielkości produktu objętego postępowaniem od innych
producentów unijnych, od państwa lub państw, których dotyczy skarga, lub od
innych państw trzecich.
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Sprzedaż w UE, udział w rynku i wywóz skarżących i pozostałych znanych producentów
unijnych (zob. również załącznik 6, sekcja II, tabela E)
126. Wielkość sprzedaży w UE to ilość (wyrażona w tych samych jednostkach, które stosuje się
w przypadku danych liczbowych dotyczących produkcji i mocy produkcyjnych UE)
zafakturowana w danym okresie (zazwyczaj 12 miesięcy) przez producentów unijnych
sprzedających towary do klientów UE.
127. Wartość sprzedaży w UE to wartość wielkości zafakturowanych przez producentów unijnych
sprzedających towary klientom UE wyrażona w EUR (cena ex-works). Należy wskazać poziom
handlu (np. detaliczny), na którym zazwyczaj prowadzi się sprzedaż produktów.
128. Produkty przeznaczone do użytku własnego lub sprzedaży na wewnętrzne potrzeby
(fakturowanej lub nie) należy zgłaszać osobno.
129. Udział w rynku wynika z podziału wielkości sprzedaży przez konsumpcję i jest wyrażony
procentowo. W trakcie obliczania konsumpcji w UE skarga musi zawierać dane liczbowe
dotyczące każdego przedsiębiorstwa, a także ich ogółu.
130. Na tej podstawie skarga musi zawierać wielkość sprzedaży w UE oraz udział w rynku
skarżących i wszystkich producentów unijnych (w oparciu o najdokładniejsze szacunki), a także
wartość sprzedaży skarżących.
131. Wielkość i wartość sprzedaży eksportowej (ex-works), tj. sprzedaży poza terenem UE, jest
również istotna, ponieważ może ona prezentować konkurencyjność przemysłu unijnego na
innych rynkach, na których istnieją normalne warunki konkurencji. W przypadku gdy nie
prowadzi się zakupów i nie gromadzi zapasów lub podejmuje się te działania w nieznacznym
stopniu, produkcja UE powinna być zazwyczaj porównywalna z unijną sprzedażą powiększoną
o wywóz. Należy przedstawić wyjaśnienia wszelkich odchyleń.
Unijna cena sprzedaży skarżących (zob. również załącznik 6, sekcja II, tabela D)
132. Cena sprzedaży to średnia cena jednostkowa, po której produkt wytwarzany przez skarżących
jest sprzedawany na rynku UE. Cena ta powinna być wyrażona jako „ex-works”; tj. powinna być
to cena pomniejszona o możliwe koszty transportu, rabaty i prowizje.
133. W przypadku produktu jednorodnego lub w przypadku, gdy wielkości sprzedaży różnych typów
nie różnią się, średnią cenę można obliczyć na podstawie następującego wzoru:
unijne przychody netto ze sprzedaży produktu objętego postępowaniem (ex-works)
-------------------------------------------------------unijna sprzedaż produktu objętego postępowaniem (pod względem wielkości)

134. W przypadkach, w których produkt objęty postępowaniem charakteryzuje się wieloma
odmianami lub typami o różnych poziomach cen i różnych wielkościach sprzedaży, lepszym
rozwiązaniem może okazać się przedstawienie zmian cen tych typów produktu, które najlepiej
odzwierciedlają całość produktu objętego postępowaniem.
Jeżeli jest to możliwe, należy wykorzystać te same typy produktu, które wykorzystano do
obliczenia dumpingu i podcięcia cenowego.
135. Przydatnym źródłem informacji mogą również okazać się statystyki dotyczące badania rynku
reprezentatywnych stowarzyszeń lub inne sprawozdania.
Koszt towarów sprzedawanych w UE przez skarżących (zob. również załącznik 6, sekcja II,
tabela E)
136. Koszt sprzedawanych towarów jest sumą stałych i zmiennych kosztów produkcji (w tym
deprecjacji), jak również kosztów finansowych, kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych
i administracyjnych związanych z produkcją i sprzedażą produktu objętego postępowaniem w
UE (wszystkich kosztów przed nałożeniem podatku dochodowego), wyrażoną na zasadzie ex-
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works, tj. nieobejmującą żadnych kosztów związanych z transportem do klientów.
137. Ponadto skarga musi przedstawiać koszt towarów sprzedawanych w odniesieniu do każdego
reprezentatywnego typu produktu (tj. w odniesieniu do tych samych typów produktu, które
wykorzystano do obliczenia dumpingu i podcięcia cenowego, zob. pkt 57 powyżej).
138. Koszty należy przedstawić w sposób jak najbardziej zbliżony do tego, który stosuje się
w systemie rachunkowości finansowej danego skarżącego. Należy także przedstawić szczegóły
obliczeń.
Rentowność skarżących związana z produktem objętym postępowaniem sprzedawanym w
UE (zob. również załącznik 6, sekcja II, tabela F)
139. Rentowność zazwyczaj ustalają skarżący, wyrażając zysk netto przed opodatkowaniem ze
sprzedaży produktu objętego postępowaniem niepowiązanym klientom unijnym, jako odsetek
obrotu w ramach tej sprzedaży.
140. Jeżeli na zysk w okresie badanym miałyby wpływ wyjątkowe okoliczności lub wydarzenia
rynkowe, okoliczności te oraz ich odpowiedni wpływ należy określić ilościowo.
141. Aby wyrazić średnią rentowność skarżących związaną z produktem objętym postępowaniem,
zazwyczaj stosuje się następującą metodę. W stosownych przypadkach można jednak
zastosować inną metodę.
zysk (lub strata) z unijnej sprzedaży produktu objętego postępowaniem do niepowiązanych klientów
przed nałożeniem podatków dochodowych
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
obrót (ex-works) w UE produktu objętego postępowaniem w odniesieniu do niepowiązanych klientów

142. Należy również określić marżę zysku (oraz uzasadnić ten wybór) wymaganą do
zagwarantowania długookresowej rentowności przemysłu unijnego, która zwana jest również
nominalną marżą zysku lub „zyskiem docelowym”.
Jest to zwykle marża zysku osiągana w normalnych warunkach rynkowych przed wystąpieniem
praktyk dumpingowych, pod warunkiem że:
o
o

takiego zysku można racjonalnie oczekiwać w danym sektorze danego
przemysłu;
nie można jej przypisać wyjątkowym warunkom rynkowym.

Ta marża zysku, po dodaniu do kosztu jednostkowego sprzedawanych towarów, prowadzi do
ceny docelowej UE, która jest ceną, od której przemysł unijny mógłby racjonalnie oczekiwać, że
będzie ona naliczana na rynku UE w przypadku braku przywozu towarów po cenach
dumpingowych.
Następnie oblicza się margines zaniżania cen lub szkody, porównując cenę docelową skarżących
do ceny wyładunku przywożonych towarów dumpingowych na granicy UE (w tym kosztów
ponoszonych po przywozie, zob. również pkt 108) i wyraża się go jako odsetek ceny CIF
przywożonych towarów dumpingowych (aby umożliwić właściwe porównanie z marginesem
dumpingu do celów stosowania zasady niższego cła):
cena docelowa skarżącego – cena wyładunku przywożonych towarów dumpingowych na granicy UE
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
cena CIF przywożonych towarów dumpingowych

