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I.

ÚVOD

1.

Táto príručka vznikla s cieľom:
•

poskytnúť usmernenia na vypracovanie antidumpingového podnetu,

•

uviesť, aké informácie obvykle Európska komisia (ďalej len „Komisia“) potrebuje, aby
rozhodla, či môže otvoriť formálne prešetrovanie údajného dumpingového dovozu, ktorý
spôsobuje ujmu výrobnému odvetviu EÚ.

2.

Právne predpisy EÚ, ktorými sa vykonávajú medzinárodne dohodnuté ustanovenia na riešenie
dumpingového dovozu, sa uvádzajú v nariadení Rady (ES) 2016/1036 1 (ďalej len „základné
nariadenie“).

3.

V tejto príručke:
•
•
•

vás krok za krokom prevedieme obsahom podnetu,
objasníme otázky, ktoré zvyčajne vznikajú pri vypracovaní podnetu,
poskytneme štruktúrovaný formát na uľahčenie prípravy podnetu.
Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti
Táto príručka nie je právne záväzný dokument. Jej obsah nie je povinný.
Informácie, ktoré poskytne navrhovateľ, sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnych okolností
prípadu. Táto príručka má byť len všeobecným odporúčaním. Môžu nastať okolnosti,
v ktorých môže byť vzhľadom na osobitnú povahu veci primeraný iný prístup. Z toho
zároveň vyplýva, že z tejto príručky nie je možné vyvodiť nijaké závery, pokiaľ ide
o normy prijateľnosti v antidumpingových podnetoch. Použitie tejto príručky takisto
neznamená, že podnet bude automaticky prijatý: každá vec sa analyzuje osobitne.

4.

Keďže táto príručka má pomôcť navrhovateľom, Komisia víta pripomienky na jej zlepšenie.
Komisia vám rada odpovie na akékoľvek otázky v súvislosti s podaním antidumpingového
podnetu.

European Commission
Directorate-General for Trade

Poštová adresa:
Rue de la Loi, 200
1049 Brussels, Belgium

Kancelárie:
Rue de la Loi, 170
1000 Brusel, Belgicko

Telefón: +32 2 298 7873 Fax: +32 2 295 6505
E-mail: TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
5.

1

Ak chcete podať podnet kancelárii pre podnety, sledujte usmernenia v Príloha 1 k tejto príručke.
Komisia bude podnet analyzovať a rozhodne, či podnet obsahuje dostatočné dôkazy o tom, že
ujma, ktorá vznikla výrobnému odvetviu EÚ, bola spôsobená dumpingovým dovozom. Ak sa

Uverejnené v Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1036&from=SK.
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bude podnet považovať za prijateľný, prešetrovanie vo veci údajného dumpingového dovozu sa
začne po 45 dňoch od podania podnetu. Podnet sa považuje za podaný k prvému pracovnému
dňu, ktorý nasleduje po dni, keď bol podnet doručený Komisii, za predpokladu, že obsahuje
dôvernú verziu aj verziu prístupnú na nahliadnutie pre zainteresované strany (pozri Príloha 4
k tejto príručke).
6.

Podnet musí byť podpísaný osobami, ktoré sú oprávnené zastupovať spoločnosti podávajúce
podnet, napríklad výkonnými riaditeľmi spoločností, ktoré podávajú podnet. Ak navrhovateľov
zastupuje fyzická alebo právnická osoba (napríklad právnik alebo združenie), vyžaduje sa
príslušné splnomocnenie (pozri aj bod 24).
Navrhovateľ(-lia) = výrobca(-ovia) z EÚ, ktorí
podávajú antidumpingový podnet

7.

Akékoľvek prešetrovanie, ktoré sa začalo po posúdení riadne odôvodneného podnetu, si
vyžaduje spoluprácu výrobného odvetvia EÚ, ktorá zahŕňa vyplnenie dotazníkov, a návštevy
úradníkov Komisie v priestoroch podnikov.
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II. VŠEOBECNÉ PRIPOMIENKY
A.

Dokumentácia

8.

Podnet musí byť dôkladne zdokumentovaný a riadne odôvodnený. Navrhovatelia musia
poskytnúť najlepšie informácie, ktoré majú k dispozícii, podložené dostatočnými listinnými
dôkazmi.

9.

Tvrdenia v podnete musia byť podložené dostatočnými dôkazmi alebo spoľahlivými
argumentmi, ktoré má navrhovateľ odôvodnene k dispozícii. Pri posudzovaní spoľahlivosti
a dostatočnosti informácií predložených v podnete bude Komisia prihliadať na všetky okolnosti
prípadu, akými sú:
•
•
•
•

dotknutý výrobok,
dotknuté krajiny,
štruktúra výrobného odvetvia EÚ,
dostupnosť informácií.

10. Výslovne uveďte všetky výpočty a všetky zdroje použitých údajov2. Uveďte, na aké obdobie sa
údaje vzťahujú, a vysvetlite použitú metodiku.
11. Vo všeobecnosti platí, že nijaké informácie ani údaje uvedené v podnete nesmú byť chránené
autorským právom. Ak chcete použiť správu, štúdiu, prieskum trhu, článok z tlače atď., na ktoré
sa vzťahuje autorské právo, mali by ste požiadať o súhlas držiteľa autorského práva
(podrobnejšie informácie pozri v Príloha 4 k tejto príručke).
12. V prípade, ak sa začne prešetrovanie, Komisia z dôvodu transparentnosti uverejní zhrnutie
podnetu. Pri podávaní podnetu preto k podnetu pripojte aj jeho zhrnutie, v ktorom sa uvedú tieto
údaje:
•
•
•

podrobné informácie o dotknutom výrobku vrátane (v príslušných prípadoch)
výrobných procesov a použitia,
zhrnutie veci,
zoznam známych strán prešetrovania (bez kontaktných údajov).

V prípade, ak sa začne prešetrovanie, zhrnutie sa uverejní na webovom sídle Generálneho
riaditeľstva Komisie pre obchod.
13. Hlavná časť podnetu má obsahovať len tie číselné údaje a tabuľky, ktoré sú absolútne
nevyhnutné. Podrobnejšie číselné údaje a tabuľky sa musia uviesť v prílohách, ale musí sa na ne
odkazovať v hlavnej časti podnetu.
14. Všetky údaje a dôkazy týkajúce sa tvrdenia o dumpingu (vymedzenia a podrobnejšie údaje pozri
v časti „DUMPING“) sa musia vzťahovať len na dotknutú krajinu vývozu. Údaje a dôkazy na
podporu tvrdení týkajúcich sa ujmy (pozri časť „UJMA“) sa musia týkať iba Európskej únie
(EÚ)3.
15. Pri premene údajov o hodnote na euro 4 uveďte použité výmenné kurzy a obdobie, na ktoré sa
uplatňujú.

2
3

4

Ak podnet obsahuje hypertextové odkazy, uveďte príslušnú internetovú stránku a dátum prístupu.
EÚ: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko,
Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Cyprus,
Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko.
Výmenné
kurzy
niektorých
mien
na
euro
nájdete
na
tejto
internetovej
adrese:
http://www.ecb.int/stats/eurofxref/.
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B.

Ochrana dôverných informácií

16. Ak chcete, aby sa k niektorej časti podnetu pristupovalo ako k dôvernej, výslovne o to požiadajte
a uveďte dôvody svojej žiadosti 5. Bez žiadosti o dôverné zaobchádzanie a bez riadneho
odôvodnenia sa dôverné zaobchádzanie neprizná.
17. Ak sa má s akoukoľvek časťou podnetu zaobchádzať ako s dôvernou, predložte zmysluplnú
verejnú verziu podnetu. Pripomíname, že pokiaľ neposkytnete takúto zmysluplnú verejnú verziu
pre zainteresované strany, útvary Komisie nemusia prihliadať na informácie, ktoré boli
poskytnuté dôverne 6.
18. Verzia podnetu „na nahliadnutie pre zainteresované strany“ (verzia, „ktorá nemá dôverný
charakter“) bude súčasťou prístupného spisu a zainteresované strany do nej môžu po začatí
prešetrovania nahliadnuť.
19. Komisia prísne rešpektuje požiadavky týkajúce sa ochrany dôverných informácií. Podnet alebo
akékoľvek dokumenty, ktoré obsahujú dôverné informácie, sa musia označiť slovom „Limited“.
Verzia podnetu, ktorá nemá dôverný charakter, alebo akékoľvek iné dokumenty, ktoré
neobsahujú dôverné informácie, musia byť podobne označené nápisom „Open for inspection by
interested parties“ (Na nahliadnutie pre zainteresované strany).
20. Údaje, ktoré obsahujú obchodné tajomstvo, môžete vo verzii, ktorá nemá dôverný charakter,
upraviť alebo zhrnúť, ale trendy a úrovne musia byť jasné. Úprava alebo zhrnutie údajov musia
byť odôvodnené, preto vysvetlite, prečo sa tieto údaje majú považovať za dôverné. Ďalšie
informácie o príprave verzie, ktorá nemá dôverný charakter, pozri v Príloha 4.
21. Ako sa vysvetľuje v bode 5, podnet musí byť podaný s oboma verziami – dôvernou („Limited“),
ako aj s verziou, ktorá nemá dôverný charakter („Open for inspection by interested parties“).
22. Informácie, ktoré z dôvodu ochrany dôverných informácií nie je možné začleniť do podnetu,
môžu jednotliví navrhovatelia zasielať priamo Komisii.

5
6

Podrobnejšie informácie o ochrane dôverných informácií pozri v článku 19 základného nariadenia.
Pozri článok 19 ods. 3 základného nariadenia.
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III. AKO PODAŤ ANTIDUMPINGOVÝ PODNET
23. Antidumpingový podnet musí obsahovať tieto informácie 7:
1. Všeobecné informácie:
•
•
•
•

totožnosť navrhovateľa,
údajný dumpingový výrobok,
krajina/krajiny pôvodu,
iné známe dotknuté strany.

2. Dôkazy, z ktorých vyplýva existencia dumpingu (pozri časť „DUMPING“).
3. Dôkazy, z ktorých vyplýva existencia ujmy pre výrobné odvetvie Únie (pozri časť „UJMA“).
4. Dôkazy, z ktorých vyplýva príčinná súvislosť medzi údajným dumpingom a ujmou (pozri
časť „PRÍČINNÁ SÚVISLOSŤ“).
Príklad obsahu podnetu pozri v Príloha 2.

1.
A.

Všeobecné informácie
Aktéri v EÚ
Navrhovatelia

24. Výrobné odvetvie EÚ, ktoré podáva podnet, si za svojho zástupcu môže vybrať:
•
•
•

akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu,
združenie, ktoré nemá právnu subjektivitu,
združenie, ktoré vzniklo na zastupovanie jednotlivých spoločností na účely podania podnetu.

Tento zástupca zhromaždí potrebné informácie a predloží ich Komisii. Zástupca musí preukázať,
že je riadne splnomocnený konať v mene výrobného odvetvia (pozri aj bod 6). Hoci na podanie
podnetu môže mať najlepšie postavenie európske združenie, podnet Komisii môžu priamo podať
aj jednotlivé spoločnosti.
25. Každý výrobca z EÚ, ktorý je navrhovateľom alebo v ktorého mene sa podnet podal (ďalej len
„navrhovateľ“), musí uviesť tieto údaje:
•
•
•
•
•

názov,
adresa,
telefónne číslo,
e-mailová adresa,
meno kontaktnej osoby.

Tieto informácie sa musia uviesť v prílohe a poskytnúť v elektronickej forme, prednostne
v podobe elektronického pracovného hárku, ako je Microsoft Excel.
26. Navrhovateľ musí uviesť objem výroby dotknutého výrobku, v príslušných prípadoch podľa
jednotlivých navrhovateľov, za posledné obdobie jedného roka pred podaním podnetu, ktorým je:
– posledný kalendárny rok,
– posledné účtovné obdobie alebo
– akékoľvek iné obdobie 12 mesiacov
za predpokladu, že toto obdobie sa končí najviac 6 mesiacov pred dátumom podania podnetu.
Údaje by nemali byť staršie ako 6 mesiacov.

7

Pozri článok 5 ods. 2 základného nariadenia.
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27. V podnete sa musí uviesť, či sú navrhovatelia prepojení so spoločnosťami, ktoré vyrábajú a/alebo
predávajú dotknutý výrobok v krajinách, ktorých sa podnet týka. Ak áno, v podnete sa musia
uviesť informácie o tomto vzťahu a o príslušných spoločnostiach.
28. V podnete sa zároveň musí uviesť, či navrhovatelia nakupovali dotknutý výrobok od iných
výrobcov z EÚ, z krajín, ktorých sa podnet týka, alebo z iných tretích krajín. V podnete sa musí
vysvetliť dôvod týchto nákupov a musia sa špecifikovať príslušné objemy a ceny.
Iní výrobcovia v EÚ
29. V podnete sa musí uviesť zoznam všetkých známych iných výrobcov v EÚ s týmito údajmi:
•
•
•
•
•
•

kontaktné údaje,
názov,
adresa,
telefón,
e-mailová adresa,
kontaktná osoba (ak je to možné).

Tieto informácie sa musia uviesť v prílohe a poskytnúť v elektronickej forme, prednostne v podobe
elektronického pracovného hárku, ako je Microsoft Excel.
30. V podnete sa musí uviesť odhad objemu výroby všetkých známych iných výrobcov v EÚ za
posledné obdobie jedného roka pred podaním podnetu (rovnaké obdobie ako v prípade
navrhovateľov, pozri bod 26). Vysvetlite aj to, na čom bol tento odhad založený.
31. V podnete sa musia uviesť tieto informácie o všetkých známych iných výrobcoch v EÚ bez
ohľadu na to, či podnet podporujú, alebo nie.
Združenia výrobcov
32. V podnete sa v príslušných prípadoch musí uviesť zoznam všetkých známych združení výrobcov
na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni s týmito údajmi:
•
•
•
•
•
•

kontaktné údaje,
názov,
adresa,
telefónne číslo,
e-mailová adresa,
kontaktná osoba (ak je to možné).

Tieto informácie sa musia uviesť v prílohe a poskytnúť v elektronickej forme, prednostne v podobe
elektronického pracovného hárku, ako je Microsoft Excel.
Reprezentatívnosť navrhovateľov
33. Navrhovatelia musia konať v mene podstatnej časti výrobného odvetvia EÚ. V praxi to znamená,
že navrhovatelia musia predstavovať aspoň 25 % celkovej výroby dotknutého výrobku v EÚ
(čiže výroby, ktorá sa fyzicky nachádza v EÚ).
34. Pripomíname, že Komisia môže vylúčiť výrobu výrobcov z EÚ, ktorí sú prepojení s dovozcami
alebo vývozcami, a výrobu výrobcov z EÚ, ktorí dovážajú dotknutý výrobok z krajín, ktoré sa
údajne dopúšťajú dumpingu.
35. Výrobcovia z EÚ, ktorí sa k navrhovateľom nepripoja, však môžu chcieť vyjadriť podporu podnetu.
36. V podnete sa môžu uviesť poznámky k známym výrobcom z EÚ, ktorí podnet nepodporujú,
a podľa možnosti sa môžu opísať dôvody, prečo podnet nepodporujú.
37. Komisia pred začatím prešetrovania skúma, či podporovatelia predstavujú aspoň 25 % celkovej
výroby v EÚ na základe výroby, ktorá sa fyzicky nachádza v EÚ, a či miera podpory zo strany
navrhovateľov je vyššia ako miera odmietnutia.
38. Na preskúmanie reprezentatívnosti navrhovateľa Komisia pred začatím prešetrovania zašle listy
všetkým známym výrobcom v EÚ. Príklad takéhoto listu sa uvádza v prílohe 7.
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Regionálne prípady
39.

Osobitný prípad vzniká, keď existuje taká veľká miera izolácie trhu v jednom regióne EÚ, že
výrobcov v rámci tohto regiónu je možné považovať za výrobné odvetvie, ktorému vznikla
ujma. „Región“ môže byť krajina, časť krajiny alebo niekoľko krajín spoločne. Ak sa vývoz
sústreďuje v regióne, môžu existovať dôvody pre regionálny antidumpingový prípad.

40. Na podanie regionálneho antidumpingového podnetu sa vzťahujú tieto podmienky:
1. výrobcovia dotknutého výrobku predávajú celú alebo takmer celú (vo všeobecnosti viac ako
80 %) svoju výrobu v tomto regióne,
2. dopyt v tomto regióne sa nepokrýva najmä dodávkami výrobcov, ktorí sa nachádzajú niekde
inde v EÚ (vo všeobecnosti menej ako 20 %),
3. dumpingový dovoz dotknutého výrobku sa koncentruje v tomto regióne (vo všeobecnosti
viac ako 80 %) a
4. tento dumpingový dovoz spôsobuje ujmu všetkým alebo takmer všetkým výrobcom
v regióne (vo všeobecnosti viac ako 80 %).
41. Ďalšie informácie o regionálnych prípadoch pozri v článku 4 ods. 1 písm. b) základného nariadenia.

B.

Výrobok, ktorého sa podnet týka

42. Podnet musí obsahovať opis dovážaného výrobku, na ktorý sa má vzťahovať antidumpingové
prešetrovanie. V podnete sa musí uviesť dôkladný opis, v ktorom sa objasnia akékoľvek možné
nedorozumenia, pokiaľ ide o vymedzenie výrobku.
Dotknutý výrobok = výrobok, ktorý sa dováža do EÚ
za údajne dumpingové ceny.
43. Táto časť podnetu, ktorá sa týka dotknutého výrobku, je kľúčová z viacerých hľadísk:
– z hľadiska podnetu, pretože všetky údaje, ktoré sa poskytujú a analyzujú v podnete (ako sú
dumping a ujma), sa budú týkať len dotknutého výrobku,
– z hľadiska prešetrovania, pretože sa bude týkať len výrobku vymedzeného v podnete, a
– z hľadiska antidumpingových opatrení, ktoré sa budú uplatňovať len na dotknutý výrobok.
44.