Liczba osób zatrudnionych przez skarżących i innych znanych producentów unijnych (zob.
również załącznik 6, sekcja I, tabela F oraz załącznik 6, sekcja II, tabela G)
143. Liczba osób zatrudnionych to średnia liczba pracowników zatrudnionych na pełny etat (lub jej
szacunki) związana z produkcją, sprzedażą, administracją i dystrybucją danego produktu przez
dany okres (zazwyczaj 12 miesięcy). Należy również uwzględnić pracowników tymczasowych.
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144. Na tej podstawie w skardze należy podać liczbę osób zatrudnionych przez skarżących i innych
znanych producentów unijnych (opartą o najdokładniejsze szacunki).
Inwestycje skarżących (zob. również załącznik 6, sekcja II, tabela H)
145. Inwestycja to kwota wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na rzeczowe aktywa trwałe
związane bezpośrednio lub pośrednio z produktem objętym postępowaniem o szacowanym
okresie użyteczności powyżej jednego roku.
Zapasy (zob. również załącznik 6, sekcja II, tabela I)
146. Zapasy odnoszą się do wielkości danego produktu przeznaczonej na sprzedaż, użytek własny lub
sprzedaż na wewnętrzne potrzeby.
147. Należy przedstawić wielkość zapasów danego produktu dla skarżących na początku i na końcu
każdego 12-miesięcznego okresu. Należy wskazać, czy produkt jest zależny od jakichkolwiek
sezonowych wzorców.
Inne elementy dotyczące szkody
148. Inne istotne elementy szkody, takie jak zwrot z inwestycji, przepływy środków pieniężnych,
niezdolność do pozyskania kapitału itd., mogą również wskazywać na szkodę poniesioną przez
skarżących w wyniku przywozu towarów po cenach dumpingowych. Jeżeli tak się stanie,
elementy te należy uwzględnić w skardze i opatrzyć stosownym komentarzem.
Niebezpieczeństwo poniesienia dalszej szkody
149. Kolejnym elementem, który można uwzględnić w skardze, jest potencjalna dalsza szkoda, którą
przemysł unijny może ponieść w przyszłości z powodu produktów, w odniesieniu do których
zarzuca się przywóz po cenach dumpingowych.
150. Niebezpieczeństwo poniesienia dalszej istotnej szkody należy oprzeć nie tylko na zarzutach, lecz
przede wszystkim na faktach. Jeżeli możliwe jest ilościowe określenie dalszych, wyraźnie
przewidywalnych i nadchodzących szkód, należy to uczynić. Przykłady okoliczności, w których
można przewidzieć powstanie przyszłej szkody, są następujące:
- tempo wzrostu przywozu po cenach dumpingowych:
tendencja wzrostowa w przywozie produktów po cenach dumpingowych mogłaby wskazywać
na prawdopodobieństwo, że przywóz ten będzie nadal rósł w przyszłości;
- moce produkcyjne produkcji eksporterów:
ważne jest, aby zwrócić uwagę na potencjał państwa wywozu pod względem mocy
produkcyjnych, aby wyjaśnić, że agresywne zachowania handlowe mogą nadal występować.
Źródłem informacji na ten temat są zwykle badania, specjalistyczne artykuły prasowe lub inne
źródła;
- zmiany w strukturze rynku wywozowego:
Zmiany strukturalne na rynku krajowym eksporterów (spadek popytu, inwestycje, rozwój
techniczny, reforma systemu bankowego, otwarcie rynku na produkty zagraniczne itp.) mogą
przyczynić się do zwiększenia wywozu do UE po cenach dumpingowych.
- przeszkody w wywozie do innych państw trzecich:
Eksporterzy mogliby ukierunkować się na rynek UE. To oczekiwanie może bazować na
indywidualnej strategii wywozu przedsiębiorstw, lecz także na fakcie, że w państwach
trzecich obowiązują wysokie należności celne przywozowe lub istnieją inne bariery
przywozowe (takie jak środki antydumpingowe, normy techniczne itd.).
- zasoby w państwie lub państwach, których dotyczy skarga:
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nagromadzenie zapasów eksporterów mogłoby wskazywać na prawdopodobieństwo, że
w przyszłości wywóz produktu znacznie wzrośnie.
151. Choć tego rodzaju zarzuty zazwyczaj stanowią uzupełnienie zarzutów dotyczących już
poniesionej szkody, dopuszcza się możliwość złożenia skargi dotyczącej wyłącznie zagrożenia
szkodą, o ile skarżący przedstawi wystarczające dowody na poparcie stawianych przez siebie
zarzutów, które po wstępnym zbadaniu sprawy potwierdziłyby jej zasadność.
Przeszkody w produkcji i rozwoju
152. Przywóz towarów po cenach dumpingowych mógł zniechęcać potencjalnie zainteresowane
unijne przedsiębiorstwa do wytwarzania produktu objętego postępowaniem, utrudniając im
rozpoczęcie działalności w charakterze producentów. Jeżeli taka sytuacja miała miejsce, należy
wyjaśnić, jak do niej doszło, odpowiednio dokumentując zarzuty.
153. Choć tego rodzaju zarzuty stanowią zazwyczaj uzupełnienie zarzutów dotyczących szkody,
dopuszcza się możliwość złożenia skargi dotyczącej wyłącznie negatywnych skutków, jakie dana
szkoda wywiera na proces tworzenia przemysłu Unii, o ile skarżący przedstawi wystarczające
dowody na poparcie stawianych przez siebie zarzutów.

(4) ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY
A.

Wpływ przywozu towarów po cenach dumpingowych

154. Poza przekazaniem danych potwierdzających wystąpienie szkody skarżący musi również
wykazać, że przywóz towarów po cenach dumpingowych doprowadził do wystąpienia istotnej
szkody, tj. że między przywozem towarów po cenach dumpingowych a wystąpieniem szkody
istnieje związek przyczynowy. Nie oznacza to jednak, że przywóz towarów po cenach
dumpingowych musi stanowić wyłączny powód wystąpienia wszelkich doznanych szkód.
Istnienie związku przyczynowego można wykazać, jeżeli w danym przypadku dochodzi do
wzrostu przywozu po niższych cenach zbiegającego się w czasie z pogarszającą się sytuacją
skarżących, co znajduje potwierdzenie w zmianach poziomu wskaźników szkody.

B.

Wpływ innych czynników (zob. również załącznik 6, sekcja „Związek
przyczynowy”)

155. Należy również rozważyć, czy na pogorszenie sytuacji przemysłu unijnego mogły wpłynąć inne
czynniki niż przywóz towarów po cenach dumpingowych. Takie czynniki mogą obejmować:
-

wielkości przywozu produktu z innych państw trzecich i ceny takiego przywozu;

-

spadki poziomu popytu i zmiany w strukturze konsumpcji;

-

restrykcyjne praktyki handlowe producentów unijnych;

-

silna konkurencja ze strony producentów w UE;

-

słabe wyniki wywozu przemysłu unijnego;

-

niska wydajność przemysłu unijnego;

-

niewłaściwa ocena rozwoju sytuacji rynkowej, np. nietrafiona polityka inwestycyjna;

-

słabe wyniki marketingowe;

-

niska jakość produktu lub wąsko określony zakres produktów;

-

wahania kursu wymiany;

-

przywóz własny przemysłu unijnego pochodzący z państwa, którego dotyczy postępowanie.

W stosownych przypadkach w skardze należy przedstawić wyniki oceny tych czynników lub
dowolnych innych istotnych czynników, aby określić, w jakim stopniu czynniki te przyczyniły
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się do powstania szkody dla przemysłu unijnego w okresie, do którego odnosi się skarga (zob.
pkt 92).

(5) WNIOSEK
156. We wniosku sformułowanym w skardze można powtórzyć – w formie streszczenia – dlaczego
przedłożone dowody wskazujące na istnienie dumpingu, szkody i związku przyczynowego
między nimi uznaje się za wystarczające do wszczęcia dochodzenia antydumpingowego.
157. We wniosku skarżący musi zwrócić się do Komisji Europejskiej o wszczęcie postępowania
antydumpingowego w celu zbadania zarzutów sformułowanych w skardze.
158. Skargę należy przesłać na adres Komisji Europejskiej (zob. załącznik 1 i pkt 4, aby uzyskać
bardziej szczegółowe informacje) wraz z opatrzonym datą listem uzupełniającym podpisanym
przez osobę upoważnioną przez skarżących do występowania w ich imieniu.
159. W tym celu można zastosować następującą formułę:
„W załączeniu przesyłamy skargę antydumpingową dotyczącą przywozu (produkt)
pochodzącego z (państwo/państwa). Niżej podpisany(-a) poświadcza zgodnie z obowiązującym
prawem, że według jego (jej) najlepszej wiedzy informacje przedstawione w skardze są
kompletne i prawidłowe oraz że został(-a) upoważniony(-a) do reprezentowania skarżącego(ych) (nazwy (imiona i nazwiska) skarżących).
Imię i nazwisko, podpis, adres, e-mail i numer telefonu”.