Stručný opis – podnet musí obsahovať stručné vymedzenie dotknutého výrobku, čiže výrobku,
ktorý sa má prešetrovať. Môže (ale nemusí) to byť vymedzenie uvedené v príslušných číselných
znakoch kombinovanej nomenklatúry (ďalej len „KN“) 8.
Treba mať na zreteli, že vnútroštátne colné orgány musia byť schopné určiť, či sa opis výrobku
vzťahuje na dovážaný výrobok, ak a keď bude výsledkom prešetrovania uloženie
antidumpingových opatrení, ale aj od okamihu začatia prešetrovania.
To znamená, že vymedzenie výrobku musí byť založené na jeho základných fyzikálnych,
technických a chemických vlastnostiach, aby bol výrobok identifikovateľný pri colnom konaní.
Na vymedzenie výrobku by sa nemali použiť iné faktory, akými sú použitie alebo výrobné procesy,
pokiaľ tieto faktory nie sú spojené s jeho fyzikálnymi, technickými a chemickými vlastnosťami.

8

Opis výrobku by mal obvykle predstavovať jeden „blok“ s postupom od všeobecného ku konkrétnemu,
s možnými vylúčeniami, a mal by sa končiť zoznamom číselných znakov KN. Napríklad i) dotknutý výrobok je
určitý ….; ii) dotknutý výrobok nezahŕňa …; iii) dotknutý výrobok v súčasnosti patrí pod číselné znaky KN .…
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45. Úplný opis – podnet musí obsahovať aj úplný opis výrobku, ktorý musí zahŕňať:
– nomenklatúrne zatriedenie dotknutého výrobku (číselné znaky KN, pod ktorými sa tento
výrobok dováža do EÚ), 9
– zhrnutie výrobného procesu s poznámkou, či v EÚ a/alebo dotknutých krajinách zároveň
existujú odlišné výrobné procesy,
– základné fyzikálne, technické a chemické vlastnosti a iné vlastnosti dotknutého výrobku,
– použitia výrobku a jeho trh. Opíšte segment trhu, ku ktorému výrobok patrí, a ďalšie dôležité
údaje. Napríklad:
•
•
•
•
•
•
•

Je rozhodujúcim faktorom uvádzania na trh kvalita alebo cena?
Je trh vysoko cyklický?
Aká je cenová elasticita dopytu?
Ako výrobok vníma spotrebiteľ?
Musia výrobok pred predajom schváliť spotrebitelia/agentúry?
Predáva sa výrobok na mieste alebo je predaj založený na zmluvách?
Aké sú predajné kanály výrobku (ako sa výrobok predáva)?

46. Ak existujú rôzne druhy alebo varianty dotknutého výrobku, jasne vysvetlite:
•
•
•

ktoré hlavné druhy alebo varianty majú byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti vymedzenia
výrobku,
prečo,
či rôzne druhy alebo varianty možno považovať za jeden výrobok a či môžu byť
predmetom toho istého prešetrovania.

Je možné, že pri posudzovaní rozsahu výrobku sa Komisia bude musieť zaoberať základnými
fyzikálnymi, technickými a chemickými vlastnosťami dotknutého výrobku a ich vzájomnou
zameniteľnosťou na účely priemyselného použitia alebo pre spotrebiteľov.
47. V podnete
sa
musia
uviesť
podrobné
informácie
o akýchkoľvek
antidumpingových/antisubvenčných/ochranných
opatreniach
alebo
o prebiehajúcich
prešetrovaniach, ktoré sa týkajú rovnakého alebo podobného výrobku v iných tretích krajinách.
Clá a iné obchodné opatrenia
48. V podnete sa musí uviesť zoznam ciel, ktoré sú splatné v prípade výrobku z dotknutých krajín pri
dovoze do EÚ, ako aj akékoľvek iné známe colné režimy uplatniteľné na dovoz výrobku do EÚ.
Môžu to byť kvóty, colné kvóty alebo – ak sa výrobok vyváža z rozvojovej krajiny – všeobecný
systém preferencií EÚ. Ak máte informácie o nedávnych zmenách v ktoromkoľvek z týchto
opatrení, uveďte ich10.
49. Uveďte aj zoznam ciel, ktoré sú splatné v prípade výrobku s pôvodom v EÚ pri jeho dovoze do
krajín mimo EÚ, ktorých sa podnet týka.
Závery týkajúce sa výrobku
50. Podnet musí obsahovať jasné vyhlásenie, že dotknutý výrobok sa môže porovnávať a súťaží
s výrobkom, ktorý v EÚ vyrába a predáva výrobné odvetvie EÚ (ďalej len „podobný výrobok“).
Vyjadrené technicky, dovážaný tovar a tovar z EÚ musia byť „podobné“ výrobky.

Ak sa na dotknutý výrobok nevzťahuje celý číselný znak KN, oznámte to vložením predpony „ex“ pred
číselným znakom. Všeobecné usmernenia v otázkach zatriedenia nájdete na webovej stránke
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/index_en.htm alebo sa obráťte
na svoje príslušné colné orgány.
10 Informácie môžete získať na webovej stránke
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=sk alebo sa obráťte na svoje
vnútroštátne colné orgány.
9
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Podobný výrobok = výrobok, ktorý sa vyrába v EÚ
a ktorý sa porovnáva s dotknutým výrobkom.

C.

Dotknuté krajiny a vývozcovia

51. Antidumpingový podnet sa týka dovozu výrobkov, ktoré sa vyrábajú v jednej alebo viacerých
krajinách 11 mimo EÚ. Pri každej krajine mimo EÚ sa v podnete musí uviesť zoznam všetkých
známych výrobcov/vývozcov dotknutého výrobku s kontaktnými údajmi:
•
•
•
•
•

názov,
adresa,
telefónne číslo,
e-mailová adresa,
kontaktná osoba (ak je k dispozícii).

Tieto informácie sa musia uviesť v prílohe a poskytnúť v elektronickej forme, prednostne v podobe
elektronického pracovného hárku, ako je Microsoft Excel. Pokiaľ sú takéto informácie dostupné,
uveďte ich aj v prípade známych združení výrobcov/vývozcov v dotknutých krajinách.

D.

Dovozcovia v EÚ

52. V podnete sa musí uviesť zoznam všetkých známych dovozcov výrobku do EÚ s týmito
kontaktnými údajmi:
•
•
•
•
•

názov,
adresa,
telefónne číslo,
e-mailová adresa,
kontaktná osoba (ak je k dispozícii).

Tieto informácie sa musia uviesť v prílohe a poskytnúť v elektronickej forme, prednostne v podobe
elektronického pracovného hárku, ako je Microsoft Excel. Pokiaľ sú takéto informácie dostupné,
uveďte ich aj v prípade známych združení dovozcov.

E.

Dodávatelia, používatelia a spotrebitelia v Únii

53. V podnete sa musí uviesť zoznam dodávateľov výrobcov v EÚ, používateľov dotknutého
výrobku v EÚ a združení spotrebiteľov (ak sú známe), s týmito kontaktnými údajmi:
•
•
•
•
•

názov,
adresa,
telefónne číslo,
e-mailová adresa,
kontaktná osoba (ak je k dispozícii).

Tieto informácie sa musia uviesť v prílohe a poskytnúť v elektronickej forme, prednostne
v podobe elektronického pracovného hárku, ako je Microsoft Excel.

2.

DUMPING

A.

Zásady

54. Nízke ceny nevyhnutne neznamenajú, že ide o dumpingový dovoz. Základným vymedzením
dumpingu je predaj výrobku na vývoznom trhu za nižšiu cenu ako je normálna hodnota.

11 Ak by ste chceli podať podnet v súvislosti s výrobkom a krajinou, ktoré boli nedávno prešetrované
s negatívnym výsledkom, kontaktujte útvary Komisie, ktoré vám poskytnú ďalšie informácie.
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Vývozná cena = cena zo závodu pri tovare určenom na
vývoz.
Normálna hodnota = hodnota výrobku predávaného na
domácom trhu vývozcu na domácu spotrebu.
Dumping = vývozná cena je nižšia ako normálna hodnota.
55. Podnet musí obsahovať dôkazy potrebné na porovnanie vývoznej ceny výrobku a jeho normálnej hodnoty.
Dôkazy poskytnuté na podporu výpočtu dumpingu by mali byť rozložené v období 12 mesiacov, ktoré sa
končí najviac šesť mesiacov pred dátumom, ku ktorému bol podnet podaný. Týka sa to týchto údajov:
•
•
•
•

B.

normálna hodnota (pozri časť C),
vývozná cena (časť D),
akákoľvek možná úprava,
porovnanie cien (časť E).

Druhy výrobkov

56. V niektorých prípadoch je dotknutý výrobok homogénny a nie je možné určiť nijaké jeho formy
alebo druhy, ktoré majú významný vplyv na ceny. V týchto prípadoch bude na dosiahnutie
záveru o dumpingu za celý dotknutý výrobok postačovať jeden výpočet dumpingu.
57. V iných prípadoch sa dotknutý výrobok dováža do EÚ v rôznych formách alebo druhoch za výrazne
odlišné ceny. Priemery môžu viesť k narušeniu porovnateľnosti medzi normálnou hodnotou
a vývoznou cenou, a preto pre rôzne druhy výrobku dovážaného do EÚ možno budú nutné rôzne
výpočty dumpingu. Potom možno bude nutné vybrať jeden alebo viacero reprezentatívnych druhov
výrobku, aby bol záver o dumpingu primeraný vzhľadom na dotknutý výrobok. To sa môže urobiť
napríklad tak, že sa preukáže, že dovoz vybraných reprezentatívnych druhov do EÚ predstavuje
podstatný objem celkového dovozu z dotknutej krajiny do EÚ. Ak sa podnet zameriava na viac ako
jednu krajinu, každá dotknutá krajina môže mať jeden alebo viac rôznych reprezentatívnych druhov.
58. Pri každom reprezentatívnom druhu výrobku sa porovná normálna hodnota s vývoznou cenou, čo
povedie k rôznym výpočtom hodnôt dumpingu, z ktorých sa potom vypočíta priemer.

C.

Normálna hodnota

59. Normálna hodnota bude prednostne založená na predajných cenách na domácom trhu vývozcu,
pričom alternatívou je jej vytvorenie (súčet výrobných nákladov a primeraného zisku). Na
výrobky s pôvodom v krajinách, v ktorých existujú výrazné deformácie ovplyvňujúce voľné
pôsobenie trhových síl, sa uplatňujú osobitné ustanovenia (pozri bod 66 a nasledujúce body).
60. Vo väčšine prípadov bude normálnou hodnotou cena, ktorá sa za dotknutý výrobok účtuje na
domácom trhu vývozcu. Táto cena musí byť spojená s domácou transakciou s nezávislým
kupujúcim určenou na domácu spotrebu.
61. Ceny by mali byť čistou cenou zo závodu (Incoterm „EXW“ 12) a bez všetkých vnútroštátnych
daní, akou je DPH. Ak takáto cena nie je k dispozícii (napríklad ak sa uplatňujú podmienky
Incoterms „CIF“ a „FOB“), dostupné ceny sa budú musieť upraviť, aby sa dostali na úroveň

12 Pravidlá Incoterms, čiže medzinárodné obchodné podmienky (International Commercial Terms), sú
súborom vopred vymedzených obchodných podmienok, ktoré uverejňuje Medzinárodná obchodná komora
(ICC, z angl. International Chamber of Commerce). Majú široké využitie v medzinárodných obchodných
transakciách alebo procesoch verejného obstarávania. Účelom pravidiel Incoterms, súboru obchodných
podmienok, ktoré sa označujú troma písmenami a týkajú sa bežných postupov zmluvného predaja, je najmä
jasne oznámiť úlohy, náklady a riziká spojené s prepravou a dodaním tovaru. Podrobnejšie informácie
nájdete okrem iného na webovej stránke Medzinárodnej obchodnej komory http://www.iccwbo.org a na
webových stránkach príslušných colných orgánov vo vašej krajine.
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čistej ceny zo závodu.
62. Ceny a potenciálne úpravy musia byť podporené dostatočnými listinnými dôkazmi, ako sú
faktúry, ponuka, cenníky atď.
Tu je uvedený príklad 13:
Rámček 1 – Normálna hodnota = domáca predajná cena
Príklad:
Navrhovateľ získal dôkazy o maloobchodnej cene výrobku na domácom trhu vyvážajúcej
krajiny (139,15 jednotiek meny vyvážajúcej krajiny). Z tejto maloobchodnej ceny sa získava
odhad čistej ceny zo závodu odpočítaním príslušných položiek, ktorými môžu byť napríklad:
DPH (10 %), maloobchodná marža (10 %), veľkoobchodná marža a doprava a poistenie (15 %).
Dotknutý výrobok, druh
Maloobchodná cena

Mena vyvážajúcej krajiny

139,15

mínus daň z pridanej hodnoty = 10 %. (Výpočet: 139,15/1,10)
⇒čistá predajná cena

126,5

mínus maloobchodná marža = 10 %. (Výpočet: 126,5/1,10)
⇒veľkoobchodná cena

115

mínus veľkoobchodná marža a doprava a poistenie = 15 % (Výpočet: 115/1,15)
⇒cena zo závodu

100

Výmenný kurz: 2 menové jednotky vyvážajúcej krajiny = 1 EUR
Normálna hodnota

50 EUR

Maloobchodná cena získaná z ________ uvedená v prílohe ___.
Marže a náklady na dopravu a poistenie boli získané z prieskumu trhu, ktorý vykonala spoločnosť
______ (alebo boli odhadnuté na základe ...). Kópiu príslušných stránok pozri v prílohe ___.
Výmenný kurz je ___. Podrobnejšie informácie pozri v prílohe ___.

63. Ak ceny na domácom trhu vývozcu nie sú k dispozícii alebo nie sú spoľahlivé (najmä preto, lebo tržby
sú založené na transakciách medzi stranami, ktoré sú prepojené, alebo sa vykonávajú so stratou, alebo
sú zanedbateľné)14, môžete použiť vytvorenú normálnu hodnotu výrobku na základe súčtu výrobných
nákladov v krajine pôvodu, predajných, všeobecných a administratívnych výdavkov a zisku.
V podnete sa musí uviesť štruktúra nákladov a musí sa vysvetliť, ako sa náklady počítajú:
materiál (určte hlavné použité suroviny), priame mzdové náklady; režijné náklady, predajné,
všeobecné a administratívne výdavky bez nákladov na dopravu a primerané ziskové rozpätie
v krajine pôvodu, ako sa uvádza v rámčeku 2.
64. Jasne uveďte aj zdroje pre každý prvok a v prílohách pripojte všetky príslušné dôkazy (pozri
prílohu 2) jasne označené dátumom. Príklad je uvedený v rámčeku 2 15:

13 Ak je analýza založená na viacerých reprezentatívnych druhoch výrobku, pretože výrobok nie je
homogénny, výsledkom budú rôzne normálne hodnoty, ktoré sa budú jednotlivo porovnávať so
zodpovedajúcimi vývoznými cenami.
14 Tržby na domácom trhu sa považujú za zanedbateľné, ak nedosahujú 5 % vývozu danej krajiny do EÚ.
15 Pozri poznámku pod čiarou č. 13.
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Rámček 2 – Vytvorená normálna hodnota
Vytvorená normálna hodnota vo vyvážajúcej krajine
Dotknutý výrobok, druh
Výrobné náklady
Suroviny
EUR/tona
– surovina A (300 EUR/tona)
– surovina B (25 EUR/tona)
– surovina C (70 EUR/tona)
Práca
EUR/tona
– kvalifikovaná práca (30 EUR/tona)
– nekvalifikovaná práca (20 EUR/tona)

395

50

Energia 200 kWh, 0,05 EUR/kWh
EUR/tona
Iné výrobné náklady
EUR/tona
(Ak je to možné, uveďte: nájomné, prenájom, odpisy, údržba a opravy atď.)
Výrobné náklady medzisúčet
EUR/tona
Predajné, všeobecné a administratívne výdavky
EUR/tona
(Ak je to možné, uveďte: financovanie, poistenie, balné,
administrácia, predaj, reklama, výskum a vývoj, patenty/licenčné poplatky,
technická pomoc, záruky atď.)
NÁKLADY SPOLU
Normálny zisk

5%

NORMÁLNA HODNOTA zo závodu

EUR/tona
EUR/tona
EUR/tona

10
45
_____
500
100

_____
600
30
_____
630

Dovozné množstvá, suroviny a náklady na energiu získané z medzinárodnej správy o výrobnom
odvetví, ktorú vypracovala spoločnosť __ a ktorá sa uvádza v prílohe ___.
Náklady na pracovnú silu sú založené na štatistike Medzinárodnej organizácie práce (pozri prílohu
___).
Iné výrobné náklady a predajné, všeobecné a administratívne náklady boli získané z prieskumu trhu,
ktorý uskutočnila spoločnosť ___, alebo ide o odhad založený na ______. Kópiu príslušných stránok
pozri v prílohe ___.
Normálny zisk je minimálna suma potrebná na realizáciu opätovných investícií vo výrobnom odvetví.
Podrobnejšie informácie pozri v prílohe ___.
Použitý výmenný kurz: ____ (priemer za rok ___). Podrobnejšie informácie pozri v prílohe ___.

65. V prípade, ak spoľahlivé ceny na domácom trhu vývozcu nie sú k dispozícii a výrobné náklady
vyvážajúceho výrobcu nie je možné vytvoriť, kontaktujte útvary Komisie.
Krajiny, v ktorých existujú výrazné deformácie
Ak ceny a náklady dotknutého výrobku vo vyvážajúcej krajine nie sú spoľahlivé z dôvodu
existencie výrazných deformácií, v podnete sa musia uviesť dôkazy o týchto deformáciách vo
vzťahu k dotknutému výrobku.
66. Výrazné deformácie vznikajú vtedy, keď vykazované ceny alebo náklady vrátane nákladov na
suroviny a energie nie sú výsledkom voľného pôsobenia trhových síl, pretože sú ovplyvnené značným
zasahovaním vlády. Na stanovenie existencie výrazných deformácií sa môžu použiť tieto zdroje:
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1. Správy Komisie o výrazných deformáciách. Komisia môže vypracovať a/alebo aktualizovať
správy o existencii výrazných deformácií v niektorej krajine alebo v niektorom odvetví. Ak takáto
správa existuje a považuje sa za relevantnú vzhľadom na danú vec, môže sa na ňu odkazovať
v podnete a správa bude predstavovať súčasť dôkazov podnetu (v prípade uverejnenia uveďte
odkaz na webové sídlo).
2. Ak neexistuje nijaká správa, v podnete sa môžu uvádzať aj tvrdenia o ďalších deformáciách,
a to prípadne aj formou doplnku k už existujúcej správe Komisie. Dôkazy môžu byť založené
na znalosti trhu a/alebo na verejne dostupných správach. Akékoľvek tvrdenia
o deformovaných vstupoch musia byť štrukturálne a podporené dôkazmi.
Ak sa v prípade dotknutého výrobku stanoví existencia výrazných deformácií, normálna
hodnota sa musí vytvoriť na základe výrobných a predajných nákladov, v ktorých sa odrážajú
nedeformované ceny alebo referenčné hodnoty, vrátane primeranej výšky predajných,
všeobecných a administratívnych výdavkov a zisku.
67. Na vytvorenie normálnej hodnoty je potrebné vykonať tieto štyri kroky:
I. Použitie údajov, ktoré sa týkajú reprezentatívneho výrobku, výrobného odvetvia
a výrobného procesu
Ak výrobok vyrába veľký počet výrobcov v EÚ, musia sa použiť údaje od reprezentatívneho
výrobcu alebo niekoľkých reprezentatívnych výrobcov z EÚ. Ak výrobok nie je homogénny,
môže byť potrebné vybrať jeden alebo viacero reprezentatívnych druhov výrobku. To sa môže
urobiť napríklad tak, že sa preukáže, že dovoz vybraných reprezentatívnych druhov do EÚ
predstavuje podstatný objem celkového dovozu z vyvážajúcej krajiny do EÚ. V ideálnom prípade
je výrobný proces podobný výrobnému procesu vo vyvážajúcej krajine alebo ho veľmi pripomína.
Ak to tak nie je, musí sa použiť reprezentatívny výrobný proces v Únii.
II. Na základe údajov výrobcov z EÚ musí podnet obsahovať:
•

rozčlenenie výrobných faktorov (alebo zoznam materiálov, podrobnejšie informácie pozri
v prílohe 8), ktoré sú potrebné na výrobu dotknutého výrobku,

•

potrebné množstvo alebo použitie každého výrobného faktora a jednotka merania (kg, m2
atď.), ktoré sú potrebné na výrobu dotknutého výrobku,

•

jednotkové výrobné náklady pri každom výrobnom faktore,

•

opis všetkých výrobných faktorov, v príslušných prípadoch vrátane vysvetlenia, pokiaľ ide
o kvalitu, stupeň, koncentrácie atď., a podľa možnosti aj zodpovedajúci kód HS 16.

III. Nedeformované referenčné hodnoty
Na nahradenie deformovaných nákladov (pozri nasledujúci bod IV) sa musia získať
nedeformované referenčné hodnoty z vhodnej reprezentatívnej krajiny alebo, ak sa to považuje
za vhodné, z nedeformovaných medzinárodných cien, nákladov alebo referenčných hodnôt.
Výber vhodnej reprezentatívnej krajiny
Odporúča sa, aby sa proces výberu začal zostavením zoznamu všetkých možných
reprezentatívnych krajín. Vyberte krajinu, ktorá najlepšie spĺňa všetky tieto kritériá:
•

Krajina musí mať významnú výrobu dotknutého výrobku. Výrobok by sa mal vyrábať a predávať

16 Harmonizovaný systém číselného označovania (kód HS) je medzinárodne štandardizovaný systém názvov
a číselných označení na zatriedenie výrobkov, s ktorými sa obchoduje. Používa ho viac ako 200 členských
krajín Svetovej colnej organizácie a pozostáva zo šiestich číslic. Krajiny často používajú podrobnejšie
číselné označenia, tie však nie sú medzinárodne harmonizované.
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na domácom trhu v reprezentatívnych množstvách v porovnaní s objemom vývozu z krajiny, ktorá sa
údajne dopúšťa dumpingu na trhu EÚ (ako referenčná hodnota sa obvykle používa 5 %). Existencia
hospodárskej súťaže vyplýva z vysokého počtu výrobcov a/alebo existencie významného dovozu
z tretích krajín. Výroba by sa mala porovnať s výrobou vo vyvážajúcej krajine. To znamená, že
v podnete by sa mali zohľadniť prístup k surovinám a zložkám a ich povaha, výrobné technológie,
druh procesu, štruktúra špecializácie atď. V odôvodnených prípadoch vykonajte primerané úpravy na
zohľadnenie akýchkoľvek významných rozdielov v týchto faktoroch. Výrobky s pôvodom vo
vyvážajúcej krajine a výrobky vyrábané v reprezentatívnej krajine by zároveň mali byť totožné alebo
podobné, pokiaľ ide o fyzikálne, technické a chemické vlastnosti a uplatnenia. Na zohľadnenie
akýchkoľvek rozdielov sa môžu vykonať primerané úpravy.
•

Krajina musí byť na podobnej úrovni hospodárskeho rozvoja ako vyvážajúca krajina, čo
znamená, že musí patriť do rovnakej príjmovej kategórie a musí mať významný počet
obyvateľov 17.

•

Údaje o nákladoch musia byť „ľahko dostupné“ 18 (pozri aj prílohu 8). Krajiny, ktoré nie sú
na rovnakej úrovni hospodárskeho rozvoja ako vyvážajúca krajina, ale sú stále na úrovni
rozvoja porovnateľnej s vyvážajúcou krajinou, by mali byť vybrané, len pokiaľ hľadisko
dostupnosti údajov vyváži rozdiel v úrovni hospodárskeho rozvoja.

•

V reprezentatívnej krajine by nemali existovať deformácie (pozri aj prílohu 8).

•

Ak existuje viac ako jedna takáto krajina, najlepšia vhodná reprezentatívna krajina bude
krajina s primeranou úrovňou sociálnej ochrany a ochrany životného prostredia. Táto
„primeraná úroveň ochrany“ bude založená na dohovoroch OSN/MOP o základných
pracovných právach a na dohovoroch týkajúcich sa životného prostredia. Orientačný zoznam
sa nachádza v prílohe VIII k nariadeniu o VSP (všeobecný systém preferencií) 19.
Medzinárodné ceny, referenčné hodnoty alebo náklady
Na nahradenie deformovaných nákladov sa ako alternatíva môžu použiť medzinárodné ceny,
referenčné hodnoty alebo náklady. Môže sa to vykonať napríklad vtedy, keď informácie
o nedeformovaných nákladoch nie sú v reprezentatívnej krajine ľahko dostupné alebo keď sa
medzinárodná cenová ponuka považuje za lepšiu indíciu výšky nedeformovaných nákladov.
V súvislosti s druhým z uvedených prípadov sa napríklad niekto môže domnievať, že cenová
ponuka na Londýnskej burze kovov pre neželezné, železné a vzácne kovy je lepšou referenčnou
hodnotou ako štatistické údaje o dovoze v danej krajine.
IV. Nahradenie nákladov:
1. Pokiaľ je to možné, náklady výrobcu z Únie, ktoré sa vybrali ako východisko (pozri bod II),
by sa mali upraviť tak, aby sa v nich odrážali náklady vo vyvážajúcej krajine, v ktorej existujú
deformácie.
2. Následne by sa deformované náklady mali nahradiť nedeformovanými referenčnými
hodnotami (pozri bod III) s cieľom vytvoriť normálnu hodnotu.

17 Pozri
napríklad
zatriedenie
príjmov
podľa
Svetovej
banky:
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups.
18 „Ľahko dostupné“ nevyhnutne neznamená „bezplatné“, stále však musia byť verejne prístupné.
Uprednostňujú sa však informácie, ktoré sú k dispozícii bezplatne, pokiaľ sú dostupné.
19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 z 25. októbra 2012, ktorým sa uplatňuje
systém všeobecných colných preferencií (Ú. v. EÚ L 303, 31.10.2012, s. 1).
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Tu je príklad:
Rámček 3 – Vytvorená normálna hodnota v prípade výrazných deformácií
Dotknutý výrobok, druh
Výrobné náklady
Suroviny
– surovina A (300 EUR/tona)
– surovina B (25 EUR/tona)
– surovina C (70 EUR/tona)
Práca
– kvalifikovaná práca (30 EUR/tona)
– nekvalifikovaná práca (20 EUR/tona)

EUR/tona

395

EUR/tona

50

Energia 200 kWh, 0,05 EUR/kWh
EUR/tona
Iné výrobné náklady
EUR/tona
(Ak je to možné, uveďte: nájomné, prenájom, odpisy, údržba a opravy atď.)
Výrobné náklady medzisúčet
EUR/tona
Predajné, všeobecné a administratívne výdavky
EUR/tona
(Ak je to možné, uveďte: financovanie, poistenie, balné,
administrácia, predaj, reklama, výskum a vývoj, patenty/licenčné poplatky,
technická pomoc, záruky atď.)
NÁKLADY SPOLU
Normálny zisk
NORMÁLNA HODNOTA zo závodu

5%

EUR/tona
EUR/tona
EUR/tona

10
45
_____
500
100

_____
600
30
_____
630

Surovina A je založená na priemernej dovoznej cene dovozu každého pôvodu okrem dovozu
z vyvážajúcej krajiny, pretože ten je deformovaný, do vhodnej reprezentatívnej krajiny (dovoz
z vyvážajúcej krajiny predstavuje XX % všetkého dovozu do primeranej reprezentatívnej krajiny).
Štatistiky získané z __, ako sa uvádza v prílohe ___.
Náklady na energie z vnútroštátneho štatistického úradu, ako sa uvádza v prílohe ___. Údaje sú zhruba
rovnaké ako údaje získané od troch spolupracujúcich výrobcov v reprezentatívnej krajine (pozri
prílohu ___ s informáciami o ich nákladoch a ziskoch).
Všetky ostatné náklady sú založené na priemerných nákladoch a ziskoch troch výrobcov
v reprezentatívnej krajine, ktorí spolupracovali (pozri prílohu ___ s informáciami o ich nákladoch).
Predajné, všeobecné a administratívne náklady a zisk sú prevzaté z verejne dostupných účtovných
závierok spoločností v reprezentatívnej krajine, ktoré vyrábajú dotknutý výrobok a/alebo vyrábajú
v rovnakom segmente/odvetví. Správu pozri v prílohe ___.
Použitý výmenný kurz: ____ (priemer za rok ___). Podrobnejšie informácie pozri v prílohe ___.

D.

Vývozná cena
Vývozná cena, ktorú vývozca účtuje prvému nezávislému zákazníkovi v EÚ

68. Vývozná cena je cena zo závodu za tovar určený na vývoz, ktorú zaplatil alebo má zaplatiť prvý
nezávislý zákazník v EÚ. Vývozná cena bude vo väčšine prípadov založená na cene, ktorú
vývozca účtuje neprepojenému dovozcovi v EÚ.
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69. Dôkazy o vývoznej cene môžu byť v podobe faktúr, cenových ponúk, cenníkov, správ predajcov,
alebo môžu pochádzať z oficiálnych štatistík týkajúcich sa dovozu z dotknutej krajiny. Cena sa
musí vrátiť na úroveň zo závodu. Podnet musí obsahovať dôkazy za rovnaké obdobie, ako je
obdobie použité pre normálnu hodnotu (pozri bod 0).
Vytvorená vývozná cena
70. V niektorých prípadoch bude potrebné vývoznú cenu vytvoriť na základe ceny, za ktorú sa
dovážané výrobky prvýkrát predajú nezávislému kupujúcemu. Bude to najmä prípad, keď:
–

navrhovatelia nemôžu zistiť, aké sú vývozné ceny, alebo

–

navrhovatelia majú dôvody sa domnievať, že vývozca a dovozca sú prepojení (napríklad
prostredníctvom vzťahu materskej a dcérskej spoločnosti) alebo že medzi nimi existuje
kompenzačná dohoda, alebo že vývozná cena nie je spoľahlivá z iných dôvodov. Uveďte
prečo.

71. Na rekonštrukciu vývoznej ceny zo závodu musia navrhovatelia poskytnúť cenu ďalšieho
predaja, ktorá sa účtuje za dovážaný výrobok na prvom mieste ďalšieho predaja nezávislému
kupujúcemu v EÚ. Napríklad v prípade ceny dovozcu prepojeného s vývozcom, za
– predajné, všeobecné a administratívne náklady dovozcu,
– obvyklý zisk neprepojeného dovozcu,
– náklady na dopravu, poistenie, manipuláciu, nakladanie a vedľajšie náklady a
– clá.
72. Všetky úpravy musia byť podporené dostatočnými listinnými dôkazmi. Príklad je uvedený
v rámčeku 4 20:

20 Ak podnet obsahuje viacero reprezentatívnych druhov výrobku, pretože dotknutý výrobok nie je
homogénny, výsledkom budú rôzne normálne hodnoty, ktoré sa budú jednotlivo porovnávať s vývoznými
cenami.
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Rámček 4 – Vytvorená vývozná cena
Navrhovateľ získal dôkazy o cene, ktorú zaplatil maloobchodník veľkoobchodníkovi/dovozcovi,
ktorý je prepojený s vývozcom (134,5 EUR). Z tejto ceny sa musí získať odhad čistej vývoznej ceny
zo závodu odpočítaním príslušných položiek, ktorými môžu byť napríklad: DPH (10 %), predajné,
všeobecné a administratívne náklady a ziskové rozpätie veľkoobchodníka (10 %), doprava
a poistenie v EÚ (2 %), clo (5 %), doprava a poistenie z hranice EÚ do závodu vývozcu (4 %).
Dotknutý výrobok, značka, druh

EUR

Hrubá veľkoobchodná cena

134,5

mínus daň z pridanej hodnoty = 10 %. (Výpočet: 134,5/1,10)
⇒ čistá veľkoobchodná cena

122,3

mínus predajné, všeobecné a administratívne náklady (5 %) a zisk veľkoobchodníka od neprepojeného
dovozcu (5 %) = 10 %; a
doprava a poistenie v EÚ = 2 %. (Výpočet: 122,3/1,12)
⇒ cena pre veľkoobchodníka, po colnom konaní
109,2
mínus clo = 5 %. (Výpočet: 109,2/1,05)
⇒vývozná cena CIF 21

104

mínus poistenie, prepravné do závodu = 4 %. (Výpočet: /1,04)
⇒vývozná cena zo závodu

100

Maloobchodná cena získaná z priemeru faktúr (alebo z katalógu, cenníka, prieskumu trhu atď.).
Uvedené v prílohe ___ alebo dovozná cena z údajov Eurostatu 22 (pozri prílohu ___).
Všetky rozpätia, ako aj poistenie a prepravné, boli získané z prieskumu trhu, ktorý vykonala spoločnosť
______, alebo boli odhadnuté na základe ____. Kópiu príslušných stránok pozri v prílohe ___.

E.

Porovnanie cien

73. Na dosiahnutie primeraného porovnania cien by vývozná cena a normálna hodnota mali byť
porovnateľné vzhľadom na základné fyzikálne a chemické vlastnosti výrobku a podmienky
predaja. Porovnanie by sa malo vykonať na rovnakej úrovni obchodu (ako je veľkoobchod alebo
maloobchod), na úrovni zo závodu a podľa možnosti v rovnakom čase.
74. Ak vývozná cena a normálna hodnota nie sú na porovnateľnom základe, mali by sa podľa
najlepších znalostí navrhovateľov vykonať úpravy vzhľadom na akékoľvek rozdiely.
Pri všetkých vykonaných úpravách musíte uviesť:
1. podrobné informácie o rozdieloch, ktoré viedli k úprave,
2. odhad úprav, ktoré sa majú vykonať vzhľadom na rozdiely, a
3. podporné dôkazy týkajúce sa týchto rozdielov.
75. Preto môže byť potrebné normálnu hodnotu (nie vývozné ceny) upraviť, ak výrobok použitý na
určenie normálnej hodnoty nie je totožný s dovážaným výrobkom z dôvodu odlišných základných
fyzikálnych a/alebo chemických vlastností. V takomto prípade jasne vysvetlite, ako sa tieto dva
výrobky líšia a ako tieto rozdiely ovplyvňujú trhovú hodnotu alebo výrobné náklady plus zisk.
76. Zároveň môže byť potrebné upraviť normálnu hodnotu (nie vývozné ceny) v prípade, ak je

21 CIF (náklady, poistenie a prepravné) je obchodný termín, podľa ktorého sa od predávajúceho vyžaduje, aby
zmluvne dohodol a uhradil náklady a prepravné, ktoré sú potrebné na dodanie tovaru do určeného cieľového
miesta. Pozri tiež poznámku pod čiarou č. 12.
22 Dovozné štatistiky EUROSTATU sú verejne dostupné na internete. Pozri časť 6 „UŽITOČNÉ ODKAZY“.
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porovnateľnosť cien medzi výrobkom, ktorý sa predáva na domácom trhu vývozcu, a výrobkom,
ktorý sa vyváža do EÚ, ovplyvnená rôznymi úrovňami obchodu 23 a/alebo dovoznými poplatkami
a nepriamymi daňami.
77. Normálna hodnota aj vývozné ceny sa okrem toho musia upraviť s cieľom zohľadniť rozdiely
vzhľadom na:

F.

–

zľavy,

–

rabaty a množstvá,

–

dopravu, poistenie, manipuláciu atď.,

–

balenie,

–

úver,

–

náklady po predaji,

–

provízie,

–

menové prepočty a

–

iné faktory, ktoré majú vplyv na cenu a porovnateľnosť cien.

Dumpingové rozpätie

78. Dumpingové rozpätie sa zvyčajne vypočítava takto:
1. porovnanie cien: vypočítajte rozdiel medzi normálnou hodnotou (čistá zo závodu)
a vývoznými cenami (čisté zo závodu) po vykonaní úprav vzhľadom na akékoľvek rozdiely,
ktoré majú vplyv na porovnateľnosť cien;
2. vyjadrite tento rozdiel ako percentuálny podiel vývoznej ceny CIF.
Príklad je uvedený v rámčeku 5:
Rámček 5 – Výpočet dumpingového rozpätia (všetky údaje sú v EUR)
a) Normálna hodnota zo závodu
b) Vývozná cena zo závodu
c) Dumpingové rozpätie
d) Hodnota CIF
e) Dumpingové rozpätie ako % hodnoty CIF

a-b
c *100
d

100
(80)
20
90
20 = 22 %
90

79. Ak boli vybrané rôzne druhy výrobku, výsledkom budú rôzne dumpingové rozpätia. Z týchto
rozpätí sa môže vypočítať priemer na získanie jedného dumpingového rozpätia pre úplný
dotknutý výrobok, v podnete sa však musia uviesť všetky výpočty.
80. Ak sa podnet týka viac ako jednej krajiny, dumpingové rozpätie sa musí vypočítať pre všetky
dotknuté krajiny jednotlivo.