(6) PRZYDATNE LINKI
160. Poniższe linki odsyłają do dostępnych oficjalnych danych statystycznych. Prosimy również
o przekazywanie surowych danych w formie, w jakiej je pozyskano, wraz z tabelami
zawierającymi zagregowane dane, które wykorzystywano do dokonywania obliczeń,
zamieszczonymi w odrębnym załączniku.
Jeżeli nomenklatura stosowana w urzędowych danych statystycznych nie pokrywa się z opisem
produktu objętego postępowaniem (na przykład „kody ex CN”, tj. kody, które odnoszą się do
szerszego spektrum produktów), dostępne oficjalne dane statystyczne mogą być nadal przydatne,
o ile skarżący będą w stanie ponownie przetworzyć stosowne dane, stosując odpowiednią
metodykę popartą wystarczającymi dowodami. W tym kontekście dopuszcza się również
możliwość wykorzystania innych wiarygodnych źródeł informacji popartych wystarczającymi
dowodami.
Nomenklatura taryfowa i statystyczna:
-

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1821 z dnia 6 października 2016 r.
zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury
taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (w tym kontekście należy
pamiętać o tym, że każdego roku publikuje się nową wersję załącznika):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:294:FULL&from=EN
- Kody Nomenklatury Scalonej (wyszukiwarka):
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl
Dane statystyczne na temat przywozu/wywozu gromadzone przez Eurostat (COMEXT):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
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Dane statystyczne na temat produkcji gromadzone przez Eurostat (Prodcom):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/prodcom/data

(7) DALSZE KROKI
161. Po otrzymaniu skargi Komisja prześle potwierdzenie odbioru.
162. Na podstawie informacji zawartych w skardze Komisja zdecyduje – w terminie 45 dni od daty
złożenia skargi – czy w danym przypadku należy wszcząć dochodzenie, czy też odrzucić skargę.
163. Jeżeli skarga zawiera wystarczające dowody, Komisja przeprowadzi badanie zdolności przed
podjęciem ostatecznej decyzji w kwestii wszczęcia formalnego dochodzenia (zob. również
pkt 29–34).
Komisja skontaktuje się ze wszystkimi znanymi unijnymi producentami produktu objętego
postępowaniem w celu zasięgnięcia ich opinii w przedmiocie potencjalnego wszczęcia
dochodzenia. Komisja skontaktuje się również ze znanymi stowarzyszeniami działającymi na
szczeblu UE i na szczeblu krajowym.
Na podstawie otrzymanych odpowiedzi Komisja rozstrzygnie, czy producenci unijni, którzy
złożyli skargę, są dostatecznie reprezentatywni (przykładowy formularz służący potwierdzeniu
zdolności do udziału w postępowaniu przedstawiono w załączniku 7).
Na podstawie otrzymanych odpowiedzi Komisja dobierze również wstępną próbę producentów
unijnych, którzy będą mieli zostać zbadani w ramach dochodzenia, o ile uzna to za zasadne.
W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania strony zostaną poproszone o przedstawienie
swoich uwag przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji w kwestii ostatecznej próby.
164. Skarga musi uzyskać poparcie co najmniej połowy producentów, którzy wyrazili opinię
w kwestii skargi, reprezentujących minimum jedną czwartą łącznej produkcji unijnej.
W przypadku nieuzyskania takiego poparcia i stopnia reprezentatywności Komisja nie wszcznie
dochodzenia.
165. Po podjęciu przez Komisję decyzji o wszczęciu dochodzenia antydumpingowego w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej publikuje się zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Komisja
prześle kwestionariusze:
-

producentom unijnym;
eksporterom;
importerom powiązanym i niepowiązanym;
dostawcom i użytkownikom.
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166. W normalnych warunkach wspomniane podmioty będą miały 30–37 dni na odesłanie
wypełnionego kwestionariusza. Kwestionariusz dla producentów unijnych będzie zawierał
szczegółowe pytania dotyczące wszystkich wymienionych powyżej czynników szkody,
w szczególności ceny sprzedaży i kosztów produkcji danego produktu.
167. Następnie Komisja przeprowadzi dochodzenie na miejscu, aby zweryfikować prawdziwość
udzielonych odpowiedzi. Ponadto Komisja oceni, czy potencjalne nałożenie środków leżałoby
w szeroko pojętym interesie UE. Komisja może nałożyć środki tymczasowe najpóźniej po
upływie ośmiu miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, a w ciągu 14 miesięcy od dnia
wszczęcia postępowania musi podjąć ostateczną decyzję w tej kwestii.
168. Jeżeli skarga nie zawiera wystarczających dowodów, które w momencie ich pierwszego zbadania
sugerowałyby istnienie dumpingu, szkody i związku przyczynowego, podstawy odrzucenia
skargi zostaną wyczerpująco uzasadnione i przedstawione skarżącym w celu zapewnienia im
możliwości zgłoszenia uwag przed podjęciem jakiejkolwiek ostatecznej decyzji. Odrzucenie
skargi ze względów formalnych przyjmuje formę decyzji Komisji.
169. Skargę można wycofać w dowolnym momencie przed podjęciem ostatecznej decyzji w kwestii
tego, czy w danym przypadku należy wszcząć postępowanie, czy też nie. Jeżeli skarga zostanie
wycofana, traktuje się ją tak, jak gdyby nigdy nie została złożona.
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IV. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1 Wytyczne dotyczące sposobu składania skargi
Załącznik 2 Część A:
Przykład standardowego spisu treści w skardze
Część B:
Typowa skarga antydumpingowa (część opisowa)
Załącznik 3 Przykłady standardowych załączników do skargi
Załącznik 4 Wytyczne dotyczące wersji skargi nieopatrzonej klauzulą
poufności
Załącznik 5 Formularz do celów gromadzenia danych
Załącznik 6 Przykładowe tabele zawierające ogólne informacje na temat
szkody
Załącznik 7 Formularz służący potwierdzeniu zdolności do udziału
w postępowaniu
Załącznik 8 Państwa, w których dochodzi do znaczących zakłóceń

Załącznik 1
Wytyczne dotyczące sposobu składania skargi
Skarga musi zawsze zostać sporządzona zarówno w wersji zastrzeżonej („Limited”), jak i w wersji
otwartej („Open for inspection of interested parties”), którą udostępnia się zainteresowanym stronom
do wglądu. Tak zwana „wersja otwarta” oznacza wersję skargi, która nie zawiera informacji poufnych.
Jeżeli skarga nie zawiera żadnych informacji poufnych, wystarczy sporządzić ją w jednej wersji.
Komisja preferuje, aby skargi były składane wyłącznie w wersji elektronicznej zgodnie z poniższymi
wytycznymi:
•

nazwy poszczególnych plików wchodzących w skład skargi muszą zawierać następujące
elementy: „Treść skargi” lub „Załącznik”, numer porządkowy, ogólne informacje na temat treści
skargi oraz etykietę „LIMITED” (ZASTRZEŻONA) lub „OPEN” (OTWARTA), jak
przedstawiono to na poniższych przykładach:
Sekcja ZASTRZEŻONEJ wersji skargi

Plik elektroniczny

Treść / część opisowa

Treść_skargi_LIMITED.pdf

Załącznik 1 (skarżący)

Załącznik 1_skarżący_LIMITED.xlsx

Załącznik 2 (inni producenci unijni)

Załącznik 2_inni producenci
unijni_LIMITED.xlsx

…

…

Sekcja OTWARTEJ wersji skargi

Plik elektroniczny

Treść / część opisowa

Treść_skargi_OPEN.pdf

Załącznik 1 (skarżący)

Załącznik 1_skarżący_OPEN.pdf

Załącznik 2 (inni producenci unijni)

Załącznik 2_inni producenci
unijni_OPEN.pdf

…

…

Powyższe spisy treści należy załączyć do skargi w postaci odrębnego pliku indeksu.
•

•
•
•

•

Co do zasady Komisja przesyła otwarte wersje skarg zainteresowanym stronom – producentom,
eksporterom, importerom, dostawcom i użytkownikom – w postaci plików w formacie Portable
Document Format („pdf”). Ponieważ Komisja nie przyjmuje odpowiedzialności za integralność
danych przy konwersji różnych formatów źródłowych, należy składać wszystkie pliki
elektroniczne wchodzące w skład otwartej wersji w formacie pdf.
Maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku: 10 MB.
Ze względów technicznych długość ścieżki dostępu nie może przekraczać 256 znaków po
zapisaniu pliku na dyskach Komisji. Dlatego też nie należy tworzyć złożonych struktur
zawierających podfoldery, które generowałyby nadmiernie długie nazwy folderów/dokumentów.
Wykaz wszystkich znanych producentów unijnych, importerów, eksporterów z państwa lub
państw, których dotyczy skarga, i użytkowników/konsumentów wraz z ich danymi
kontaktowymi (uwzględniając adresy e-mail) oraz stosowne obliczenia należy przekazać
w formie elektronicznego arkusza kalkulacyjnego takiego jak arkusz programu Microsoft Excel.
Zalecamy
zamieszczanie
minikwestionariuszy
wypełnianych
przez
poszczególne
przedsiębiorstwa w załącznikach w formie elektronicznego arkusza kalkulacyjnego takiego jak
arkusz programu Microsoft Excel.
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Skargę można przesłać:
-

pocztą elektroniczną zgodnie z metodą opisaną powyżej lub w inny sposób;

-

na nośniku danych (na przykład płycie CD lub DVD lub dysku typu pendrive); lub

-

w formie papierowej

na adresy podane w pkt 4.
Wszelkie pytania natury technicznej należy kierować do Komisji przed złożeniem skargi.
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Załącznik 2
Część A
Przykład standardowego spisu treści w skardze
1.

Wprowadzenie

2.

Informacje ogólne
A. Skarżący

B.

1. Skarżący
2. Reprezentatywność
3. Inni znani producenci w UE
Produkt objęty postępowaniem

C.

1. Definicja produktu
2. Opis produktu
3. Cła i inne środki handlowe
Państwo lub państwa, których dotyczy skarga

D. Znani eksporterzy/producenci w państwie lub państwach, których dotyczy skarga

3.

E.

Znani importerzy w UE

F.

Dostawcy, użytkownicy i konsumenci w UE

Dumping
A. Typy produktów
B.

Wartość normalna
1. Wybór państwa analogicznego (w przypadku państw nieposiadających gospodarki
rynkowej lub gospodarek w okresie przejściowym)
2. Obliczenia wartości normalnej

C.

Cena eksportowa
Obliczenia ceny eksportowej

D. Porównanie cen
E.
4.

Szkoda
A.
B.
C.
D.
E.

5.

Margines dumpingu

Konsumpcja w UE
Wielkość oraz udział w rynku przywozu towarów po cenach dumpingowych
Cena przywożonych towarów dumpingowych
Podcięcie cenowe
Zmiany czynników szkody

Związek przyczynowy
A. Wpływ przywozu towarów po cenach dumpingowych
B. Wpływ innych czynników

6.

Wniosek
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Część B
PRZYKŁAD:
Typowa skarga antydumpingowa (część opisowa)
Wersję niniejszego szablonu w formie elektronicznej można pobrać tutaj:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/XXXXX.docx
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Załącznik 3
Przykłady standardowych załączników do skargi
Przykładowy załącznik 1.A.

Przemysł unijny i reprezentatywność skarżącego29

- Wielkość produkcji unijnej w ostatnim roku kalendarzowym lub (najlepiej) w okresie 12 miesięcy
kończącym się nie później niż 6 miesięcy przed datą złożenia skargi. Wyliczenia te należy poprzeć
stosownymi obliczeniami, wskazując źródło danych, w stosownych przypadkach załączając
odpowiednie odpisy materiałów źródłowych oraz zamieszczając szczegółowy opis zastosowanej
metodyki.
- Wykaz skarżących wraz z ich danymi kontaktowymi (imię i nazwisko (nazwa), adres, numery
telefonu i faksu, adres e-mail, dane osoby wyznaczonej do kontaktów) oraz wielkość produkcji
każdego skarżącego i wszystkich skarżących łącznie w ostatnim roku kalendarzowym i w okresie
12 miesięcy kończącym się nie później niż 6 miesięcy przed datą złożenia skargi.
- Wykaz innych znanych producentów w UE wraz z ich danymi kontaktowymi (imię i nazwisko
(nazwa), adres, numer telefonu, adres e-mail i – w miarę możliwości – dane osoby wyznaczonej do
kontaktów) wraz z szacunkową wielkością ich produkcji we wspomnianym powyżej okresie
jednego roku. Proszę określić, czy wymienieni inni znani producenci popierają skarżącego,
sprzeciwiają się mu, czy też pozostają obojętni wobec skargi, o ile informacje na temat stanowiska
tych producentów są znane.
Uwaga: proszę przesłać wszystkie szczegółowe dane kontaktowe w wersji elektronicznej, najlepiej
w formie tabeli sporządzonej w programie Excel.
Przykładowy załącznik 1.B.

Produkt objęty postępowaniem

- Dokumenty (takie jak normy europejskie), broszury, opisy procesów produkcyjnych, opisy różnych
typów produktu oraz zdjęcia przedstawiające dany produkt wytwarzany w UE.
- Idem w przypadku produktu zagranicznego, w odniesieniu do którego zarzuca się przywóz do UE
po cenach dumpingowych.
- Idem w przypadku produktu zagranicznego sprzedawanego na zagranicznym rynku krajowym.
Przykładowy załącznik 1.C.

Przedsiębiorstwa eksportujące

- Wykaz znanych producentów/eksporterów danego produktu (w podziale według państw) wraz ze
szczegółowymi danymi kontaktowymi: imionami i nazwiskami (nazwami), adresami, numerami
telefonu i adresami e-mail oraz danymi osoby wyznaczonej do kontaktów (w stosownych
przypadkach).
- Wykaz znanych stowarzyszeń producentów/eksporterów w podziale według państw, których
dotyczy skarga, wraz z analogicznymi szczegółowymi danymi kontaktowymi.
Uwaga: proszę przesłać stosowne dane w wersji elektronicznej, najlepiej w formie tabeli
sporządzonej w programie Excel.
Przykładowy załącznik 1.D.

Importerzy

- Wykaz (w podziale według państw) znanych importerów wraz z ich imionami i nazwiskami
(nazwami), adresami, numerami telefonu i adresami e-mail oraz danymi osoby wyznaczonej do
kontaktów (w stosownych przypadkach).
- Wykaz znanych stowarzyszeń importerów wraz z analogicznymi szczegółowymi danymi
kontaktowymi.
Uwaga: proszę przesłać stosowne dane w wersji elektronicznej, najlepiej w formie tabeli
sporządzonej w programie Excel.

29

W przypadku przemysłu składającego się z dużej liczby małych i średnich przedsiębiorstw należy
skontaktować się z Komisją w celu uzyskania dalszych wskazówek.
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Przykładowy załącznik 1.E.

Dostawcy, użytkownicy i konsumenci

- Wykaz znanych głównych dostawców, użytkowników i konsumentów oraz ich stowarzyszeń wraz
z ich imionami i nazwiskami (nazwami), adresami, numerami telefonu i adresami e-mail oraz
danymi osoby wyznaczonej do kontaktów (w stosownych przypadkach).
Uwaga: proszę przesłać stosowne dane w wersji elektronicznej, najlepiej w formie tabeli
sporządzonej w programie Excel.
Przykładowy załącznik 2.A.

Reprezentatywne typy produktu

- Informacje techniczne i statystyczne na temat odpowiednich typów produktu.
Przykładowy załącznik 2.B.

Wartość normalna

Wybór państwa analogicznego (w przypadku państwa nieposiadającego gospodarki rynkowej)
- Wszelkie informacje na poparcie wyboru państwa analogicznego. Na przykład:
• informacje dotyczące konkurencji na rynku (np. informacje o podmiotach rynkowych,
oficjalne dane statystyczne dotyczące przywozu produktu objętego postępowaniem
w proponowanym państwie analogicznym itp.);
• informacje dotyczące wielkości rynku pod względem ilościowym (np. dane liczbowe
zaczerpnięte z badania rynku);
• informacje dotyczące procesu produkcyjnego (informacje zaczerpnięte z ankiet, artykułów
itp.).
Jeżeli w danym przypadku można zastosować cenę krajową:
- faktury, oferty, ankiety, materiały reklamowe, dane statystyczne itp. wskazujące cenę krajową;
- dowody wszelkich dostosowań (w postaci informacji zaczerpniętych z badań rynku lub z innych
wiarygodnych źródeł).
Przydatne informacje na ten temat można uzyskać, nawiązując kontakt z delegaturami Unii lub
ambasadami państw członkowskich UE w państwach spoza UE.
W przeciwnym wypadku:
- należy przedstawić źródła danych, na podstawie których obliczono wartość skonstruowaną (np.
badania rynkowe, dane statystyczne); lub
- należy przedstawić dowody potwierdzające cenę, jaką dostawca ustalił dla danego państwa
trzeciego (np. faktury, oferty, dane statystyczne itp.).
Przykładowy załącznik 2.C.

Cena eksportowa

- Faktury / pisemne oferty lub dane Eurostatu lub inne dane (sprawozdania pracowników
zajmujących się sprzedażą, cenniki).
- Źródło danych liczbowych, na podstawie których dokonano dostosowań, lub podstawa, w oparciu
o którą sporządzono szacunki mające na celu ponowne doprowadzenie ceny do poziomu ceny exworks, w szczególności koszty transportu.
Przykładowy załącznik 2.D.

Porównanie cen

- Dowody lub podstawa szacunków, które przedstawiono na poparcie proponowanych dostosowań.
Przykładowy załącznik 3.A.