G.

Úroveň opatrení v prípadoch deformácií týkajúcich sa surovín vo vyvážajúcej
krajine

81. V pravidlách WTO a EÚ sa stanovuje, že úroveň antidumpingového cla nemôže byť nikdy
vyššia ako dumpingové rozpätie, môže však byť nižšia, ak je nižšie clo dostatočné na nápravu
ujmy, ktorá bola spôsobená dumpingovým dovozom. Ide o takzvané pravidlo nižšieho cla.

23 Týka sa to rozdielu medzi predajom na maloobchod alebo prostredníctvom distribútorov.
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Pravidlo nižšieho cla sa tak uplatňuje v prípade, ak je rozpätie ujmy (pozri bod 142) nižšie ako
dumpingové rozpätie (pozri bod 78).
82. Pri posudzovaní toho, či by clo nižšie ako je dumpingové rozpätie stačilo na odstránenie ujmy,
Komisia zváži, či v súvislosti dotknutým výrobkom existujú deformácie týkajúce sa surovín.
83. Ak sa navrhovatelia domnievajú, že existujú takého deformácie týkajúce sa surovín, a chcú, aby
Komisia tieto deformácie prešetrila, odporúča sa, aby v podnete uviedli dostatočné dôkazy
o existencii takýchto deformácií (pozri zoznam deformácií, ktoré môže Komisia prešetrovať,
uvedený ďalej) a o tom, že cena tejto suroviny vo vyvážajúcej krajine je výrazne nižšia
v porovnaní s cenami na reprezentatívnych medzinárodných trhoch. Komisii sa tým umožní, aby
tieto deformácie prešetrila, a v odôvodnených prípadoch uložila clo na úrovni dumpingového
rozpätia. Komisia takisto z vlastnej iniciatívy, v rozsahu, v akom sú k tomu dostupné dôkazy,
preskúma, či takéto deformácie existujú.
Ak Komisia pred začatím konania vo veci nemá dostatočné dôkazy o takýchto deformáciách, či
už na základe podnetu alebo zozbierané Komisiou z vlastnej iniciatívy, v oznámení o začatí
konania, a teda v rozsahu pôsobnosti prešetrovania, nebude zahrnuté preskúmanie takýchto
deformácií. Ak sa deformácie v rámci prešetrovania nezistia, rozpätie ujmy sa nemôže stanoviť
na úrovni dumpingového rozpätia v dôsledku deformácií týkajúcich sa surovín. To by mohlo mať
výrazný dosah na úroveň cla.
Príklad
V antidumpingovom prešetrovaní sa v prípade daného výrobcu vo vyvážajúcej krajine stanoví
dumpingové rozpätie vo výške 50 % a rozpätie ujmy vo výške 15 %. Sadzba
antidumpingového cla by obvykle bola stanovená na úrovni 15 %, ale ak sa v prešetrovaní
stanoví existencia deformácií týkajúcich sa surovín, Komisia môže, pokiaľ je to v záujme
Únie, stanoviť sadzbu antidumpingového cla pre tohto výrobcu vo výške 50 % (úroveň
dumpingového rozpätia).

84. Prihliadať sa bude len na suroviny, ktoré predstavujú aspoň 17 % výrobných nákladov
dotknutého výrobku. V podnete sa preto pri rozčlenení nákladov musí uviesť, že surovina, ktorej
sa deformácia týka, pravdepodobne spĺňa hranicu 17 %.
85. Údaje o výrobe týkajúce sa navrhovateľov budú obvykle primerane blízke údajom týkajúcim sa
výrobcov vo vyvážajúcej krajine, nemusia však byť ich presným odrazom. Znamená to, že ak
napríklad existujú dôkazy o režime dvojakého oceňovania elektrickej energie vo vyvážajúcej
krajine, ale elektrická energia predstavuje len 15 % výrobných nákladov, Komisia môže aj
v takom prípade prešetriť dôkazy týkajúce sa tejto deformácie. A naopak, ak v prípade suroviny
existujú dôkazy o vývoznej colnej kvóte, ale táto surovina predstavuje len 3 % výrobných
nákladov, dôkazy sa môžu uviesť, nie je však pravdepodobné, že táto surovina splní hranicu
17 % vo vyvážajúcej krajine. Ak majú navrhovatelia informácie o rozdieloch vo výrobných
postupoch, pokiaľ ide o výrobcov vo vyvážajúcej krajine (napríklad z dôvodu vertikálnej
integrácie), musí sa to uviesť v podnete.
86.

Komisia môže prešetrovať tieto deformácie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

režimy dvojakého oceňovania,
vývozné dane,
vývozné prirážky,
vývozné kvóty,
zákaz vývozu,
fiškálna daň na vývoz,
licenčné požiadavky,
minimálna vývozná cena,
zníženie alebo zrušenie vrátenia DPH,
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•
•
•
•

obmedzenie týkajúce sa miesta colného konania pre vývozcov,
zoznam spôsobilých vývozcov,
povinnosť poskytnúť stanovenú časť produktov na domácom trhu,
ťažba surovín pre vlastnú spotrebu.

87. Dôkazy, ktoré sa majú poskytnúť, musia byť dostatočné. Na tvrdenia bez podporných dôkazov sa
neprihliada. Ak napríklad navrhovatelia tvrdia, že vo vyvážajúcej krajine existujú deformácie
týkajúce sa surovín z dôvodu vývoznej kvóty, v podnete sa musí uviesť právny predpis, ktorým
sa táto kvóta stanovuje a z ktorého jasne vyplýva, že je účinný.
88. Niektoré zdroje, z ktorých je možné získať užitočné informácie o možných deformáciách
týkajúcich sa surovín, uvádzame ďalej. Vo väčšine týchto zdrojov sa na vymedzenie surovín
používa zatriedenie podľa harmonizovaného systému, v prípade použitých surovín sa preto
odporúča uviesť číselné značenia harmonizovaného systému.
•

•
•
•
•
•
•

Zoznam deformácií, ktoré môže Komisia prešetrovať, je podobný zoznamu, ktorý
uverejňuje OECD a ktorý sa používa v jej zozname obmedzení týkajúcich sa vývozu
priemyselných surovín:
http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials.
Preskúmanie obchodnej politiky WTO, ktoré uverejnila WTO:
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tpr_e.htm.
Správy o jednotlivých krajinách.
Profesionálni analytici v oblasti priemyslu, akými sú spoločnosti IHS Market, Metal
Bulletin a Bloomberg.
Webové sídlo skupiny Svetovej banky s názvom Doing Business:
http://www.doingbusiness.org/data. V položke Economy Snapshots vyberte krajinu,
a potom tému Trading across Borders.
Databáza MMF: http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx.
Iné zdroje o cenách verejnoprospešných služieb, akými sú Medzinárodná agentúra pre
energiu a vnútroštátne orgány pre správu vodární.

Dodatočný test záujmu Únie v prípade deformácií týkajúcich sa surovín
89. Účelom tohto testu je určiť, či je v záujme Únie uplatniť opatrenie na úrovni dumpingového
rozpätia. Na vykonanie takéhoto testu musí Komisia aktívne získavať informácie od
zainteresovaných strán vrátane navrhovateľov. Komisia musí posudzovať také prvky ako voľné
kapacity vo vyvážajúcej krajine, hospodárska súťaž v oblasti surovín a účinok na dodávateľské
reťazce v prípade spoločností z Únie, ako aj iné relevantné prvky.
90. S cieľom umožniť Komisii, aby získala dostatočné informácie na to, aby určila, či je v prípade
deformácií týkajúcich sa surovín v záujme Únie uplatniť opatrenie na úrovni dumpingového
rozpätia, navrhovateľov vyzývame, aby v podnete uviedli všetky náležité informácie (podporené
dôkazmi) odpovedaním na také otázky ako:
a) Existujú vo vyvážajúcej krajine významné voľné kapacity týkajúce sa dotknutého
výrobku/dotknutých surovín? Ak je to možné, uveďte odhad výrobnej kapacity, ročnej produkcie
a domácej spotreby dotknutého výrobku vo vyvážajúcej krajine. Uveďte zdroj informácií.
b) Aké sú globálne podmienky hospodárskej súťaže v prípade hlavných surovín dotknutého
výrobku? Čelí naše výrobné odvetvie v súvislosti s týmito surovinami problému, pokiaľ ide
o prístup a/alebo náklady? Sú výrobcovia v EÚ vysoko závislí od dovozu strategicky
významných surovín? Môže byť táto závislosť kritická vzhľadom na ich hospodársku hodnotu
a vysoké riziká súvisiace s ponukou? Je možné nahradiť hlavnú surovinu inými materiálmi?
c) Aký by bol účinok uplatnenia opatrenia na úrovni dumpingového rozpätia na dolný trh a na
dodávateľský reťazec ako celok?
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Tento zoznam otázok nie je vyčerpávajúci. V závislosti od výrobku a trhu môže byť dôležité
uviesť dodatočné informácie.
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3.

UJMA

A.

Zásady

91.

Na to, aby Komisia mohla určiť, či existujú dostatočné dôkazy na začatie antidumpingového
konania, musí mať určité údaje týkajúce sa údajného vplyvu dumpingového dovozu
spôsobujúceho ujmu.

92. Tieto údaje sa týkajú:
1. objemu a hodnoty dumpingových výrobkov a ich cenovej úrovne a
2. ich vplyvu na výrobné odvetvie EÚ.
93. Toto sú hlavné faktory na analýzu ujmy, ktoré budú podrobne vysvetlené ďalej:
–

spotreba v EÚ,

–

objem dumpingového dovozu a jeho podiel na trhu,

–

jednotková cena dumpingového dovozu (napríklad cena za tonu),

–

cenové podhodnotenie, ktorým trpia navrhovatelia,

–

výroba 24, kapacita a využitie kapacity výrobného odvetvia Únie a navrhovateľov,

–

predaj v EÚ vyjadrený ako objem a podiel na trhu výrobného odvetvia EÚ a navrhovateľov,

–

predaj v EÚ v hodnote na úrovni zo závodu 25 a objem vývozu navrhovateľov,

–

jednotkové predajné ceny navrhovateľov na úrovni zo závodu v EÚ,

–

náklady na tovar, ktorý navrhovatelia predávajú v EÚ,

–

ziskovosť navrhovateľov v EÚ,

–

počet zamestnancov výrobného odvetvia EÚ a navrhovateľov,

–

investície navrhovateľov,

–

počiatočný a konečný stav zásob navrhovateľov za každé obdobie.

94. Nie je nevyhnutné, aby všetky prvky týkajúce sa výrobného odvetvia EÚ vykazovali negatívny
trend. Výrobné odvetvie sa napríklad napriek rastúcemu predaju v absolútnych číslach môže
domnievať, že prišlo o značný obrat z dôvodu nižších cien na trhu v dôsledku tlaku na
znižovanie cien spôsobeného dumpingovým dovozom.
95. V podnete sa okrem ukazovateľov uvedených v bode 83 môžu uviesť aj informácie o ďalších
ukazovateľoch, ktoré môžu poukazovať na ujmu.
96. Pri opise situácie výrobného odvetvia EÚ sa okrem toho môže prihliadať aj na hrozbu ujmy
alebo prekážku vybudovania výrobného odvetvia EÚ (pozri ďalej).
97. V Príloha 5 sa ako príklad uvádza tabuľka, ktorú môžete použiť na zozbieranie údajov
jednotlivých spoločností, a ďalšia tabuľka na zhrnutie údajov o ujme, ktoré sa opisujú v tejto
časti.
98. Pri predkladaní príslušných údajov a číselných hodnôt zohľadnite tieto aspekty:

24 Vrátane výroby, ktorá sa presunie alebo predá vnútorne v rámci spoločnosti alebo prepojenej spoločnosti na
ďalšie spracovanie (použitie na vlastnú spotrebu alebo predaj na vlastnú spotrebu).
25 Okrem použitia na vlastnú spotrebu alebo predaja na vlastnú spotrebu (výrobky presunuté alebo predané
vnútorne v rámci spoločnosti alebo prepojenej spoločnosti na ďalšie spracovanie). Výrobky určené na
použitie na vlastnú spotrebu alebo predaj na vlastnú spotrebu by sa mali označiť samostatne.
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Zemepisná oblasť
99. Všetky uvedené ukazovatele sa týkajú celej EÚ.
Výrobok
100. Posúdenie ujmy musí byť založené iba na dotknutom výrobku, všetky údaje a číselné hodnoty sa
preto musia vzťahovať len na tento výrobok. Údaje pre väčšiu skupinu výrobkov, ktorá zahŕňa
dotknutý výrobok, môžete uviesť len v prípadoch, keď nie je možné predložiť údaje obmedzené
na dotknutý výrobok. Mohol by to byť napríklad prípad dovoznej štatistiky, v ktorej colná
položka zahŕňa viac výrobkov ako len dotknutý výrobok (pozri nasledujúci bod). V takomto
prípade sa objem dovozu dotknutého výrobku musí odhadnúť. Extrapolácie alebo úpravy
týkajúce sa údajov o objeme vysvetlite a odôvodnite.
Položky colného sadzobníka
101. Položky colného sadzobníka alebo číselné znaky KN niekedy neumožňujú izolovanie dotknutého
výrobku, pretože je zmiešaný s inými výrobkami, ktorých sa podnet netýka (takzvané „číselné
znaky s označením ex“, pozri poznámku pod čiarou č. 9). Za týchto okolností sa objem dovozu
dotknutého výrobku musí odhadnúť na základe trhových údajov alebo iných zdrojov.
Nápomocné môžu byť aj štatistiky z vyvážajúcej krajiny 26.
Informácie o druhoch výrobku
102. Ak dotknutý výrobok pozostáva z mnohých rôznych druhov alebo variantov, informácie
o určitých faktoroch ujmy môžu byť obmedzené na určité reprezentatívne druhy (pozri aj
bod 57), ak:
•

niektoré ukazovatele ujmy nie je možné uviesť celkovo pre všetky druhy

alebo
•

vývoj celkových údajov (akými sú výrobné náklady, predajná cena, ziskovosť) sa
nepovažuje za významný.

Zdokumentujte, na akom základe boli vybrané konkrétne druhy.
Posudzované obdobie
103. Obdobie na výpočet cenového podhodnotenia a predaja pod cenu by v ideálnom prípade malo
zahŕňať 12 mesiacov s ukončením najviac 6 mesiacov pred dátumom podania podnetu (rovnaké
obdobie, ako sa použilo na výpočet dumpingu, pozri bod 0).
104. V prípade faktorov ujmy, pri ktorých sa vypracúvajú trendy (ako sú vývoj objemu a cien dovozu
do EÚ a predaja výrobcov z EÚ v EÚ) musí obdobie zahŕňať štyri roky, pričom posledný z nich
sa v ideálnom prípade zhoduje s obdobím, ktoré bolo použité na výpočet dumpingu
a podhodnotenia.

26 Väčšina krajín sveta využíva na nomenklatúrne zatriedenie tovaru a na štatistické účely nomenklatúru
harmonizovaného systému Svetovej colnej organizácie (WCO). Harmonizovaný systém predstavujú až
šesťciferné označenia a členovia WCO potom môžu stanoviť ďalšie rozdelenia (akým sú osemciferné
číselné znaky KN v EÚ). To znamená, že nomenklatúrne zatriedenie tovaru členov WCO (vrátane EÚ) je až
do šiestich cifier rovnaké. Ak však použijete štatistiky z vyvážajúcej krajiny, musíte použiť ich
nomenklatúrne zatriedenie s prihliadnutím na ich ďalšie roztriedenie na úrovni viac ako šiestich cifier.
Webové
sídla
štatistických
úradov
členov
WTO
nájdete
v tomto
dokumente:
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/natl_e.pdf.
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B.

Faktory ujmy
Predbežné poznámky

105. Takzvané „makroukazovatele“ sa musia uviesť za celé výrobné odvetvie EÚ (to znamená za
navrhovateľov, ako aj za ostatných známych výrobcov). Makroukazovatele sú:
–

výroba,

–

kapacita,

–

objem predaja,

–

podiel na trhu a

–

zamestnanosť.

Ak presné údaje o výrobcoch z EÚ, ktorí nepodávajú podnet, nie sú známe, v podnete sa musí
uviesť odhad na základe odôvodnenej a explicitnej metodiky.
106. Takzvané mikroukazovatele, ako predajná hodnota, predajná cena, výrobné náklady, ziskovosť,
ako aj výpočet podhodnotenia, sa týkajú len navrhovateľov.
107. V podnete sa musia uviesť údaje za každú spoločnosť, ako aj údaje spolu.
108. Podnety musia obsahovať vysvetlenie každého ukazovateľa ujmy, podrobnejšie informácie pozri
ďalej.
Spotreba v EÚ (pozri aj Príloha 6, časť I, tabuľku A)
109. Vývoj objemu predaja v EÚ sa musí porovnať so spotrebou v EÚ. Údaje o spotrebe môžu byť
založené na prieskumoch trhu, štatistických údajoch atď., môžu sa však aj vypočítať pomocou
jednej z týchto dvoch metód:
Metóda I
Rok
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1

2

3

4

Celková výroba v EÚ všetkých výrobcov v EÚ (navrhovateľov
a ostatných)
Celkový dovoz z krajín mimo EÚ*
Celkový vývoz (predaj do krajín mimo EÚ)*
Zrejmá spotreba v EÚ (a + b - c)
Celková zmena zásob v EÚ
Skutočná spotreba v EÚ (d - e)

* Možný zdroj: štatistika o dovoze a vývoze EÚ (EUROSTAT) – uveďte jednotku merania (tona, kg atď.).