Szkoda

- Dowody potwierdzające wystąpienie czynników szkody, w szczególności informacje na temat cen
i rentowności producentów unijnych.
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Załącznik 4
Wytyczne dotyczące wersji udostępnianej do wglądu dla zainteresowanych
stron
Przy sporządzaniu wersji udostępnianej do wglądu dla zainteresowanych stron należy pamiętać o tym,
że – w odróżnieniu od wersji zastrzeżonej – wszystkie zainteresowane strony, tj. producenci,
eksporterzy, importerzy, dostawcy i użytkownicy, będą mogli uzyskać do niej dostęp. Wersja
udostępniana do wglądu dla zainteresowanych stron powinna być jednak dostatecznie szczegółowa,
aby umożliwiała prawidłowe zrozumienie istoty informacji zawartych w wersji zastrzeżonej bez
ujawniania danych poufnych.
Aby usprawnić proces sporządzania wersji skargi udostępnianej do wglądu dla zainteresowanych
stron, zaleca się podjęcie następujących działań:
1. wykorzystanie wersji zastrzeżonej skargi i załączników do skargi jako podstawy przy
sporządzaniu jej wersji udostępnianej zainteresowanym stronom do wglądu;
2. zidentyfikowanie wszystkich informacji w wersji „Limited” (zastrzeżonej) skargi, które można
uznać ze nieobjęte klauzulą poufności, i pozostawienie ich w wersji skargi udostępnianej do
wglądu dla zainteresowanych stron;
3. w przypadku każdej pozycji, która nie została ujawniona (zarówno w „treści” skargi, jak
i w załącznikach do skargi), skarżący powinien:
-

-

wyjaśnić, dlaczego stosowne informacje są informacjami poufnymi (zazwyczaj wynika
to z faktu, że informacje te są objęte tajemnicą handlową lub zostały zawarte
w dokumentach, których ujawnienie mogłoby narazić osoby, które je przekazały lub
o których jest w nich mowa, na szwank) 30;
streścić informacje poufne w wersji nieopatrzonej klauzulą poufności.
Streszczenie musi być zrozumiałe, tj. musi być dostatecznie precyzyjne, aby zapewniało
możliwość prawidłowego zrozumienia istoty informacji poufnych (liczba dokumentów,
tytuł, data/okres, opis treści itp.). W wersji skargi nieopatrzonej klauzulą poufności
należy wskazać źródła wykorzystanych informacji na takiej samej zasadzie jak w jej
wersji poufnej lub wskazać, dlaczego ujawnienie źródła informacji nie jest możliwe.

4. Jeżeli – w wyjątkowych okolicznościach – zamieszczenie nawet samego streszczenia informacji
poufnych okaże się niemożliwe, należy przedstawić stosowne uzasadnienie. Miejsca, w których
usunięto dane poufne, muszą być zawsze wyraźnie oznaczone. Tekst utajniony musi zostać
oznaczony jako [utajniono].
Przykładowe sposoby streszczania informacji poufnych:
*

Jeżeli informacje dotyczą danych liczbowych za różne lata, dopuszcza się możliwość korzystania
z indeksów:
Przykłady informacji poufnych:

30

Informację lub dokument można uznać za poufny „z natury” (tajemnice handlowe, dokumenty, których
ujawnienie mogłoby narazić osoby, które je przekazały lub o których jest w nich mowa, na szwank).
W przypadku tajemnic handlowych uzasadnienie mogłoby mieć np. następujące brzmienie: „przedmiotowe
informacje uznaje się za poufne z natury, ponieważ ich ujawnienie wiązałoby się z przyznaniem istotnej
przewagi konkurencyjnej konkurencyjnemu przedsiębiorstwu”. W przypadku informacji, których
ujawnienie mogłoby narazić określone osoby na szwank, uzasadnienie mogłoby mieć np. następujące
brzmienie: „przedmiotowe informacje uznaje się za poufne z natury, ponieważ ich ujawnienie mogłoby
wiązać się z poważnymi negatywnymi konsekwencjami dla osoby, która je przekazała, lub dla osoby, od
której je pozyskano”. W miarę możliwości należy opisać stosowne przewagi konkurencyjne lub negatywne
konsekwencje. W wyjątkowych przypadkach informacja lub dokument, które nie są poufne z natury, mogą
być traktowane jako poufne, jeżeli przekazano je Komisji z zastrzeżeniem zachowania ich poufności razem
z uzasadnionym wnioskiem o objęcie ich klauzulą poufności.
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200x (rok-2)
20 000 EUR

200x (rok-1)
30 000 EUR

200x
40 000 EUR

Niepoufne streszczenie może przedstawiać się następująco:
200x (rok-2)
100
*

200x (rok-1)
150

200x
200

Jeżeli informacja dotyczy pojedynczej liczby, można zastosować przedziały:
Przykład poufnych danych liczbowych:
„Cena sprzedaży wynosi 215 EUR/t”.
Streszczenie udostępniane do wglądu dla zainteresowanych stron może przedstawiać się
następująco:
„Cena sprzedaży wynosi [200–240] EUR/t”.

Ogólnie rzecz biorąc, przedziały są bardziej zrozumiałe niż indeksy, nawet w przypadku gdy służą
przedstawieniu tendencji. Korzystając z indeksów należy pamiętać o tym, że ich stosowanie musi być
uzasadnione.
*

Jeżeli informacje poufne zostały przedstawione w formie tekstu, można je streścić albo usunąć
z nich imiona i nazwiska (nazwy) stron, zastępując je funkcjami:
Przykład informacji poufnych w formie tekstu:
„TRADING COMPANY Ltd. poinformowało mnie, że ceny importowe były o 20%
niższe”.
Streszczenie udostępniane do wglądu dla zainteresowanych stron może przedstawiać się
następująco:
„[jeden z moich klientów] poinformował mnie, że ceny importowe były o 20% niższe”.

*

Jeżeli chodzi o obliczenia dumpingu i szkody, wersja nieopatrzona klauzulą poufności musi
zawierać opis zastosowanej metodyki, a informacje poufne należy streścić w zrozumiały sposób
(na przykład poprzez zastosowanie przedziałów i indeksów w odniesieniu do informacji poufnych
/ danych wrażliwych i rzeczywistych wartości liczbowych).

Informacje objęte prawami autorskimi osób trzecich
Co do zasady żadne informacje ani dane zamieszczane w skardze nie powinny być chronione prawami
autorskimi (dotyczy to zarówno wersji zastrzeżonej, jak i wersji do wglądu dla zainteresowanych
stron).
Jeżeli skarżący mimo to uzna, że w danym przypadku zachodzi konieczność oparcia się na treści
sprawozdania, wynikach analiz i badania rynku, artykule prasowym, normie europejskiej itp. objętych
prawami autorskimi, powinien podjąć próbę uzyskania zgody podmiotu praw autorskich na
umożliwienie zainteresowanym stronom zapoznania się z treścią danego dokumentu lub ze
stosownymi danymi zawartymi w danym dokumencie w wersji do wglądu dla zainteresowanych stron.
Skarżący jest proszony o wskazanie na piśmie, czy otrzymał taką zgodę, oraz o określenie –
w stosownych przypadkach – jej zakresu i warunków, na których jej udzielono.
Jeżeli skarżący nie uzyskał zgody podmiotu praw autorskich, musi przedstawić zrozumiałe niepoufne
streszczenie, aby umożliwić innym zainteresowanym stronom zapoznającym się z wersją skargi
udostępnianą do wglądu możliwość skorzystania z przysługującego im prawa do obrony. Streszczenie
musi zawierać podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko autora, pełny tytuł dokumentu oraz –
w stosownych przypadkach – numery konkretnych stron, które zamieszczono w skardze, a także opis
treści z indeksami lub przedziałami zamiast autentycznych danych.
Jeżeli skarżący postanowi skontaktować się z podmiotem praw autorskich po wszczęciu dochodzenia,
powinien złożyć i podpisać zobowiązanie o następującej treści i zamieścić je w skardze:
„Ja, niżej podpisany(-a)..., oświadczam, że przekazuję Komisji informacje lub dane objęte
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prawami autorskimi osób trzecich oraz że zamierzam zwrócić się do podmiotu(-ów) praw
autorskich (nazwa przedsiębiorstwa (nazwy przedsiębiorstw)) o udzielenie konkretnej i wyraźnej
zgody na:
(i) wykorzystanie przez Komisję tych informacji i danych do celów postępowania dotyczącego
ochrony handlu; oraz
(ii) przekazywanie informacji lub danych zainteresowanym stronom dochodzenia.
W międzyczasie przedstawiam zrozumiałe streszczenie informacji objętych prawami autorskimi.
Oświadczam również, że wszystkie pozostałe informacje i dane przedłożone do celów
dochodzenia są wolne od praw autorskich”.
Jak wspomniano w powyższym oświadczeniu, skarżący musi przedstawić zrozumiałe niepoufne
streszczenia (z indeksami lub przedziałami, w zależności od przedmiotu skargi) wskazujące źródło
stosownych informacji.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości w kwestii przetwarzania informacji objętych
prawami autorskimi należy skontaktować się z Komisją.
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Załącznik 5
FORMULARZ DO CELÓW GROMADZENIA DANYCH
Ramki wypełniane przez podmiot, który sporządza skargę
Ramki wypełniane przez poszczególne przedsiębiorstwa
SKARGA ANTYDUMPINGOWA DOTYCZĄCA PRZYWOZU
(produkt)………………………… POCHODZĄCEGO Z (państwo(-a))………………………

Wersja
„Limited”1

Proszę wypełnić tabelę i odpowiedzieć na poniższe pytania zgodnie z przedstawionymi
instrukcjami:
1.Odpowiedzi muszą dotyczyć wyłącznie „…….………” (proszę podać nazwę produktu objętego
postępowaniem), tj. ………………..………………………. (proszę przedstawić krótki opis produktu
objętego postępowaniem) zgłaszanego zwykle w ramach kodu(-ów) ……………………………….
(proszę podać kody).
2. Wszystkie przedstawione informacje muszą dotyczyć wyłącznie produkcji własnej skarżącego na
obszarze UE1 (tj. nie powinny one uwzględniać sprzedaży produktów przez inne unijne
przedsiębiorstwa ani sprzedaży przywożonych towarów).
1 Tabela

Poziom produkcji przedsiębiorstwa w
1 UE1 (w jednostkach2)3
Moce produkcyjne przedsiębiorstwa
2 w UE1 (w jednostkach2)3
Sprzedaż przedsiębiorstwa w UE1 (w
3 jednostkach2)3
Sprzedaż przedsiębiorstwa w UE1 (w
4 EUR)3
Poziom zatrudnienia
w przedsiębiorstwie w UE1 (liczba
5 pracowników)3
Sprzedaż przedsiębiorstwa poza UE1
6 (w jednostkach2)3
Cena ex-works sprzedaży
przedsiębiorstwa w UE1 (w
7 EUR/jednostkę2)3
Pełne koszty4 sprzedaży
przedsiębiorstwa w UE1
8 (EUR/jednostkę2)3
Zyski ze sprzedaży przedsiębiorstwa
9 w UE1 (w EUR)3
1 Poziom zapasów przedsiębiorstwa na
0 koniec roku w UE1 (w jednostkach2)3
Inwestycje przedsiębiorstwa
1 w produkt objęty postępowaniem w
1 UE1 (w EUR)3
1 Wykorzystanie mocy produkcyjnych
2 przedsiębiorstwa w UE1 (w %)3

200x (rok3)*

200x (rok2)*
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200x
(rok1)*

200x
(rok 0)
*

Czy przedsiębiorstwo jest powiązane5 – bezpośrednio lub pośrednio – z jakimkolwiek
producentem lub eksporterem produktu objętego postępowaniem z państwa lub państw, którym
2 zarzuca się stosowanie dumpingu?
tak:
nie:
Jeżeli tak, proszę wskazać odpowiednie …………………………………
państwo(-a) ………………………….
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Czy przedsiębiorstwo jest powiązane5 – bezpośrednio lub pośrednio – z jakimkolwiek innym
3 producentem lub eksporterem produktu objętego postępowaniem spoza UE?
tak:
nie:
Jeżeli tak, proszę wskazać odpowiednie …………………………………
państwo(-a) ………………………….
Czy przedsiębiorstwo przywozi produkt objęty postępowaniem do UE1 z państwa lub państw,
4 którym zarzuca się stosowanie dumpingu?
tak:

W jednostkach2
Przywóz z ………………. (państwo, któremu
zarzuca się stosowanie dumpingu)

nie:
200x (rok1)

200x
(rok 0)

Czy przedsiębiorstwo przywozi produkt objęty postępowaniem do UE1 z jakiegokolwiek innego
5 państwa spoza UE?
tak:
nie:
Jeżeli tak, proszę wskazać odpowiednie …………………………………
państwo(-a) ………………………….
Źródła informacji przedstawionych w niniejszym dokumencie (na przykład zbadane
6 sprawozdania finansowe):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Proszę podpisać swoją odpowiedź, a także opatrzyć dokument oficjalną pieczęcią przedsiębiorstwa.
7 Nazwa przedsiębiorstwa:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Adres przedsiębiorstwa:
……………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………
Numer telefonu i faksu:
………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………
e-mail:
……………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………..
Niniejszym przedsiębiorstwo wskazane w pkt 7 powyżej udziela poparcia skardze jako skarżący
i upoważnia ……………………………………………………..………
do działania w jego imieniu we
wszystkich kwestiach związanych
z postępowaniem antydumpingowym.

Data

Podpis upoważnionego pracownika

Imię i nazwisko oraz stanowisko
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upoważnionego pracownika
Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego. Jest on chroniony zgodnie z art. 4
rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43). Jest to dokument
poufny zgodnie z art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51) i art. 6 Porozumienia
WTO o stosowaniu artykułu VI Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 (porozumienie antydumpingowe) /
zgodnie z art. 29 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009 (Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93) oraz art. 12 Porozumienia WTO
w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych.
2 Państwa członkowskie UE to: Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja,
Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia,
Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo.
3 W odniesieniu do różnych rodzajów produktów stosuje się różne jednostki. Na przykład informacje o liczbie obuwia podaje
się w parach, informacje o ilości stali – w tonach, informacje o liczbie rowerów – w sztukach, a informacje o ilości napojów
– w litrach. Proszę wskazać typ jednostki odpowiedni dla danego produktu. Proszę określić zastosowaną jednostkę.
4 Dane liczbowe powinny odnosić się do wszystkich 28 państw członkowskich (zob. przypis 2), nawet jeżeli dotyczą
okresów sprzed 1 lipca 2013 r.
5 „Pełne koszty” obejmują wszystkie koszty produkcji (uwzględniając amortyzację), jak również koszty sprzedaży, koszty
ogólne i administracyjne poniesione w związku z wytwarzaniem i sprzedażą produktów. „Pełny koszt” to koszt przed
odliczeniem podatków dochodowych.
6 Producentów uznaje się za powiązanych z eksporterami wyłącznie w przypadku, gdy a) jeden z nich sprawuje bezpośrednią
lub pośrednią kontrolę nad drugim; lub b) obaj znajdują się pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą osoby trzeciej; lub c)
obaj wspólnie kontrolują, bezpośrednio lub pośrednio, osobę trzecią. Przyjmuje się, że jeden podmiot kontroluje inny
podmiot, jeżeli ten pierwszy podmiot jest w stanie sprawować prawną lub faktyczną kontrolę nad czynnościami tego
drugiego podmiotu.
* Najnowsze informacje zasadniczo nie powinny być starsze niż 6 miesięcy od dnia złożenia skargi. Na przykład, jeżeli
skarżący przygotowuje skargę, która ma zostać złożona w grudniu 200x, informacje przedstawione w ostatniej kolumnie
powinny obejmować co najmniej pierwszą połowę 200x.
1
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Załącznik 6
PRZYKŁADOWE TABELE ZAWIERAJĄCE OGÓLNE INFORMACJE
NA TEMAT SZKODY
I. Makrowskaźniki: odnoszą się one do przemysłu unijnego postrzeganego jako całość
Proszę wypełnić tabele dotyczące następujących wskaźników dla wszystkich producentów w Unii
Europejskiej – rok 0 oznacza okres 12 miesięcy poprzedzający złożenie skargi, którego zakończenie
nie powinno przypadać później niż na 6 miesięcy przed datą złożenia skargi:
A
KONSUMPCJA
Rok

Konsumpcja w UE
Indeks

Ba

200x (rok-3)*

200x (rok2)*

200x (rok1)*

200x
(rok 0)*

100

....

....

....