–

celková výroba v EÚ všetkých výrobcov v EÚ je výroba navrhovateľov plus výroba ostatných
výrobcov v EÚ (vrátane výrobcov z EÚ, ktorí sú prepojení a/alebo dovážajú sami). V tomto
prípade môže byť potrebný čiastočný odhad. Ak je nejaká časť výroby určená na použitie na
vlastnú spotrebu alebo na predaj na vlastnú spotrebu 27, uveďte, aká veľká je táto časť,

–

celkový dovoz z krajín mimo EÚ je súčet všetkých dovozov výrobku do EÚ vrátane
údajného dumpingového dovozu. Tento údaj je k dispozícii prostredníctvom štatistík
EUROSTATU28. Ak pre dotknutý výrobok neexistuje samostatný číselný znak KN, tieto
údaje sa musia odhadnúť,

–

celkový vývoz (do krajín mimo EÚ) je suma vývozu výrobku do krajín mimo EÚ, ktorú je

27 Vymedzenia pojmov „použitie na vlastnú spotrebu“ a „predaj na vlastnú spotrebu“ pozri v poznámke pod
čiarou č. 20.
28 Dovozné štatistiky EUROSTATU sú verejne dostupné na internete. Pozri časť 6 UŽITOČNÉ ODKAZY.
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možné získať zo štatistík EUROSTATU v položke „mimo EÚ“. Ak pre dotknutý výrobok
neexistuje samostatný číselný znak KN, tieto údaje sa musia odhadnúť,
celková zmena zásob v EÚ je rozdiel medzi počiatočným a konečným stavom zásob, ktoré
vytvorili všetci výrobcovia z EÚ (navrhovatelia aj výrobcovia, ktorí nie sú navrhovateľmi).
V závislosti od výrobku a počtu výrobcov, ktorí nie sú navrhovateľmi, môžu byť potrebné odhady.

–

Metóda II

a)

b)
c)

Rok
Celkový objem predaja výroby EÚ
všetkých výrobcov z EÚ v EÚ
(navrhovateľov a ostatných)
Celkový dovoz z krajín mimo EÚ*
Skutočná spotreba v EÚ (a + b)

1

2

3

4

* Možný zdroj: štatistiky o dovoze a vývoze EÚ (EUROSTAT).

– Celkový objem predaja výroby EÚ všetkých výrobcov z EÚ v EÚ je predaj
navrhovateľov plus predaj ostatných výrobcov v EÚ (vrátane výrobcov z EÚ, ktorí sú
prepojení a/alebo dovážajú sami). V závislosti od spolupráce výrobcov z EÚ môžu byť
potrebné odhady. Ak je nejaká časť výroby určená na použitie na vlastnú spotrebu alebo na
predaj na vlastnú spotrebu, uveďte tento objem,
– celkový dovoz z krajín mimo EÚ je súčet všetkých dovozov výrobku do EÚ vrátane
dumpingového dovozu. Tento údaj je k dispozícii prostredníctvom štatistík EUROSTATU. Ak
pre dotknutý výrobok neexistuje samostatný číselný znak KN, tieto údaje sa musia odhadnúť.
Objem a trhový podiel údajného dumpingového dovozu (pozri Príloha 6, časť I, tabuľku B)
110. Tento objem sa týka len dumpingového výrobku s pôvodom v krajinách, ktorých sa podnet týka,
a vyjadruje sa v rovnakých jednotkách ako spotreba (tony, kusy, štvorcové metre atď.).
111. Trhový podiel sa vypočítava ako percentuálny podiel spotreby v EÚ a za každú dotknutú krajinu
samostatne:
Objem dumpingového dovozu z krajiny A
----------------------------------------------------------------- x 100
Spotreba v EÚ

Cena údajného dumpingového dovozu (pozri aj Príloha 6, časť I, tabuľku C)
112. Vývoj dovozných cien môže byť ukazovateľom tlaku na ceny zo strany dumpingového dovozu.
113. Podľa povahy dostupných informácií odporúčame tri alternatívne metódy prezentácie vývoja
cien dumpingového dovozu. Týmito odporúčaniami sa nevylučujú iné metódy na preukázanie
trendov v oblasti cien dovážaných výrobkov. Bez ohľadu na použitú metódu musí podnet
obsahovať príslušné podporné dôkazy.
1. EUROSTAT obvykle uvádza priemernú jednotkovú cenu CIF. Táto cena nezahŕňa clo.
2. Vývoj predajných cien na trhu EÚ je možné posudzovať aj sledovaním konkrétnych
reprezentatívnych druhov výrobku. Táto metóda môže byť užitočnejšia, keď sa výrobok
predáva v rôznych druhoch alebo variantoch.
3. Na preukázanie cien dumpingového dovozu sa môžu použiť iné zdroje, ako sú verejné alebo
súkromné štúdie, prieskumy trhu, správy o predaji alebo štatistiky vývozu z dotknutých
krajín. Vývoj cien ďalšieho predaja v EÚ je len orientačný, pokiaľ ide o dovozné ceny, ak sa
náklady a zisky ďalšieho predaja nezmenili.
Cenové podhodnotenie, ktorým trpia navrhovatelia (pozri aj Príloha 6, časť II, tabuľku A)
114. Na to, aby sa určilo, či dochádza k cenovému podhodnoteniu a/alebo či ceny dumpingového
dovozu vedú k poklesu cien v EÚ alebo na ne majú negatívny vplyv, je nevyhnutné porovnať
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predajné ceny dumpingového dovozu s predajnými cenami navrhovateľov v prípade podobného
druhu výrobku na trhu EÚ, pričom toto porovnanie musí byť podporené dostatočnými dôkazmi.
115. Toto porovnanie sa obvykle musí vykonať len za nedávne časové obdobie: 12 mesiacov
s ukončením najviac 6 mesiacov pred dátumom podania podnetu – rovnaké obdobie, ako sa
použilo na výpočet dumpingu (pozri bod 0).
116. Akékoľvek porovnanie sa podľa možnosti musí týkať rovnakých alebo podobných druhov
výrobkov a musí sa vykonať na rovnakej úrovni obchodu (napr. na úrovni maloobchodu),
v rovnakom čase (primerane rozložené počas dvanásťmesačného obdobia) a na rovnakom trhu,
aby sa spravodlivo dospelo k záveru, že dovážaný výrobok sa na trhu EÚ predával za nižšiu cenu
ako výrobok, ktorý predáva výrobné odvetvie EÚ. Podnet musí okrem toho obsahovať
porovnanie za každý reprezentatívny druh výrobku (t. j. za rovnaké druhy výrobku, ako sa
použili na výpočet dumpingu, pozri bod 57).
117. Ak by sa druhy výrobku, ktoré predávajú navrhovatelia, líšili od druhov výrobku, ktoré v EÚ
predávajú výrobcovia/vývozcovia z dotknutej krajiny, stále by však medzi sebou súťažili, musí
sa jasne vysvetliť, ako a prečo tieto druhy výrobku súťažia, a v prípade potreby sa musia vykonať
príslušné úpravy. Tieto úpravy by mali byť podporené dostatočnými listinnými dôkazmi.
118. Ďalej sa navrhujú dva spôsoby predkladania dôkazov, môžu sa však použiť aj iné spôsoby:
–

ak sa na výpočet dumpingu použili reprezentatívne druhy dotknutého výrobku, rovnaké
reprezentatívne druhy sa musia použiť na výpočet podhodnotenia. Dôkazy o vývozných
cenách sú rovnaké ako dôkazy, ktoré sa použili na podporu výpočtu dumpingu, teraz sú však
upravené s cieľom zohľadniť náklady po dovoze. Dôkazy týkajúce sa cien výrobného
odvetvia EÚ za predaj na trhu EÚ budú obvykle v podobe faktúr výrobcov z EÚ
vystavených zákazníkom v EÚ (v prípade potreby upravené tak, aby sa získala cena na
úrovni zo závodu),

alebo
–

porovnanie môže byť založené aj na dovoznej štatistike s použitím váženého priemeru ceny
CIF na hranici Únie platnej pri dodaní a ceny navrhovateľov zo závodu. K dodacím cenám
platným pri dodaní sa musia pripočítať náklady po dovoze, t. j. clá (ak existujú), poplatky za
colné konanie a manipulačné náklady. Tento priemer sa môže porovnať s priemernou cenou
navrhovateľov zo závodu, ako sa poskytla pre analýzu ukazovateľov ujmy (pozri body 123
až 126). Táto možnosť nemusí byť presná, ak sa na dotknutý výrobok vzťahuje číselný znak
KN, ktorý sa vzťahuje aj na iné výrobky, alebo ak existuje mnoho rôznych druhov výrobku,
ktoré sa predávajú za rôzne ceny.
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119. Rozpätie cenového podhodnotenia sa vyjadruje ako percentuálny podiel predajnej ceny
navrhovateľov v EÚ na trhu EÚ a obvykle sa vypočítava takto:
Predajná cena navrhovateľa zo závodu - predajná cena dumpingového dovozu platná pri dodaní
--------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
Predajná cena navrhovateľa zo závodu

Výroba, kapacita a využitie kapacity navrhovateľov a iných známych výrobcov z EÚ (pozri
aj Príloha 6, časť II, tabuľku D)
120. Výroba je celkový objem vyrobený v prevádzkach, ktoré sa fyzicky nachádzajú v EÚ, vyjadrený
v jednotkách (tony, kusy, štvorcové metre atď.), v danom období (obvykle 12 mesiacov). Tento
údaj musí zahŕňať výrobu pre použitie na vlastnú spotrebu alebo predaj na vlastnú spotrebu,
pričom sa jasne uvedie príslušný objem. Pri použití na vlastnú spotrebu alebo pri predaji na
vlastnú spotrebu ide o prípady, keď sa výrobky presunú alebo predajú vnútorne v rámci
spoločnosti alebo prepojenej spoločnosti na ďalšie spracovanie.
Použitie/predaj na vlastnú spotrebu = spotreba na vnútornú
výrobu, nejde o voľnú hospodársku súťaž s údajným
dumpingovým dovozom.
121. Kapacita je objem, ktorý sa môže vyrobiť v danom období (obvykle 12 mesiacov) vo výrobnej
prevádzke, ktorá sa nachádza v EÚ, s použitím súčasných zdrojov, vyjadrený v jednotkách (tony,
kusy, štvorcové metre atď.). Zohľadniť sa musia možné obdobia údržby, keď sa nemôže
vykonávať nijaká výroba.
122. Využitie kapacity sa vypočíta vydelením výroby kapacitou a vyjadrí sa v %.
123. V podnete sa musia uviesť výroba, kapacita a využitie kapacity navrhovateľov (jednotlivo a ako
celkový súčet) podľa uvedených vysvetlení, bez toho, aby boli dotknuté požiadavky uvedené v bode 96.
124. V podnete sa musí uviesť, či je niektorý z navrhovateľov prepojený so spoločnosťami, ktoré
vyrábajú a/alebo predávajú dotknutý výrobok v krajinách, ktorých sa podnet týka, a musia sa
uviesť informácie o tomto vzťahu a o dotknutých spoločnostiach. Podobne sa musí uviesť, ak
ktorýkoľvek z navrhovateľov kúpil výrobok (a preto čiastočne koná ako obchodník) od iných
výrobcov z EÚ, z krajín, ktorých sa podnet týka, alebo z iných tretích krajín. Ak áno, musia sa
špecifikovať príslušné objemy a ceny a uviesť dôvody (pozri bod 27).
125. Podnet musí obsahovať aj tieto náležitosti:
•
•
•

odhad výroby a kapacity iných známych výrobcov v EÚ (ako celok, a ak je to
možné, jednotlivo; pozri aj bod 109),
vysvetlenie použitej metodiky (pozri aj body 28 až 30),
dostupné informácie, ak existujú, o ich predaji na vlastnú spotrebu, ich vzťahu s výrobcami
v krajinách, ktorých sa podnet týka, a o nákupoch objemov dotknutého výrobku od iných
výrobcov z EÚ, z krajín, ktorých sa podnet týka, alebo z iných tretích krajín.

Predaj v EÚ, podiel na trhu a vývoz navrhovateľov a iných známych výrobcov z EÚ (pozri
aj Príloha 6, časť II, tabuľku E)
126. Predaj v EÚ podľa objemu je množstvo (vyjadrené v rovnakých jednotkách, aké sa použili pre
údaje o výrobe a kapacite v EÚ), ktoré fakturovali výrobcovia z EÚ pri predaji zákazníkom z EÚ
v danom období (obvykle 12 mesiacov).
127. Predaj v EÚ podľa hodnoty je suma v EUR (zo závodu) za objemy, ktoré fakturovali výrobcovia
z EÚ pri predaji zákazníkom z EÚ. Uveďte úroveň obchodu (napr. maloobchod), na ktorej sa
výrobky obvykle predávajú.
128. Použitie na vlastnú spotrebu alebo predaj na vlastnú spotrebu (fakturované alebo nefakturované)
by sa mali uviesť samostatne.
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129. Podiel na trhu sa vypočíta vydelením predaja podľa objemu spotrebou a vyjadrí sa v %. Pri
výpočte spotreby v EÚ sa v podnete musia uviesť údaje za každú spoločnosť a celkový súčet za
všetkých.
130. V podnete sa na tomto základe musí uviesť predaj v EÚ podľa objemu a podiel na trhu
navrhovateľov a všetkých výrobcov v EÚ (na základe najlepšieho odhadu) a predaj
navrhovateľov podľa hodnoty.
131. Predaj na vývoz podľa objemu a hodnoty (zo závodu), t. j. predaj mimo EÚ, je takisto dôležitý,
pretože by mohol ukázať, aké konkurencieschopné je výrobné odvetvie EÚ na iných trhoch, kde
prevládajú podmienky normálnej hospodárskej súťaže. Ak neexistujú nijaké nákupy a zásoby,
alebo ak sú len zanedbateľné, výroba v EÚ by mala byť za normálnych okolností podobná ako
predaj v EÚ plus vývoz. Akékoľvek odchýlky vysvetlite.
Predajná cena navrhovateľov v EÚ (pozri aj Príloha 6, časť II, tabuľku D)
132. Predajná cena je priemerná jednotková cena, za akú sa na trhu EÚ predáva výrobok vyrobený
navrhovateľmi. Táto cena by mala byť vyjadrená na úrovni „zo závodu“, t. j. po odpočítaní
možných nákladov na dopravu, rabatov a provízií.
133. V prípade homogénneho výrobku, alebo ak je objem predaja rôznych druhov podobný, by sa
priemerná cena mohla vypočítať takto:
Čistý obrat dotknutého výrobku v EÚ (zo závodu)
-------------------------------------------------------Predaj dotknutého výrobku v EÚ (podľa objemu)

134. V prípadoch, keď má dotknutý výrobok množstvo variantov alebo druhov s rôznymi cenovými
úrovňami a rôznymi objemami predaja, môže byť vhodnejšie uprednostniť vyjadrenie vývoja
cien určitých druhov výrobku, ktoré najlepšie reprezentujú dotknutý výrobok ako celok.
Pokiaľ je to možné, mali by sa použiť rovnaké druhy výrobku, ako sa použili na výpočet
dumpingu a cenového podhodnotenia.
135. Užitočným zdrojom informácií môžu byť aj štatistiky prieskumu trhu zastupujúcich združení
alebo iné správy.
Náklady na tovar, ktorý navrhovatelia predávajú v EÚ (pozri aj Príloha 6, časť II,
tabuľku E)
136. Náklady na predávaný tovar predstavujú súčet fixných a variabilných výrobných nákladov
(vrátane odpisov), ako aj finančných a predajných, všeobecných a administratívnych výdavkov
spojených s výrobou a predajom dotknutého výrobku v EÚ (všetky náklady pred zdanením
príjmu) na základe zo závodu, t. j. bez akýchkoľvek nákladov súvisiacich s prepravou
k zákazníkom.
137. Podnet musí okrem toho obsahovať náklady na predávaný tovar za každý reprezentatívny druh
výrobku (t. j. za rovnaké druhy výrobku, ako sa použili na výpočet dumpingu a cenového
podhodnotenia, pozri bod 57).
138. Náklady musia byť predložené spôsobom, ktorý čo najviac pripomína spôsob použitý vo
vlastných systémoch finančného účtovníctva jednotlivých navrhovateľov, pričom sa uvedú
podrobné informácie o výpočtoch.
Ziskovosť navrhovateľov v súvislosti s dotknutým výrobkom predávaným v EÚ (pozri aj
Príloha 6, časť II, tabuľku F)
139. Ziskovosť sa obvykle stanovuje pomocou čistého zisku pred zdanením z predaja dotknutého
výrobku neprepojeným zákazníkom v EÚ podľa navrhovateľov vyjadreného ako percentuálny
podiel obratu z takéhoto predaja.
140. Ak by bol zisk počas posudzovaného obdobia ovplyvnený mimoriadnymi okolnosťami alebo
udalosťami na trhu, tieto okolnosti a ich príslušný vplyv by sa mali vyčísliť.
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141. Na vyjadrenie priemernej ziskovosti navrhovateľov v súvislosti s dotknutým výrobkom sa
obvykle používa nasledujúca metóda. Môže sa však použiť iná vhodná metóda.
Zisk (alebo strata) z predaja dotknutého výrobku neprepojeným zákazníkom v EÚ pred zdanením príjmu
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
Obrat (zo závodu) dotknutého výrobku neprepojeným zákazníkom v EÚ

142. Rovnako sa musí uviesť a zdôvodniť aj požadované ziskové rozpätie na zaručenie dlhodobej
životaschopnosti výrobného odvetvia EÚ, ktoré sa nazýva aj normálnym ziskovým rozpätím
alebo „cieľovým ziskom“.
Obvykle ide o ziskové rozpätie, ktoré sa dosahovalo za normálnych trhových podmienok pred
vznikom dumpingových praktík, za predpokladu, že:
o
o

v prípade dotknutého výrobného odvetvia v danom sektore sa môže takýto zisk
odôvodnene očakávať,
sa nemôže pripísať mimoriadnym okolnostiam na trhu.