WIELKOŚĆ PRZYWOZU TOWARÓW PO CENACH DUMPINGOWYCH
Rok
200x (rok200x (rok200x

200x (rok-3)*

2)*

200x (rok-3)*

2)*

1)*

(rok 0)*

Państwo,
którego
dotyczy
postępowanie
Indeks
100
....
....
....
Państwo,
którego
dotyczy
postępowanie
Indeks
100
....
....
....
(w razie potrzeby)
Wielkość przywozu towarów po
cenach dumpingowych ogółem
Indeks
100
....
....
....
Bb
UDZIAŁ PRZYWOZU TOWARÓW PO CENACH DUMPINGOWYCH W RYNKU
Rok
200x (rok200x (rok200x
Państwo,
którego
dotyczy
postępowanie
Państwo,
którego
dotyczy
postępowanie
(w razie potrzeby)
Łączny udział przywozu
towarów po cenach
dumpingowych w rynku

C

1)*

(rok 0)*

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
0
%

CENA PRZYWOŻONYCH TOWARÓW DUMPINGOWYCH (za jednostkę)
Rok
200x (rok200x (rok200x

Państwo,
którego
postępowanie
Indeksy
Państwo,
którego
postępowanie
Indeksy

dotyczy
dotyczy

200x (rok-3)*

2)*

1)*

100

100
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(rok 0)*

(w razie potrzeby)
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D
PRODUKCJA, MOCE PRODUKCYJNE I WYKORZYSTANIE MOCY PRODUKCYJNYCH
PRZEMYSŁU UNIJNEGO
Rok
200x (rok200x (rok200x
Produkcja ogółem
Indeks
Moce produkcyjne
Indeks
Wykorzystanie mocy
produkcyjnych (produkcja
ogółem / moce produkcyjne)
Ea

200x (rok-3)*

2)*

1)*

(rok 0)*

100

....

....

....

100

....

....

....

%

%

%

WIELKOŚĆ SPRZEDAŻY PRZEMYSŁU UNIJNEGO W UE
Rok
200x (rok200x (rok-

Sprzedaż unijna ogółem
(wielkość)
Indeks
Eb

200x (rok-3)*

2)*

1)*

%

200x
(rok 0)*

100
WIELKOŚĆ I CENY WYWOZU PRZEMYSŁU
UNIJNEGO

200x (rok-3)*

200x (rok2)*

200x (rok1)*

200x
(rok 0)*

Wielkość
Indeks

100

Wartość (EUR)
Indeks

F

Zatrudnienie
Indeks

100

ZATRUDNIENIE W PRZEMYŚLE UNIJNYM
Rok
200x (rok200x (rok-

200x (rok-3)*

2)*

1)*

200x
(rok 0)*

100

....

....

....

Jak złożyć skargę antydumpingową – Przewodnik – 67

SPIS TREŚCI

II. Mikrowskaźniki odnoszą się one wyłącznie do skarżących
Proszę wypełnić tabele dotyczące następujących wskaźników dla każdego skarżącego z osobna,
a także zbiorczo (dla wszystkich skarżących)
A

PODCIĘCIE CENOWE, KTÓREGO DOŚWIADCZYLI SKARŻĄCY
Rok
200x (rok200x (rok-

Państwo,
którego
postępowanie
Państwo,
którego
postępowanie

dotyczy

200x (rok-3)*

2)*

1)*

200x
(rok 0)*
%

dotyczy

%

BRAK
KONIECZNOŚCI
PRZEDSTAWIEN
IA DANYCH,
PRZY CZYM
PRZEDSTAWION
E DANE NIE
ZOSTANĄ
ODRZUCONE,
JEŻELI OKAŻĄ
SIĘ ISTOTNE

(w stosownych przypadkach)

%

B
PRODUKCJA, MOCE PRODUKCYJNE I WYKORZYSTANIE MOCY PRODUKCYJNYCH
Rok
200x (rok200x (rok200x
Produkcja ogółem
Indeks
Moce produkcyjne
Indeks
Wykorzystanie mocy
produkcyjnych (produkcja
ogółem / moce produkcyjne)

Ca

200x (rok-3)*

2)*

1)*

(rok 0)*

100

....

....

....

100

....

....

....

%

%

%

WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ SPRZEDAŻY UNIJNEJ
Rok
200x (rok200x (rok-

%

200x (rok-3)*

2)*

1)*

200x
(rok 0)*

200x (rok-3)*

2)*

1)*

(rok 0)*

%
100

%
....

%
....

%
....

200x (rok1)*

200x
(rok 0)*

Sprzedaż unijna ogółem
(wielkość)
Indeks
Sprzedaż unijna ogółem (z
zakładu) w EUR
Indeks
100
....
....
....
Cb
UDZIAŁ SKARŻĄCYCH I INNYCH PRODUCENTÓW UNIJNYCH W RYNKU UE
Rok
200x (rok200x (rok200x
Udział w rynku UE
Indeks
Cc

WIELKOŚĆ I CENY WYWOZU
Rok

Sprzedaż pozaunijna ogółem

200x (rok-3)*

200x (rok2)*
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(wielkość)
Indeks

100

....

....

....

Sprzedaż pozaunijna ogółem (z
zakładu) w EUR
Indeks

100

....

....

....
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D

CENA SPRZEDAŻY UNIJNEJ NA RZECZ NIEPOWIĄZANYCH KLIENTÓW
Rok
200x (rok200x (rok200x

Cena sprzedaży unijnej
Indeks

E

200x (rok-3)*

2)*

1)*

(rok 0)*

100

....

....

....

KOSZT TOWARÓW SPRZEDAWANYCH W CELU ICH DALSZEJ SPRZEDAŻY
NIEPOWIĄZANYM KLIENTOM W UE
Rok
200x (rok200x (rok200x

Średni koszt jednostkowy
sprzedawanych towarów
Indeks

F

200x (rok-3)*

2)*

1)*

(rok 0)*

100

....

....

....

RENTOWNOŚĆ SKARŻĄCYCH (% zysku przed opodatkowaniem)
Rok
200x (rok200x (rok-

Rentowność
Indeks

200x (rok-3)*

2)*

1)*

200x
(rok 0)*

100

....

....

....

G
ZATRUDNIENIE
Rok
Zatrudnienie
Indeks

200x (rok-3)*

200x (rok2)*

200x (rok1)*

200x
(rok 0)*

100

....

....

....

200x (rok-3)*

200x (rok2)*

200x (rok1)*

200x
(rok 0)*

100

....

....

....

H
INWESTYCJE
Rok
Inwestycje
Indeks

I
ZMIANY ZAPASÓW
Zapasy samodzielnie
wytworzonego produktu
objętego postępowaniem

Zapasy zakupionego
produktu objętego
postępowaniem (w
stosownych przypadkach)

Początek roku 1
Koniec roku 1
Początek roku 2
Koniec roku 2
Początek roku 3
Koniec roku 3
Początek roku 4
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Koniec roku
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ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY

WIELKOŚCI I CENY PRZYWOZU Z INNYCH PAŃSTW TRZECICH
Wielkości
/
Rok
1
2
3
Państwo wywozu „X”
Indeks
100
....
....
Państwo wywozu „Y”
Indeks
100
....
....
Itd.
Inne państwa
Indeks
100
....
....
Wielkość przywozu z innych
państw ogółem
Indeks
100
....
....
Ceny
/
Rok
1
2
3
Państwo wywozu „X”
Indeks
100
....
....
Itd.
Inne państwa
Indeks
100
....
....
Średnie ceny innego przywozu
Indeks
100
....
....
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4
....
....

....

....
4
....

....
....

Załącznik 7
FORMULARZ SŁUŻĄCY POTWIERDZENIU ZDOLNOŚCI DO
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wersja „Limited”

SEKCJA A
1.

Czy przedsiębiorstwo wytwarza obecnie produkt objęty postępowaniem w UE?
tak □

2.

nie □

Jakie jest stanowisko przedsiębiorstwa w kwestii potencjalnego wszczęcia
dochodzenia antydumpingowego w przedmiocie przywozu produktu objętego
postępowaniem pochodzącego z ...?
popieramy wszczęcie dochodzenia

□

jesteśmy przeciwni wszczęciu dochodzenia

nie mamy stanowiska w kwestii wszczęcia dochodzenia
Proszę wyjaśnić powody zajęcia danego stanowiska:

□

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

3.

Proszę wypełnić poniższą tabelę. Dane liczbowe powinny odnosić się do wszystkich
państw członkowskich
Poniższe informacje odnoszą się wyłącznie do produktu objętego
postępowaniem i do danego przedsiębiorstwa

(okres 12 miesięcy)

Łączna wielkość produkcji w UE (tony)
W tym na użytek własny 31
Wielkość sprzedaży w UE (tony) produktu wyprodukowanego przez
przedsiębiorstwo w UE
Wartość sprzedaży w UE (w EUR) produktu wyprodukowanego przez
przedsiębiorstwo w UE
Moce produkcyjne w UE (tony)

31

Produkcja na wewnętrzne potrzeby jest przedmiotem transferu albo sprzedaży na wewnętrzne potrzeby, tj.
bez wprowadzania na wolny rynek. Transfery na wewnętrzne potrzeby to transfery wewnętrzne produktu,
które nie trafiają na wolny rynek, ponieważ produkt jest wykorzystywany przez zintegrowanego producenta
do dalszego przetwarzania, przekształcania lub montażu przez różne jednostki tego samego podmiotu
prawnego. Tego rodzaju transfery wewnętrzne charakteryzują się tym, że nie wydaje się w związku z nimi
żadnych faktur handlowych. Sprzedaż na własne potrzeby to sprzedaż, która nie trafia na wolny rynek,
ponieważ produkt jest wykorzystywany do dalszego przetwarzania, przekształcania lub montażu przez
odrębny podmiot prawny będący przedsiębiorstwem powiązanym, w przypadku której spełniony jest co
najmniej jeden z poniższych warunków: (i) sprzedaż nie odbywa się po cenach rynkowych; lub (ii) nabywca
nie dysponuje swobodą wyboru dostawcy.

Jak złożyć skargę antydumpingową – Przewodnik – 73

SPIS TREŚCI

□

Zatrudnienie w UE (liczba osób)
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Wersja „Limited”

4.

Czy przedsiębiorstwo jest powiązane 32 – bezpośrednio lub pośrednio –
z jakimkolwiek producentem lub eksporterem produktu objętego postępowaniem z
...?
tak

5.

□

nie

□

Proszę podać nazwy i dokładnie określić zakres działalności wszystkich
przedsiębiorstw powiązanych uczestniczących w produkcji lub sprzedaży produktu
podobnego (wytworzonego w Unii).
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

6.

Czy przedsiębiorstwo sprzedawało produkt objęty postępowaniem przywożony z ...
w UE?
tak

7.

nie

□

Czy przedsiębiorstwo jest małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP) 33?
tak

8.

□

□

nie

□

Opierając się na posiadanej wiedzy, proszę wskazać producentów i stowarzyszenia
producentów produktu objętego postępowaniem w UE, którzy nie zostali
wymienieni
w załączniku
III.
Proszę podać adres, numer telefonu i adres e-mail wymienionych poniżej
producentów.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Definicję strony „powiązanej” przedstawiono w art. 4 ust. 2 podstawowego rozporządzenia
antydumpingowego, zob. załącznik II.
33 Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz
małego i średniego przedsiębiorstwa (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36) spółkę kwalifikuje się jako MŚP,
jeżeli 1) zatrudnia mniej niż 250 osób (uwzględniając kierowników itp.) oraz 2) jej roczny obrót nie
przekracza 50 mln EUR lub jej roczny bilans nie przekracza 43 mln EUR. Proszę pamiętać o tym, że
wcześniej przywołane dane liczbowe (dotyczące liczby pracowników, obrotu i bilansu) odnoszą się do
danych skonsolidowanych dla danego przedsiębiorstwa i jego partnerów lub przedsiębiorstw powiązanych
zagregowanych zgodnie z procentowym udziałem w kapitale lub prawach głosu i nie ograniczają się
wyłącznie do produktu objętego postępowaniem. Dodatkowe wyjaśnienia zawarto w nowym przewodniku
użytkownika dotyczącym MŚP dostępnym pod adresem
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf
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Załącznik 8
PAŃSTWA, W KTÓRYCH DOCHODZI DO ZNACZĄCYCH ZAKŁÓCEŃ
Art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego stanowi, że jeżeli produkt jest wytwarzany w państwie,
w którym ze względu na istnienie znaczących zakłóceń nie jest właściwe stosowanie cen i kosztów
krajowych, wartość normalną konstruuje się wyłącznie na podstawie kosztów produkcji
i sprzedaży odzwierciedlających niezniekształcone ceny lub wartości odniesienia.
Aby skonstruować wartość normalną, w skardze należy przedstawić wykaz czynników produkcji
(lub zestawienie podstawowych materiałów) niezbędnych do wytworzenia produktu objętego
postępowaniem. Wykaz czynników produkcji podzielono na koszty bezpośrednie, koszty pośrednie,
koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne oraz zyski:
•

•

Koszty bezpośrednie
o Bezpośrednie surowce
o Energia i media (mogą zostać włączone do ogólnych kosztów wytworzenia („FOH”),
jeżeli są nieznaczne)
o Bezpośrednia i pośrednia robocizna (przy czym pośrednią robociznę można
sklasyfikować ponownie jako FOH)
o Produkty uboczne (uwzględniając złom) – „offset produktowy”
 Sprzedane
 Ponownie wprowadzone do produkcji
o Opakowanie:
 Materiały opakowaniowe
 Robocizna w procesie pakowania
Koszty pośrednie (ogólne koszty wytworzenia „FOH”)
o Amortyzacja
o Konserwacja
o Robocizna pośrednia, jeżeli nie została włączona do kosztów bezpośrednich
o Mogą obejmować koszty energii i mediów (jeżeli są nieznaczne)

Dane dotyczące kosztów pozyskiwane od odpowiedniego reprezentatywnego państwa trzeciego
powinny być „łatwo dostępne”. Potencjalne źródła informacji:
•

•

należy przekazać dostępne sprawozdania finansowe (koszty sprzedaży, koszty ogólne
i administracyjne, zyski oraz ogólne koszty wytworzenia) przekazane przez dużego
producenta (dużych producentów) produktu objętego dochodzeniem w reprezentatywnym
państwie trzecim. Wybrany producent (wybrani producenci) muszą być rentowni; najlepiej,
aby nie posiadali oni silnych związków z producentami produktu objętego dochodzeniem
w państwie wywozu ani nie otrzymywali żadnych subsydiów. Jeżeli stosowne dane są
dostępne, należy traktować priorytetowo dane otrzymane od szeregu różnych producentów
z tego samego reprezentatywnego kraju;
dane statystyczne dotyczące cen importowych materiałów wsadowych i energii. Bazy danych,
z których można skorzystać w tym celu, obejmują krajowe bazy danych statystycznych
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•

•

określonego reprezentatywnego kraju oraz Global Trade Atlas (GTA) 34 zawierający dane
statystyczne dotyczące przywozu/wywozu z różnych państw na całym świecie itp.;
informacje na temat kosztów mediów (takich jak woda i energia elektryczna, które
niejednokrotnie nie są importowane w znacznych ilościach) są zamieszczane w krajowej bazie
danych statystycznych danego państwa, gromadzone przez Międzynarodową Agencję
Energetyczną 35 lub publikowane w innych miejscach (np. w bazie danych Bloomberg);
dostępne dane statystyczne dotyczące kosztów pracy (Międzynarodowa Organizacja Pracy
(MOP) 36 i krajowe dane statystyczne danego państwa lub inne źródła (np. baza danych
Bloomberg).

Państw, w których dochodzi do zakłóceń, nie uznaje się za odpowiednie reprezentatywne państwa
trzecie. Oznacza to, że:
•

informacje dotyczące tych państw nie powinny figurować w prowadzonym przez OECD
wykazie ograniczeń w wywozie surowców przemysłowych („wykaz OECD”) 37
w odniesieniu do jakichkolwiek czynników produkcji, które mają pełnić funkcję
wartości odniesienia;

•

stosowne informacje nie powinny zawierać zniekształconych wartości, takich jak
przywóz surowców na potrzeby wytwarzania produktu objętego postępowaniem
z państw, co do których Komisja ustaliła we wcześniejszych rozporządzeniach
antydumpingowych i antysubsydyjnych istnienie dumpingu lub subsydiowania
w odniesieniu do danych materiałów wsadowych. W takich przypadkach zniekształcone
wartości muszą zostać usunięte.

Niezniekształcone koszty powinny spełniać następujące kryteria:
•

koszty te powinny pochodzić z tego samego okresu i najlepiej, aby idealnie pokrywały się
z okresem objętym dochodzeniem, który powinien obejmować okres 12 miesięcy kończący
się nie później niż 6 miesięcy przed datą złożenia skargi;

•

koszty te muszą zostać należycie dostosowane, aby mogły zostać wykorzystane przy poziomie
handlu odpowiadającym poziomowi, który występował w momencie poniesienia
rzeczywistych kosztów.

34

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

35

http://www.iea.org/

36

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

37
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