Ak sa toto ziskové rozpätie pripočíta k jednotkovým nákladom na predávaný tovar, výsledkom je
cieľová cena v EÚ, čo je cena, ktorej účtovanie na trhu EÚ by mohlo výrobné odvetvie EÚ
odôvodnene očakávať pri neexistencii dumpingového dovozu.
Predaj pod cenu alebo rozpätie ujmy sa potom vypočíta porovnaním cieľovej ceny navrhovateľov
s cenou dumpingového dovozu na hranici EÚ platnou pri dodaní (vrátane nákladov po dovoze,
pozri aj bod 108) a vyjadrí sa ako percentuálny podiel ceny CIF dumpingového dovozu (s cieľom
umožniť riadne porovnanie s dumpingovým rozpätím na účely uplatnenia pravidla nižšieho cla):
Cieľová cena navrhovateľa - cena dumpingového dovozu na hranici Únie platná pri dodaní
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
Cena CIF dumpingového dovozu

Počet osôb, ktoré zamestnávajú navrhovatelia a ostatní známi výrobcovia v EÚ (pozri aj
prílohu 6, časť I, tabuľku F a Príloha 6, časť II, tabuľku G)
143. Počet zamestnaných osôb je priemerný počet zamestnancov na plný úväzok (alebo jeho odhady),
ktorých možno priradiť k výrobe, predaju, administrácii a distribúcii dotknutého výrobku za dané
obdobie (obvykle 12 mesiacov). Zahrnúť by sa mali aj dočasní zamestnanci.
144. Na základe toho musí podnet obsahovať počet osôb, ktoré zamestnávajú navrhovatelia a všetci
ostatní známi výrobcovia z EÚ (na základe najlepšieho odhadu).
Investície navrhovateľov (pozri aj Príloha 6, časť II, tabuľku H)
145. Investície predstavujú sumu kapitálových výdavkov vynaložených na nehnuteľnosti, prevádzku
a vybavenie, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s dotknutým výrobkom, s odhadovanou
životnosťou viac ako jeden rok.
Zásoby (pozri aj Príloha 6, časť II, tabuľku I)
146. Zásoby predstavujú objem dotknutého výrobku, ktorý sa uchováva na predaj, použitie na vlastnú
spotrebu alebo predaj na vlastnú spotrebu.
147. V prípade navrhovateľov sa musí uviesť objem zásob dotknutého výrobku na začiatku a na konci
každého dvanásťmesačného obdobia. Uveďte, či sa na výrobok vzťahujú akékoľvek sezónne vzorce.
Iné prvky ujmy
148. Indíciou ujmy, ktorú navrhovatelia utrpeli z dôvodu dumpingového dovozu, môžu byť aj iné
relevantné faktory ujmy, ako sú návratnosť investícií, peňažný tok, neschopnosť navýšiť kapitál
atď. Ak ide o takýto prípad, tieto faktory by sa mali uviesť spolu s príslušnými poznámkami.
Hrozba ďalšej ujmy
149. Ďalším prvkom ktorý sa môže uviesť v podnete, je potenciálna ďalšia ujma, ktorá môže
výrobnému odvetviu EÚ vzniknúť v budúcnosti v dôsledku údajného dumpingového dovozu.
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150. Určenie hrozby ďalšej značnej ujmy musí byť založené na skutočnostiach a nielen na tvrdeniach.
Ak je možné jasne predvídateľnú a hroziacu ďalšiu ujmu vyčísliť, urobte to. Tu sú príklady
okolností, pri ktorých je možné predpovedať budúcu ujmu:
‒ Miera zvyšovania dumpingového dovozu
Z trendu zvyšovania dovozu dumpingových výrobkov by mohla vyplývať pravdepodobnosť,
že tento dovoz sa bude v budúcnosti ďalej zvyšovať.
‒ Kapacita výroby vývozcov
Dôležité je poukázať na potenciál z hľadiska výrobnej kapacity vyvážajúcej krajiny, aby sa
objasnilo, že agresívne obchodné správanie by mohlo pokračovať. Informácie je obvykle
možné získať zo štúdií, špecializovaných novinových článkov alebo z iných zdrojov.
‒ Zmeny v štruktúre vývozného trhu
K zvyšovaniu vývozu do EÚ za dumpingové ceny môžu prispievať štrukturálne zmeny na
domácom trhu vývozcov (pokles dopytu, investície, technologický vývoj, banková reforma,
otvorenie trhu pre zahraničné výrobky atď.).
‒ Prekážky vývozu do iných tretích krajín
Vývozcovia by sa mohli zamerať na trh EÚ. Toto očakávanie môže byť založené na
individuálnej vývoznej stratégii podnikov, ale aj na skutočnosti, že v tretích krajinách existujú
vysoké dovozné clá alebo iné prekážky dovozu (ako sú antidumpingové opatrenia, technické
normy atď.).
‒ Zásoby v dotknutých krajinách
Z hromadenia zásob vývozcov by mohla vyplývať pravdepodobnosť, že vývoz výrobku sa
v budúcnosti výrazne zvýši.
151. Tvrdeniami tohto charakteru sa obvykle dopĺňajú tvrdenia o ujme, ktorá už vznikla, podnet však
môže byť založený výhradne na hrozbe ujmy, ak je podložená dostatočnými dôkazmi, na základe
ktorých by sa po úvodnom prešetrení mohlo začať konanie.
Prekážky výroby a vývoja
152. Dumpingový dovoz mohol podniky v EÚ, ktoré by mali potenciálny záujem, odradiť od výroby
dotknutého výrobku, čím by sa im zabránilo v tom, aby sa etablovali ako výrobcovia. V takomto
prípade vysvetlite, ako sa to stalo, a tvrdenia riadne zdokumentujte.
153. Tvrdeniami tohto charakteru sa obvykle dopĺňajú tvrdenia o ujme, podnet však môže byť
založený výhradne na takto spôsobených prekážkach v budovaní výrobného odvetvia EÚ, za
predpokladu, že je podporený dostatočnými dôkazmi.

4.

PRÍČINNÁ SÚVISLOSŤ

A.

Vplyv dumpingového dovozu

154. Okrem údajov o ujme je potrebné preukázať, že značná ujma bola spôsobená dumpingovým
dovozom, t. j. že existuje príčinná súvislosť. To však neznamená, že dumpingový dovoz musí
byť jediným dôvodom akejkoľvek ujmy, ktorá vzniká. Príčinnú súvislosť je možné preukázať
zvyšovaním dovozu za klesajúce ceny, ktoré sa časovo zhoduje so zhoršovaním situácie
navrhovateľov, ako vyplýva z vývoja ukazovateľov ujmy.

B.

Vplyv ostatných faktorov (pozri aj Príloha 6 časť „Príčinná súvislosť“)

155. Treba zvážiť aj skutočnosť, či zhoršovanie situácie výrobného odvetvia EÚ mohlo byť
ovplyvnené inými faktormi okrem dumpingového dovozu. K týmto faktorom môžu patriť:
–

objem a ceny výrobku z ostatných tretích krajín;
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–

pokles dopytu a zmena vzorcov spotreby;

–

reštriktívne obchodné praktiky výrobcov z EÚ;

–

silná konkurencia zo strany výrobcov v EÚ;

–

slabá vývozná výkonnosť výrobného odvetvia EÚ;

–

nízka produktivita výrobného odvetvia EÚ;

–

nesprávne posúdenie vývoja trhu, napr. slabá investičná politika;

–

slabá výkonnosť uvádzania na trh;

–

nízka kvalita výrobkov alebo obmedzený sortiment výrobkov;

–

kolísanie výmenného kurzu;

–

vlastný dovoz výrobného odvetvia EÚ s pôvodom v dotknutej krajine.

V príslušných prípadoch musí podnet obsahovať posúdenie týchto faktorov alebo akýchkoľvek
iných dôležitých faktorov s cieľom uviesť, do akej miery mali tieto faktory vplyv na situáciu
ujmy výrobného odvetvia EÚ v období, ktorého sa podnet týka (pozri bod 104).

5.

ZÁVER

156. V závere podnetu sa môže v podobe zhrnutia opätovne uviesť, prečo sa dôkazy predložené na
preukázanie existencie dumpingu, ujmy a príčinnej súvislosti považujú za dostatočné na začatie
antidumpingového prešetrovania.
157. V závere sa musí požiadať o to, aby Európska komisia začala antidumpingové konanie na
prešetrenie tvrdení uvedených v podnete.
158. Podnet zašlite Európskej komisii (podrobnejšie informácie pozri v Príloha 1 a bode 4) spolu so
sprievodným listom označeným dátumom a podpísaným osobou, ktorú navrhovatelia poverili,
aby konala v ich mene.
159. Na tento účel sa môže použiť táto formulácia:
„V prílohe prikladáme antidumpingový podnet, ktorý sa týka dovozu (výrobok) s pôvodom
v (krajina/krajiny). Podpísaná osoba právne potvrdzuje, že uvedené informácie sú podľa jej
najlepšieho vedomia úplné a presné a že bola poverená zastupovať navrhovateľa/navrhovateľov
(mená navrhovateľov).
Meno, podpis, adresa, e-mail a telefónne číslo.“

UŽITOČNÉ ODKAZY

6.

160. Oficiálne štatistiky sú k dispozícii prostredníctvom odkazov, ktoré uvádzame ďalej.
V samostatnej prílohe uveďte aj zdrojové údaje tak, ako boli získané, a tabuľky so súhrnnými
údajmi, ktoré sa použili na výpočty.
Ak sa nomenklatúra v oficiálnej štatistike nezhoduje s dotknutým výrobkom (napríklad v prípade
číselných znakov KN s predponou „ex“, t. j. číselných znakov, ktoré sa týkajú širšej škály
výrobkov), dostupné oficiálne štatistiky by stále mohli byť užitočné za predpokladu, že
navrhovatelia dokážu údaje opätovne spracovať pomocou primeranej metodiky podporenej
dostatočnými dôkazmi. Použiť sa môžu aj ďalšie spoľahlivé zdroje podporené dostatočnými
dôkazmi.
Colná a štatistická nomenklatúra:
‒

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1821 zo 6. októbra 2016, ktorým sa mení
príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre
a o Spoločnom colnom sadzobníku (upozorňujeme, že každý rok sa uverejňuje nové znenie):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:294:FULL&from=SK.
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‒ Číselné znaky kombinovanej nomenklatúry (vyhľadávací nástroj):
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=sk.
Štatistiky EUROSTATU o dovoze/vývoze (COMEXT):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/.
Výrobné štatistiky EUROSTATU (PRODCOM):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/prodcom/data.

7.

ĎALŠIE KROKY

161. Komisia po doručení podnetu zasiela potvrdenie o doručení.
162. Komisia na základe informácií uvedených v podnete do 45 dní od podania podnetu rozhodne, či
začne prešetrovanie alebo podnet zamietne.
163. Ak podnet obsahuje dostatočné dôkazy, Komisia pred prijatím konečného rozhodnutia o tom, či
začne formálne prešetrovanie, vykoná preskúmanie reprezentatívnosti (pozri aj body 29 až 34).
Komisia sa obráti na všetkých známych výrobcov dotknutého výrobku v EÚ, aby zistila ich
pozíciu, pokiaľ ide o možné začatie prešetrovania. Komisia sa obráti aj na známe združenia na
úrovni EÚ a vnútroštátne združenia.
Na základe odpovedí Komisia dospeje k záveru, či sú výrobcovia z EÚ predkladajúci podnet
dostatočne reprezentatívni (príklad listu na posúdenie reprezentatívnosti pozri v prílohe 7).
V odôvodnených prípadoch Komisia na základe odpovedí vyberie aj predbežnú vzorku výrobcov
z EÚ, ktorí sa majú prešetrovať v rámci prešetrovania.
V oznámení o začatí konania sa pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia o konečnej vzorke strany
vyzvú, aby uviedli svoje pripomienky.
164. Podnet musí podporiť najmenej polovica výrobcov, ktorí vyjadrili názor na podnet, pričom musia
reprezentovať aspoň štvrtinu celkovej výroby v EÚ. Pokiaľ bude takáto podpora a takéto
zastúpenie absentovať, Komisia prešetrovanie nezačne.
165. Keď Komisia rozhodne o začatí antidumpingového prešetrovania, oznámenie o začatí konania sa
uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia zašle dotazníky týmto subjektom:
‒
‒
‒
‒

výrobcom z EÚ,
vývozcom,
prepojeným a neprepojeným dovozcom,
dodávateľom a používateľom.
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166. Týmto stranám sa na odpoveď na dotazník obvykle poskytne 30 – 37 dní. Dotazníky určené
výrobcom z EÚ budú obsahovať podrobné otázky o všetkých uvedených faktoroch ujmy, najmä
o predajnej cene a výrobných nákladoch dotknutého výrobku.
167. Komisia potom vykoná prešetrovanie na mieste s cieľom overiť presnosť odpovedí. Komisia
okrem toho posúdi, či by potenciálne uloženie opatrení bolo v celkovom záujme EÚ. Komisia
môže uložiť predbežné opatrenia najneskôr do ôsmich mesiacov od začatia konania a konečné
rozhodnutie musí prijať do 14 mesiacov od začiatku konania.
168. Ak podnet neobsahuje dostatočné dôkazy, z ktorých pri úvodnom preskúmaní vyplýva existencia
dumpingu, ujmy a príčinnej súvislosti, dôvody zamietnutia sa dôkladne vysvetlia a zverejnia sa
navrhovateľom, aby pred prijatím akéhokoľvek konečného rozhodnutia uviedli svoje
pripomienky. Formálne zamietnutie podnetu má podobu rozhodnutia Komisie.
169. Podnet je možné stiahnuť kedykoľvek pred prijatím konečného rozhodnutia o začatí konania. Ak
sa podnet stiahne, bude sa mať za to, že nebol predložený.
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Krajiny, v ktorých existujú výrazné deformácie

Príloha 1
Usmernenia na podanie podnetu
Podnet musí v každom prípade obsahovať dôvernú verziu aj verziu prístupnú na nahliadnutie pre
zainteresované strany. Takzvaná verejná verzia je verzia podnetu, ktorá neobsahuje dôverné
informácie.
Ak podnet neobsahuje nijaké dôverné informácie, postačí jedna verzia.
Komisia uprednostňuje doručenie podnetu len v elektronickej verzii v súlade s týmito usmerneniami:
•

Názov každého súboru, ktorý je súčasťou podnetu, musí obsahovať tieto prvky: označenie
„Complaint body“ (hlavná časť podnetu) alebo „Annex“ (príloha), poradové číslo, informáciu
o obsahu a označenie „LIMITED“ (dôverné) alebo „OPEN“ (verejné), ako sa uvádza
v nasledujúcich príkladoch:
Časť dôvernej verzie (LIMITED) podnetu

Elektronický súbor

Hlavná/opisná časť

Complaint_body_LIMITED.pdf

Príloha 1 (navrhovatelia)

Annex
1_complainants_LIMITED.xlsx

Príloha 2 (ostatní výrobcovia v EÚ)

Annex 2_other EU
producers_LIMITED.xlsx

…

…

Časť verejnej verzie (OPEN) podnetu

Elektronický súbor

Hlavná/opisná časť

Complaint_body_OPEN.pdf

Príloha 1 (navrhovatelia)

Annex 1_complainants_OPEN.pdf

Príloha 2 (ostatní výrobcovia v EÚ)

Annex 2_other EU
producers_OPEN.pdf

…

…

Uvedené tabuľky pripojte k podnetu ako samostatný indexový súbor.
•

•
•
•
•

Komisia spravidla zasiela zainteresovaným stranám – výrobcom, vývozcom, dovozcom,
dodávateľom a používateľom – verejné verzie podnetov vo formáte PDF. Keďže Komisia
nemôže prevziať zodpovednosť za integritu údajov pri konverzii rôznych zdrojových formátov,
predkladajte všetky elektronické súbory, ktoré sú súčasťou verejnej verzie, vo formáte PDF.
Maximálna povolená veľkosť súboru: 10 MB.
Z technických dôvodov nesmie dĺžka cesty pri zápise na diskoch Komisie presiahnuť
256 znakov. Nepoužívajte preto zložité štruktúry podadresárov, čo má za následok neprimerane
dlhé názvy adresárov/dokumentov.
Zoznam a kontaktné údaje (vrátane e-mailových adries) všetkých známych výrobcov z EÚ,
dovozcov, vývozcov z dotknutých krajín, používateľov/spotrebiteľov a výpočty sa musia
predložiť vo forme elektronického pracovného hárku, ako je Microsoft Excel.
Odporúčame zaradiť do príloh minidotazníky vyplnené jednotlivými spoločnosťami vo forme
elektronického pracovného hárku, ako je Microsoft Excel.
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Podnet môžete zaslať:
–

e-mailom, ako sa vysvetľuje vyššie, alebo alternatívne

–

na prenosnom zariadení na ukladanie údajov (napríklad na CD alebo DVD alebo USB kľúči)
alebo

–

v papierovej forme

na adresy uvedené v bode 4.
Ak máte akékoľvek technické otázky, obráťte sa pred podaním podnetu na Komisiu.
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Príloha 2
Časť A
Príklad štandardného obsahu v podnete
1.

Úvod

2.

Všeobecné informácie
A. Navrhovatelia

B.

1. Navrhovatelia
2. Reprezentatívnosť
3. Ostatní známi výrobcovia v EÚ
Dotknutý výrobok

C.

1. Vymedzenie výrobku
2. Opis výrobku
3. Clá a iné obchodné opatrenia
Krajiny, ktorých sa podnet týka

D. Známi vývozcovia/výrobcovia v dotknutých krajinách

3.

E.

Známi dovozcovia v EÚ

F.

Dodávatelia, používatelia a spotrebitelia v EÚ

Dumping
A. Druhy výrobku
B.

Normálna hodnota
1. Výber analogickej krajiny (ak sú dotknuté ekonomiky s iným ako trhovým
hospodárstvom alebo tranzitívne ekonomiky)
2. Výpočet normálnej hodnoty

C.

Vývozná cena
Výpočet vývoznej ceny

D. Porovnanie cien
E.
4.

Ujma
A.
B.
C.
D.
E.

5.

Dumpingové rozpätie

Spotreba v EÚ
Objem a podiel na trhu dumpingového dovozu
Cena dumpingového dovozu
Cenové podhodnotenie
Trendy vo faktoroch ujmy

Príčinná súvislosť
A. Vplyv dumpingového dovozu
B. Vplyv ostatných faktorov

6.

Záver
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Časť B
PRÍKLAD:
Všeobecný antidumpingový podnet (opisná časť)
Elektronickú verziu tejto šablóny si môžete stiahnuť na tejto adrese: http://trade.ec.europa.eu/doclib/XXXXX.docx.

Ako podať antidumpingový podnet – príručka 40
OBSAH

Ako podať antidumpingový podnet – príručka 41
OBSAH

Ako podať antidumpingový podnet – príručka 42
OBSAH

Ako podať antidumpingový podnet – príručka 43
OBSAH

Ako podať antidumpingový podnet – príručka 44
OBSAH

Ako podať antidumpingový podnet – príručka 45
OBSAH

Ako podať antidumpingový podnet – príručka 46
OBSAH

Ako podať antidumpingový podnet – príručka 47
OBSAH

Ako podať antidumpingový podnet – príručka 48
OBSAH

Ako podať antidumpingový podnet – príručka 49
OBSAH

Ako podať antidumpingový podnet – príručka 50
OBSAH

Príloha 3
Príklad štandardných príloh k podnetu
Príklad prílohy 1.A.

Výrobné odvetvie EÚ a reprezentatívnosť navrhovateľa 29

– Výroba v EÚ podľa objemu za posledný kalendárny rok a/alebo (prednostne) za obdobie
12 mesiacov, ktoré sa končí najviac šesť mesiacov pred dátumom podania podnetu. Tieto výpočty
podporte uvedením zdroja údajov, podľa potreby pripojením príslušných kópií zdroja a uvedením
podrobných informácií o použitej metodike.
– Zoznam navrhovateľov s kontaktnými údajmi (názov, adresa, telefónne číslo a číslo faxu, emailová adresa, kontaktná osoba) a objem výroby každého navrhovateľa a všetkých navrhovateľov
ako celku za posledný kalendárny rok a za obdobie 12 mesiacov, ktoré sa končí najviac šesť
mesiacov pred dátumom podania podnetu.
– Zoznam iných známych výrobcov v EÚ s kontaktnými údajmi (názov, adresa, telefónne číslo, emailová adresa a ak je to možné, kontaktná osoba) s odhadom objemu ich výroby za uvedené
obdobie jedného roka. V prípade, ak ich pozíciu poznáte, uveďte, či títo iní známi výrobcovia
navrhovateľa podporujú, sú proti alebo sú neutrálni.
Upozornenie: predložte elektronickú verziu všetkých kontaktných údajov, prednostne vo formáte
tabuľky programu Excel.
Príklad prílohy 1.B.

Dotknutý výrobok

– Dokumenty (ako sú európske normy), brožúry, výrobné procesy, rôzne druhy a fotografie
dotknutého výrobku, ktorý sa vyrába v EÚ.
– Rovnako aj pre údajne dumpingový zahraničný výrobok, ktorý sa dováža do EÚ.
– Rovnako aj pre zahraničný výrobok, ktorý sa predáva na zahraničnom domácom trhu.
Príklad prílohy 1.C.

Vyvážajúce spoločnosti

– Zoznam (podľa krajiny) známych výrobcov/vývozcov dotknutého výrobku s kontaktnými údajmi:
názvy, adresy, telefónne číslo a e-mailová adresa a kontaktná osoba (ak je k dispozícii).
– Zoznam známych združení výrobcov/vývozcov podľa krajín, ktorých sa podnet týka, s tými istými
kontaktnými údajmi.
Upozornenie: predložte elektronickú verziu, prednostne vo formáte tabuľky programu Excel.
Príklad prílohy 1.D.

Dovozcovia

– Zoznam (podľa krajiny) známych dovozcov s názvami, adresami, telefónnym číslom a e-mailovou
adresou a kontaktnou osobou (ak je k dispozícii).
– Zoznam známych združení dovozcov, s tými istými kontaktnými údajmi.
Upozornenie: predložte elektronickú verziu, prednostne vo formáte tabuľky programu Excel.
Príklad prílohy 1.E.

Dodávatelia, používatelia a spotrebitelia

– Zoznam známych hlavných dodávateľov, používateľov a spotrebiteľov a ich združení s názvami,
adresami, telefónnym číslom a e-mailovou adresou a kontaktnou osobou (ak je k dispozícii).
Upozornenie: predložte elektronickú verziu, prednostne vo formáte tabuľky programu Excel.

29 V prípade výrobného odvetvia zloženého z veľkého počtu malých a stredných podnikov požiadajte Komisiu
o ďalšie usmernenia.
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Príklad prílohy 2.A.

Reprezentatívne druhy výrobku

– Technické a štatistické informácie o týchto druhoch výrobku.
Príklad prílohy 2.B.

Normálna hodnota

Výber analogickej krajiny (ak je dotknutá krajina s iným ako trhovým hospodárstvom)
– Akékoľvek informácie na podporu výberu analogickej krajiny. Napríklad:
• informácie o hospodárskej súťaži na trhu (napr. aktéri na trhu, oficiálne štatistiky o dovoze
dotknutého výrobku v navrhovanej analogickej krajine atď.),
• veľkosť trhu z hľadiska objemu (napr. údaje z prieskumu trhu),
• výrobný proces (informácie z prieskumov, článkov atď.).
Ak sa môže použiť cena na domácom trhu:
– faktúry, ponuky, prieskumy, inzeráty, štatistiky atď. s uvedením ceny na domácom trhu,
– dôkazy pre akékoľvek úpravy (z prieskumov trhu alebo iných spoľahlivých zdrojov).
Užitočné informácie je možné získať prostredníctvom delegácií EÚ a/alebo veľvyslanectiev členských
štátov EÚ v krajinách mimo EÚ.
V ostatných prípadoch:
– zdroj údajov pre vytvorenú hodnotu (napr. prieskumy trhu, štatistiky), alebo
– dôkazy o cene, ktorú účtuje dodávateľ do tretej krajiny (napr. faktúry, ponuky, štatistiky atď.).
Príklad prílohy 2.C.

Vývozná cena

– Faktúry/písomné ponuky a/alebo údaje Eurostatu a/alebo iné (správy predajcov, cenníky).
– Zdroj údajov pre úpravy alebo základ pre ich odhad s cieľom spätne získať cenu na úrovni zo
závodu, najmä pokiaľ ide o náklady na dopravu.
Príklad prílohy 2.D.

Porovnanie cien

– Dôkazy alebo základ pre odhad na podporu úpravy, ktorá sa má vykonať.
Príklad prílohy 3.A.

Ujma

– Dôkazy o faktoroch ujmy, najmä ceny výrobcov z EÚ a ziskovosť.

Ako podať antidumpingový podnet – príručka 52
OBSAH

Príloha 4
Usmernenia pre verziu prístupnú na nahliadnutie pre zainteresované
strany
Pri zostavovaní verzie prístupnej na nahliadnutie pre zainteresované strany by ste mali mať na zreteli,
že na rozdiel od dôvernej verzie k nej budú mať prístup všetky zainteresované strany, t. j. výrobcovia,
vývozcovia, dovozcovia, dodávatelia a používatelia. Verzia prístupná na nahliadnutie pre
zainteresované strany by však mala byť dostatočne podrobná, aby umožňovala primerané
pochopenie podstaty informácií predložených v dôvernej verzii bez zverejnenia dôverných údajov.
S cieľom pomôcť vám pri príprave verzie prístupnej na nahliadnutie pre zainteresované strany podnetu
vám odporúčame, aby ste postupovali takto:
1. Ako základ použite dôvernú verziu podnetu a príloh.
2. V „Limited“ verzii podnetu určte všetky informácie, ktoré nepovažujete za dôverné,
a ponechajte ich vo verzii prístupnej na nahliadnutie pre zainteresované strany.
3. V prípade každej položky, ktorú ste nezverejnili (v hlavnej časti podnetu, ako aj v prílohách),
by ste mali
‒
‒

vysvetliť, prečo je dôverná (najmä z dôvodu obchodného tajomstva alebo preto, lebo
pracujete s dokumentmi, ktorých zverejnenie by spôsobilo ujmu osobám, ktoré ich
dodali alebo ktorých sa týkajú) 30,
zhrnúť dôverné informácie vo verzii, ktorá nemá dôverný charakter. Zhrnutie musí byť
zmysluplné, t. j. musí byť dostatočne presné, aby umožňovalo primerané pochopenie
podstaty (počet dokumentov, názov, dátum/dotknuté obdobie, opis obsahu atď.).
Vo verzii, ktorá nemá dôverný charakter, uveďte zdroje použitých informácií rovnako
ako v dôvernej verzii alebo uveďte, prečo zdroj nie je možné zverejniť;

4. ak za výnimočných okolností nie je možné dôverné informácie ani len zhrnúť, uveďte dôvody,
prečo zhrnutie nie je možné. Vždy výslovne uveďte, prečo boli dôverné údaje vypustené.
Upravený text musí byť vždy označený ako [redacted] (upravené).
Príklady, ako zhrnúť dôverné informácie:
*

Ak sa informácie týkajú číselných údajov za rôzne roky, môžete použiť indexy:
Príklad dôvernej informácie:
200x (rok - 2)
20 000 EUR

200x (rok - 1)
30 000 EUR

200x
40 000 EUR

Zhrnutie, ktoré nemá dôverný charakter, by mohlo vyzerať takto:
200x (rok - 2)
100
*

200x (rok - 1)
150

200x
200

Ak sa informácia týka jediného číselného údaja, môžete uplatniť rozsahy:
Príklad obmedzeného číselného údaja:

30 Informácia alebo dokument sa môžu považovať za dôverné vzhľadom na svoju povahu (obchodné
tajomstvá, dokumenty, ktorých zverejnenie by spôsobilo ujmu osobám, ktoré ich dodali alebo ktorých sa
týkajú). V prípade obchodného tajomstva by odôvodnením mohlo byť napríklad: „Táto informácia je
vzhľadom na svoju povahu dôverná, pretože jej zverejnením by sa konkurentovi poskytla významná
konkurenčná výhoda“. V prípade informácií, ktorých zverejnenie by niekomu spôsobilo ujmu, by
odôvodnením mohlo byť napríklad: „Táto informácia je vzhľadom na svoju povahu dôverná, pretože jej
zverejnenie by malo významný nepriaznivý účinok na osobu, ktorá informáciu dodala, alebo na osobu, od
ktorej táto osoba informáciu získala“. Pokiaľ je to možné, konkurenčné výhody a/alebo škodlivé aspekty by
sa mali opísať. Vo výnimočných prípadoch sa s informáciou alebo dokumentom, ktoré vzhľadom na svoju
povahu nemajú dôverný charakter, môže zaobchádzať ako s dôvernými, ak sa Komisii poskytnú na základe
dôvernosti spolu s riadne odôvodnenou žiadosťou o dôverné zaobchádzanie.

Ako podať antidumpingový podnet – príručka 53
OBSAH

„Predajná cena je 215 EUR za tonu.“
Zhrnutie otvorené na nahliadnutie pre zainteresované strany by mohlo vyzerať takto:
„Predajná cena je [200 – 240] EUR za tonu.“
Rozsahy sú vo všeobecnosti zmysluplnejšie ako indexy, a to aj v prípade opisu trendov. Ak používate
indexy, pamätajte na to, že sa to musí zdôvodniť.
*

Ak sa dôverné informácie týkajú textu, môžete ich buď zhrnúť, alebo vynechať názvy strán
a uviesť ich úlohu:
Príklad dôverného textu:
„V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI s. r. o. mi povedali, že dovozné ceny boli o 20 %
nižšie.“
Zhrnutie prístupné na nahliadnutie pre zainteresované strany by mohlo vyzerať takto:
„[Jeden z mojich zákazníkov] mi povedal, že dovozné ceny boli o 20 % nižšie.“

*

Pokiaľ ide o výpočty dumpingu a ujmy, vo verzii, ktorá nemá dôverný charakter, sa musí uviesť
použitá metodika a dôverné informácie sa musia zhrnúť zmysluplným spôsobom (napríklad
pomocou rozsahov a indexov za dôverné/citlivé údaje a reálne číselné údaje).

Informácie, na ktoré sa vzťahuje autorské právo tretích strán
Vo všeobecnosti platí, že nijaké informácie ani údaje uvedené v podnete by nemali byť chránené
autorským právom (v dôvernej verzii ani vo verzii prístupnej na nahliadnutie pre zainteresované
strany).
Ak napriek tomu považujete za potrebné použiť správu, štúdiu, prieskum trhu, článok z tlače,
európsku normu atď., na ktoré sa vzťahuje autorské právo, mali by ste sa pokúsiť získať súhlas
držiteľa autorského práva, aby zainteresované strany mohli nahliadnuť do dokumentu alebo do
príslušných údajov z dokumentu vo verzii prístupnej na nahliadnutie pre zainteresované strany.
Písomne uveďte, či ste tento súhlas získali, a v príslušných prípadoch opíšte jeho rozsah pôsobnosti
a podmienky.
Ak ste súhlas nezískali, musíte predložiť zmysluplné zhrnutie, ktoré nemá dôverný charakter, aby iné
zainteresované strany mohli uplatniť svoje právo na obhajobu pri nahliadnutí do verzie podnetu
prístupnej na nahliadnutie pre zainteresované strany. Toto zhrnutie musí obsahovať základné
informácie, ako je meno autora, úplný názov dokumentu a v príslušných prípadoch konkrétne
predložené strany, a opis obsahu s indexmi alebo rozsahmi namiesto skutočných použitých údajov.
Ak dávate prednosť tomu, že sa na držiteľa autorského práva obrátite po začatí prešetrovania,
predložte a podpíšte v podnete tento záväzok:
„Ja, pán/pani.... prehlasujem, že predkladám Komisii informácie a/alebo údaje, na ktoré sa
vzťahujú autorské práva tretích strán, v prípade ktorých požiadam držiteľa autorského práva
(názov spoločnosti) o osobitné povolenie, ktorým sa výslovne umožní
i) Komisii použiť tieto informácie a údaje na účely tohto konania na ochranu obchodu a
ii) poskytnúť tieto informácie a/alebo údaje zainteresovaným stranám v tomto prešetrovaní.
Dovtedy predkladám zmysluplné zhrnutie informácií, na ktoré sa vzťahuje autorské právo.
Zároveň prehlasujem, že na nijaké ďalšie informácie a údaje predložené na účely tohto
prešetrovania sa nevzťahujú autorské práva.“
Ako sa uvádza v tomto prehlásení, musíte predložiť zmysluplné zhrnutia, ktoré nemajú dôverný
charakter (s indexmi alebo rozsahmi, v závislosti od predmetu), s uvedením zdroja informácií.
V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa zaobchádzania s informáciami, na ktoré sa vzťahuje
autorské právo, kontaktujte Komisiu.
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Príloha 5
FORMULÁR PRE ZBER ÚDAJOV
Kolónky vypĺňa subjekt, ktorý zostavuje podnet
Kolónky vypĺňajú jednotlivé spoločnosti
ANTIDUMPINGOVÝ PODNET, KTORÝ SA TÝKA DOVOZU
(výrobok)………………………… S PÔVODOM V (krajina(-y))………………………
Limited1
Vyplňte tabuľku a odpovedzte na otázky podľa týchto pokynov:
1. Odpovede sa musia týkať výhradne „…….………“(vyplňte názov dotknutého výrobku), t. j.
……………………….(uveďte krátky opis dotknutého výrobku), zvyčajne zaradeného pod číselný
znak/číselné znaky KN ……………………………….(vyplňte číselné znaky).
2. Všetky poskytnuté informácie sa musia týkať výhradne vašej vlastnej výroby v EÚ1, (t. j. nemajú
zahŕňať predaj výrobku, ktorý vyrábajú iné podniky v EÚ, alebo predaj dovážaného tovaru).
1 Tabuľka

1
2
3
4
5
6

7

8
9
1
0
1
1
1
2

Výroba vašej spoločnosti v EÚ1
(v jednotkách2)3
Kapacita vašej spoločnosti v EÚ1
(v jednotkách2)3
Predaj, ktorý vaša spoločnosť
dosiahla v EÚ1 (v jednotkách2)3
Predaj, ktorý vaša spoločnosť
dosiahla v EÚ1 (v EUR)3
Zamestnanosť vo vašej spoločnosti
v EÚ1 (počet zamestnancov)3
Predaj, ktorý vaša spoločnosť
dosiahla mimo EÚ1 (v jednotkách2)3
Cena zo závodu v prípade predaja,
ktorý vaša spoločnosť dosiahla v EÚ1
(v EUR/jednotka2)3
Úplné náklady4 v prípade predaja,
ktorý vaša spoločnosť dosiahla v EÚ1
(EUR/jednotka2)3
Zisky z predaja, ktorý vaša
spoločnosť dosiahla v EÚ1 (v EUR)3
Koncoročný objem zásob vašej
spoločnosti v EÚ1 (v jednotkách2)3
Investície vašej spoločnosti
v súvislosti s dotknutým výrobkom
v EÚ1 (v EUR)3
Využitie kapacity vašej spoločnosti
v EÚ1 (v %)3

200x
200x (rok - 3)* 200x (rok - 2)* (rok - 1)*

Je vaša spoločnosť priamo alebo nepriamo prepojená5 s ktorýmkoľvek výrobcom alebo
2 dovozcom dotknutého výrobku z krajín, ktoré sa údajne dopúšťajú dumpingu?
áno
:
nie :
…………………………………
Ak áno, uveďte krajinu(-y) ………………………….
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200x
(rok 0)*

Je vaša spoločnosť priamo alebo nepriamo prepojená5 s ktorýmkoľvek iným výrobcom alebo
3 vývozcom dotknutého výrobku z krajín mimo EÚ?
áno :
nie :
…………………………………
Ak áno, uveďte krajinu(-y) ………………………….
Dováža vaša spoločnosť dotknutý výrobok do EÚ1 z krajín, ktoré sa údajne dopúšťajú
4 dumpingu?
áno :

V jednotkách2
Dovezené z ………………. (krajina, ktorá sa
údajne dopúšťa dumpingu)

nie :
200x
(rok - 1)

200x
(rok 0)

5 Dováža vaša spoločnosť dotknutý výrobok do EÚ1 z niektorej inej krajiny mimo EÚ?
áno :
nie :
…………………………………
Ak áno, uveďte krajinu(-y) ………………………….
Informácie uvedené v tomto dokumente pochádzajú z týchto zdrojov (napríklad účtovná
6 závierka, ktorá bola predmetom auditu):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Svoju odpoveď podpíšte a dokument označte aj odtlačkom oficiálnej pečiatky spoločnosti.
7 Názov spoločnosti:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Adresa spoločnosti:
……………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………
Telefónne číslo a číslo faxu:
………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………
E-mail:
……………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………..
Spoločnosť uvedená v bode 7 týmto podporuje tento podnet ako navrhovateľ a splnomocňuje
……………………………………………………..………
aby konal v jej mene vo všetkých
záležitostiach týkajúcich sa
antidumpingového konania.

Dátum

Podpis oprávnenej osoby

Meno a funkcia oprávnenej osoby
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Tento dokument je určený výlučne na interné použitie. Je chránený podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1049/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43). Ide o dôverný dokument podľa článku 19 nariadenia Rady (ES)
č. 1225/2009 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51), článku 6 Dohody Svetovej obchodnej organizácie o uplatňovaní článku VI
Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 (Antidumpingová dohoda), článku 29 nariadenia Rady (ES)
č. 597/2009 (Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 93) a článku 12 Dohody Svetovej obchodnej organizácie o subvenciách
a vyrovnávacích opatreniach.
2 Členské štáty EÚ sú: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko,
Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko,
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko.
1

Druh jednotky sa líši podľa výrobku. Napríklad v prípade topánok by išlo o páry, v prípade ocele o tony, v prípade bicyklov
o kusy, v prípade nápojov o litre. Uveďte druh jednotky, ktorý sa uplatňuje na váš výrobok. Použitú jednotku špecifikujte.
4 Číselné údaje by sa mali týkať všetkých 28 členských štátov (pozri poznámku pod čiarou č. 2), a to aj v prípade období pred
1. júlom 2013.
3

„Úplné náklady“ zahŕňajú všetky výrobné náklady (vrátane odpisov), ako aj predajné, všeobecné, finančné
a administratívne výdavky, ktoré vznikli pri výrobe a predaji výrobkov. „Úplné náklady“ sú náklady pred zdanením príjmu.
6 Výrobcovia sa považujú za prepojených s vývozcami, len ak a) jeden z nich priamo alebo nepriamo kontroluje druhého;
alebo b) obidvaja sú priamo alebo nepriamo kontrolovaní treťou osobou; alebo c) spoločne priamo alebo nepriamo kontrolujú
tretiu osobu. Jedna osoba kontroluje druhú, ak má táto osoba také právne alebo prevádzkové postavenie, že môže voči druhej
osobe uplatniť obmedzenia alebo príkazy.
5

* Najnovšie informácie by obvykle nemali byť staršie ako šesť mesiacov od dátumu podania podnetu. Ak napríklad
pripravujete podnet, ktorý sa má podať v decembri 200x, posledný stĺpec by mal zahŕňať aspoň prvý polrok 200x.
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Príloha 6
PRÍKLAD TABULIEK NA ZHRNUTIE INFORMÁCIÍ O UJME
I. Makroukazovatele: týkajú sa výrobného odvetvia EÚ ako celku
Vyplňte tabuľky týkajúce sa nasledujúcich ukazovateľov za všetkých výrobcov z Európskej únie,
pričom rok 0 je obdobie 12 mesiacov pred podaním podnetu, ktorého koncový dátum nemá byť starší
ako 6 mesiacov pred dátumom podania podnetu:
A
SPOTREBA
Rok

Spotreba v EÚ
Index

200x (rok - 3)*

200x
(rok - 2)*

200x
(rok - 1)*

200x
(rok 0)*

100

....

....

....

200x
(rok - 1)*

200x
(rok 0)*

Ba
OBJEM DUMPINGOVÉHO DOVOZU
Rok
200x

200x (rok - 3)*

(rok - 2)*

Dotknutá krajina
Index
100
....
....
Dotknutá krajina
Index
100
....
....
(podľa potreby)
Celkový objem dumpingového
dovozu
Index
100
....
....
Bb
PODIEL DUMPINGOVÉHO DOVOZU NA TRHU
Rok
200x
200x

200x (rok - 3)*
Dotknutá krajina
Dotknutá krajina
(podľa potreby)
Celkový podiel dumpingového
dovozu na trhu

(rok - 2)*

....
....

....

200x
(rok 0)*

(rok - 1)*

%
%
%

%
%
%

%
%
%

%

%

%

%
%
%
0
%

C
CENA DUMPINGOVÉHO DOVOZU (za jednotku)
Rok
200x
200x

200x (rok - 3)*
Dotknutá krajina
Indexy
Dotknutá krajina
Indexy
(podľa potreby)

(rok - 2)*

100
100
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(rok - 1)*

200x
(rok 0)*

D
VÝROBA, KAPACITA A VYUŽITIE KAPACITY VÝROBNÉHO ODVETVIA EÚ
Rok
200x
200x
200x
Celková výroba
Index
Výrobná kapacita
Index
Využitie kapacity (celková
výroba/výrobná kapacita)

200x (rok - 3)*

(rok - 2)*

(rok - 1)*

(rok 0)*

100

....

....

....

100

....
%

....
%

....
%

%

Ea
OBJEM PREDAJA VÝROBNÉHO ODVETVIA EÚ V EÚ
Rok
200x
200x

200x (rok -3)*
Celkový predaj v EÚ (objem)
Index
Eb

(rok -2)*

(rok -1)*

200x
(rok 0)*

200x
(rok -1)*

200x
(rok 0)*

100
OBJEM A CENY VÝVOZU Z EÚ
VÝROBNÉ ODVETVIE

200x (rok -3)*

200x
(rok -2)*

Objem
Index

100

Hodnota (EUR)
Index

F

Zamestnanosť
Index

100

ZAMESTNANOSŤ VO VÝROBNOM ODVETVÍ EÚ
Rok
200x
200x

200x (rok -3)*

(rok -2)*

(rok -1)*

200x
(rok 0)*

100

....

....

....
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II. Mikroukazovatele: týkajú sa len navrhovateľov
Vyplňte tabuľky týkajúce sa nasledujúcich ukazovateľov za každého navrhovateľa jednotlivo, ako aj
na súhrnnom základe (za všetkých navrhovateľov).
A
CENOVÉ PODHODNOTENIE, KTORÝM TRPIA NAVRHOVATELIA
Rok
200x
200x
200x

200x (rok -3)*
Dotknutá krajina
Dotknutá krajina

(rok -2)*

(rok -1)*

(rok 0)*
%
%

NIE SÚ
POTREBNÉ
NIJAKÉ ÚDAJE,
NEVYLUČUJÚ
SA VŠAK, AK SÚ
RELEVANTNÉ

(v prípade potreby)

%

B
VÝROBA, KAPACITA A VYUŽITIE
Rok
Celková výroba
Index
Výrobná kapacita
Index
Využitie kapacity (celková
výroba/výrobná kapacita)

200x (rok -3)*

200x
(rok -2)*

200x
(rok -1)*

200x
(rok 0)*

100

....

....

....

100

....
%

....
%

....
%

%

Ca
OBJEM A HODNOTA PREDAJA V EÚ
Rok
200x

200x (rok -3)*

(rok -2)*

200x
(rok -1)*

200x
(rok 0)*

Celkový predaj v EÚ (objem)
Index
Celkový predaj v EÚ (zo
závodu) v EUR
Index
100
....
....
....
Cb
PODIEL NAVRHOVATEĽOV A OSTATNÝCH VÝROBCOV Z EÚ NA TRHU EÚ
Rok
200x
200x
200x
Podiel na trhu EÚ
Index

200x (rok -3)*

(rok -2)*

(rok -1)*

(rok 0)*

%
100

%
....

%
....

%
....

Cc
OBJEM A CENY VÝVOZU
Rok
Celkový
(objem)
Index

predaj

mimo

200x (rok -3)*

200x
(rok -2)*

200x
(rok -1)*

200x
(rok 0)*

100

....

....

....

100

....

....

....

EÚ

Celkový predaj mimo EÚ (zo
závodu) v EUR
Index
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D
PREDAJNÁ CENA V EÚ PRE NEPREPOJENÝCH ZÁKAZNÍKOV
Rok
200x
200x
Predajná cena v EÚ
Index

200x (rok -3)*

(rok -2)*

(rok -1)*

200x
(rok 0)*

100

....

....

....

E
NÁKLADY NA PREDÁVANÝ TOVAR URČENÝ NA PREDAJ NEPREPOJENÝM ZÁKAZNÍKO
V EÚ
Rok
200x
200x
200x
Priemerné jednotkové náklady
na predávaný tovar
Index

F

200x (rok -3)*

(rok -2)*

(rok -1)*

(rok 0)*

100

....

....

....

ZISKOVOSŤ NAVRHOVATEĽOV (% zisku pred zdanením)
Rok
200x (rok 200x (rok -

Ziskovosť
Index
G

200x (rok -3)*

2)*

1)*

200x
(rok 0)*

100

....

....

....

ZAMESTNANOSŤ
Rok

Zamestnanosť
Index

200x (rok -3)*

200x (rok 2)*

200x (rok 1)*

200x
(rok 0)*

100

....

....

....

200x (rok -3)*

200x (rok 2)*

200x (rok 1)*

200x
(rok 0)*

100

....

....

....

H
INVESTÍCIE
Rok
Investície
Index
I
ZMENY ZÁSOB
Zásoby dotknutého výrobku
vlastnej výroby

Zásoby nakúpeného
dotknutého výrobku
(v príslušných prípadoch)

Začiatok roku 1
Koniec roku 1
Začiatok roku 2
Koniec roku 2
Začiatok roku 3
Koniec roku 3
Začiatok roku 4
Koniec roka
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PRÍČINNÁ SÚVISLOSŤ

OBJEM A CENY DOVOZU Z INÝCH TRETÍCH KRAJÍN
Objem
/
Rok
1
2
3
Vyvážajúca krajina „X“
Index
100
....
....
Vyvážajúca krajina „Y“
Index
100
....
....
atď.
Iné krajiny
Index
100
....
....
Celkový objem iných krajín
Index
100
....
....
Ceny
/
Rok
1
2
3
Vyvážajúca krajina „X“
Index
100
....
....
atď.
Iné krajiny
Index
100
....
....
Priemerné ceny iného dovozu
Index
100
....
....
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4
....
....

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

....
....

Príloha 7
FORMULÁR NA POSÚDENIE REPREZENTATÍVNOSTI
Limited

ODDIEL A
1.

Vyrába v súčasnosti vaša spoločnosť dotknutý výrobok v EÚ?
áno □

2.

nie □

Aká je pozícia vašej spoločnosti v súvislosti s možným začatím antidumpingového
prešetrovania týkajúceho sa dovozu dotknutého výrobku s pôvodom v …?

□

□

za
proti
Vysvetlite, prosím, prečo ste zaujali túto pozíciu:

neutrálna

□

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

3.

Vyplňte tabuľku. Údaje by sa mali vzťahovať na všetky členské štáty
Tieto údaje sa vzťahujú výlučne na dotknutý výrobok a vašu spoločnosť

(12-mesačné
obdobie)

Celkový objem výroby v EÚ (v tonách)
Z toho na vlastnú spotrebu 31
Objem predaja v EÚ (v tonách), pokiaľ ide o výrobok vyrobený vašou
spoločnosťou v EÚ
Hodnota predaja v EÚ (v EUR), pokiaľ ide o výrobok vyrobený vašou
spoločnosťou v EÚ
Výrobná kapacita v EÚ (v tonách)
Zamestnanosť v EÚ (počet osôb)

31 Výroba na vlastnú spotrebu je buď prevedená, alebo predaná na vlastnú spotrebu, to znamená, bez vstupu na
voľný trh. Prevody na vlastnú spotrebu sú vnútorné prevody výrobku, ktorý nebol umiestnený na voľnom
trhu, pretože integrovaný výrobca používa výrobok na ďalšie spracovanie, premenu alebo montáž v rôznych
oddeleniach tej istej právnickej osoby. Tieto vnútorné prevody charakterizuje skutočnosť, že sa nevystavujú
obchodné faktúry. Predaj na vlastnú spotrebu je predaj výrobku, ktorý nebol umiestnený na voľnom trhu,
pretože výrobok používa na ďalšie spracovanie, premenu alebo montáž samostatná právnická osoba, ktorá je
prepojenou spoločnosťou, pričom platí aspoň jedna z týchto podmienok: i) predaj sa neuskutočňuje za
trhové ceny alebo ii) kupujúci nemá voľný výber dodávateľa.
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Limited

4.

Je vaša spoločnosť priamo alebo nepriamo prepojená 32 s ktorýmkoľvek výrobcom
alebo dovozcom dotknutého výrobku z …?
áno

5.

□

nie

□

Uveďte názvy a presné činnosti všetkých prepojených spoločností, ktoré sa
podieľajú na výrobe a/alebo predaji podobného výrobku (vyrábaného v Únii).
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

6.

Predávala vaša spoločnosť v EÚ dotknutý výrobok, ktorý sa dováža z …?
áno

7.

nie

□

Je vaša spoločnosť malý alebo stredný podnik (MSP) 33?
áno

8.

□

□

nie

□

Kto sú, podľa vašich znalostí, výrobcovia a združenia výrobcov dotknutého
výrobku
v EÚ,
okrem
tých,
ktorí
sú
uvedení
v prílohe III?
Pri výrobcoch, ktorých tu uvediete, nám poskytnite ich adresy, telefónne čísla a emailové adresy.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

32 Vymedzenie „prepojenej“ strany podľa článku 4 ods. 2 základného antidumpingového nariadenia pozri
v prílohe II.
33 Podľa odporúčania Komisie zo 6. mája 2003 o vymedzení pojmu mikropodniky, malé podniky a stredné
podniky (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36) spoločnosť je MSP, ak 1. zamestnáva menej ako 250 osôb
(vrátane riadiacich pracovníkov atď.) a 2. jej ročný obrat nepresiahne 50 miliónov EUR a/alebo jej ročná
súvaha nepresiahne 43 miliónov EUR. Pripomíname, že uvedené údaje (zamestnanci, obrat a súvaha) sa
vzťahujú na konsolidované údaje príslušnej spoločnosti a jej partnerov a/alebo prepojené spoločnosti
s proporcionálnym súhrnom na percentuálny podiel kapitálu alebo hlasovacích práv a nie sú obmedzené na
dotknutý výrobok. Ďalšie vysvetlenia nájdete v novej používateľskej príručke o MSP na adrese
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf.
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Príloha 8
KRAJINY, V KTORÝCH EXISTUJÚ VÝRAZNÉ DEFORMÁCIE
V článku 2 ods. 6a základného nariadenia sa stanovuje, že ak sa výrobok vyrába v krajine, pri ktorej
nie je vhodné použiť ceny a náklady z dôvodu existencie výrazných deformácií, normálna hodnota sa
vytvorí výlučne na základe nákladov na výrobu a predaj, v ktorých sa odrážajú nedeformované
ceny alebo referenčné hodnoty.
Na vytvorenie normálnej hodnoty sa v podnete musí uviesť zoznam výrobných faktorov (alebo
zoznam materiálov) potrebných na výrobu dotknutého výrobku. Zoznam výrobných faktorov je
rozdelený na priame náklady, nepriame náklady, predajné, všeobecné a administratívne náklady
a zisk:
•

•

Priame náklady:
o priame suroviny;
o energia a verejnoprospešné služby (ak sú zanedbateľné, môžu sa uviesť v režijných
nákladoch závodu);
o priame a nepriame náklady práce (nepriame náklady práce sa však môžu preradiť do
režijných nákladov závodu);
o vedľajšie produkty/spoločné výrobky (vrátane šrotu) – „kompenzácie výrobku“:
 predané,
 opätovne uvedené do výroby;
o balenie:
 obalový materiál,
 pracovná sila na balenie.
Nepriame náklady (režijné náklady závodu):
o odpisy;
o údržba;
o nepriame náklady práce, ak nie sú zaradené medzi priame náklady;
o môžu zahŕňať energiu a verejnoprospešné služby (ak sú zanedbateľné).

Údaje o nákladoch z vhodnej reprezentatívnej tretej krajiny by mali byť „ľahko dostupné“. Informácie
je možné získať z týchto zdrojov:
•

•

•

potrebné budú dostupné finančné výkazy (predajné, všeobecné a administratívne náklady, zisk
a režijné náklady závodu) hlavných výrobcov prešetrovaného výrobku v reprezentatívnej tretej
krajine. Vybraní výrobcovia musia byť ziskoví, prednostne by nemali mať silné väzby
s výrobcami prešetrovaného výrobku vo vyvážajúcej krajine a nemali by byť príjemcami
subvencií. V prípade dostupnosti údajov by sa mali uprednostniť údaje pochádzajúce od
viacerých rôznych výrobcov z tej istej reprezentatívnej krajiny;
štatistické údaje o dovozných cenách vstupných materiálov a energie. K databázam, ktoré sa
môžu použiť, patria vnútroštátne štatistické databázy konkrétnej reprezentatívnej krajiny,
databáza Global Trade Atlas (GTA)34, ktorá obsahuje dovozné/vývozné štatistiky z množstva
krajín na celom svete, atď.;
informácie o nákladoch na verejnoprospešné služby (ako sú voda, elektrická energia, ktoré sa
často nedovážajú vo významných množstvách) uvedené vo vnútroštátnych štatistických

34 https://www.gtis.com/gta/.
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•

údajoch konkrétnej krajiny, v databáze Medzinárodnej agentúry pre energiu 35 alebo inde
(napríklad databáza spoločnosti Bloomberg);
dostupné štatistiky o nákladoch práce (Medzinárodná organizácia práce, MOP)36
a vnútroštátne štatistické údaje konkrétnej krajiny alebo iné (napríklad databáza spoločnosti
Bloomberg).

Krajiny, v ktorých existujú deformácie, sa nemôžu použiť ako vhodné reprezentatívne tretie krajiny.
To znamená, že:
•

krajina by sa nemala uvádzať v zozname OECD s obmedzeniami vývozu priemyselných
surovín (ďalej len „zoznam OECD“) 37 v súvislosti s nijakým vstupom, pri ktorom sa má
stanoviť referenčná hodnota;

•

nemala by obsahovať deformované hodnoty, ako je dovoz surovín dotknutého výrobku
z krajín, v ktorých Komisia predchádzajúcimi antidumpingovými alebo antisubvenčnými
nariadeniami konštatovala v prípade dotknutých vstupných surovín existenciu dumpingu
alebo subvencií. V takýchto prípadoch sa deformované hodnoty musia odstrániť.

Nedeformované náklady by mali spĺňať tieto kritériá:
•

tieto náklady by mali byť súčasné a v ideálnom prípade by mali plne zodpovedať obdobiu
prešetrovania, ktoré by malo byť rozložené na obdobie 12 mesiacov s ukončením najviac šesť
mesiacov pred dátumom, ku ktorému bol podnet podaný;

•

tieto náklady musia byť riadne upravené, aby sa mohli použiť na rovnakej úrovni obchodu ako
skutočné vzniknuté náklady.

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