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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Целта на настоящото ръководство е:
•

да се осигурят насоки във връзка с изготвянето на антидъмпингова жалба;

•

да се посочи от каква информация се нуждае обикновено Европейската комисия
(наричана по-нататък „Комисията“), за да вземе решение дали може да започне
официално разследване на твърдения за дъмпингов внос, който вреди на дадена
промишленост на ЕС.

2.

Законодателството на ЕС за прилагане на договорените в международен план разпоредби
за справяне с дъмпинговия внос се съдържа в Регламент (ЕС) 2016/1036 на Съвета1
(наричан по-нататък „основния регламент“).

3.

Настоящото ръководство:
•
•
•

указва подробно какво трябва да съдържа жалбата;
изяснява въпроси, които често възникват при изготвянето на жалба;
е със структуриран формат, за да се улесни изготвянето на жалба.
Отказ от отговорност
Настоящото ръководство не е правно обвързващ документ. Неговото съдържание не
е задължително.
Жалбоподателите могат да представят различна информация в зависимост от
конкретните обстоятелства по случая. Предназначението на настоящото ръководство
е единствено да осигури общи съвети. Възможно е да възникнат обстоятелства, в
които е по-подходящ различен подход поради конкретното естество на случая. От
това също така следва, че от настоящото ръководство не могат да се правят
заключения относно стандартите за приемливост на антидъмпинговите жалби. По
аналогичен начин използването на настоящото ръководство не предполага
автоматично приемане на жалбата: всеки случай се анализира въз основа на
конкретните му характеристики.

Тъй като целта на настоящото ръководство е да помогне на жалбоподателите, Комисията
приветства коментарите с оглед на евентуалното му подобрение. Комисията е на Ваше
разположение и ще отговори на всички въпроси във връзка с подаването на
антидъмпингова жалба.

4.

Европейска комисия
Генерална дирекция „Търговия“
Пощенски адрес:
Rue de la Loi, 200
1049 Brussels, Belgium

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

Телефон: 32-2-298 78 73 Факс: 32-2-295 65 05

Публикуван в ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1036&from=BG.
1
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Електронна поща: TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
5.

За подаването на жалба до отдел „Жалби“, моля, следвайте насоките в приложение 1 към
настоящото ръководство. Комисията ще анализира жалбата и ще прецени дали тя съдържа
достатъчно доказателства, че понесената вреда от промишлеността на ЕС е причинена от
дъмпингов внос. Ако жалбата бъде счетена за допустима, 45 дни след подаването ѝ ще
започне разследване във връзка с твърденията за дъмпингов внос. Счита се, че жалбата е
подадена на първия работен ден след деня, в който е получена от Комисията, при условие
че съдържа както поверителна версия, така и достъпна за разглеждане от
заинтересованите страни версия (вж. приложение 4 от настоящото ръководство).

6.

Жалбата трябва да бъде подписана от правните представители на дружествата, които
подават жалбата, например от изпълнителните директори на въпросните дружества. Ако
жалбоподателите се представляват от физическо или юридическо лице (например адвокат
или сдружение), се изисква и съответно пълномощно (вж. също така точка 24).
Жалбоподател(и) = Производител(и) от ЕС,
подаващ(и) антидъмпингова жалба

7.

Всяко разследване, което започва вследствие на оценката на надлежно обоснована жалба,
изисква сътрудничество от страна на промишлеността на ЕС, включително попълване на
въпросници и извършване на посещения от служители на Комисията в помещенията на
дружествата.
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II. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ
А. Документация
8.

Жалбата трябва да бъде подробно документирана и надлежно обоснована.
Жалбоподателите трябва да предоставят най-пълната информация, с която разполагат,
като я подкрепят с достатъчни документни доказателства.

9.

Твърденията в жалбата трябва да бъдат подкрепени с достатъчни доказателства или
убедителни аргументи, които са разумно достъпни за жалбоподателя. Когато извършва
оценка дали представената от жалбоподателя информация е надеждна и достатъчна,
Комисията ще вземе под внимание всички обстоятелства по случая, като например:
•
•
•
•

разглеждан продукт;
засегнати държави;
структура на промишлеността на ЕС;
наличност на информация.

10. Моля, посочете изрично всички изчисления и всички източници за използваните данни 2.
Посочете периода, за който се отнасят данните, и обяснете използваната методология.
11. Принципно цялата информация или данни, които се съдържат в жалбата, не трябва да са
обект на авторски права. Ако желаете да използвате доклад, проучване, пазарно
проучване, статия от пресата и др., които са обект на авторско право, следва да поискате
съгласие от носителя на авторското право (за повече подробности вж. приложение 4 от
настоящото ръководство).
12. С цел прозрачност Комисията ще публикува резюме на жалбата, ако възнамерява да
започне разследване. Поради това при подаването на жалба, моля, представете резюме на
жалбата, което съдържа следното:
•
•
•

подробна информация относно разглеждания продукт, включително (когато е
приложимо) производствени процеси и видове употреба;
резюме на случая;
списък с известните страни, засегнати от разследването (без да се посочват
данни за връзка).

При започването на разследване резюмето ще бъде публикувано на уебсайта на генерална
дирекция „Търговия“ на Комисията.
13. Основната част на жалбата следва да съдържа само онези числа и таблици, които са
абсолютно необходими. По-подробните числа и таблици трябва да бъдат предоставени в
приложения, но трябва да бъдат посочени в основната част на жалбата.
14. Всички данни и доказателства във връзка с твърдението за дъмпинг (за определения и
допълнителни подробности вж. раздел „ДЪМПИНГ“) трябва да се отнасят само до
въпросната страна на износа. Данните и доказателствата в подкрепа на твърденията,
свързани с вредата (вж. раздел „ВРЕДА“), трябва да се отнасят само до Европейския съюз
(наричан по-нататък „ЕС“) 3.

2 Ако жалбата включва хипервръзки, моля, посочете съответния уебсайт и датата, на която е
осъществен достъп.
3 ЕС: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия,
Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша,
Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешката
република и Швеция.
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15. При конвертирането на други валути в евро 4, моля, посочете използвания обменен курс и
периода, за който се отнася.

Б.

Поверителност

16. Ако желаете дадена част от жалбата да се третира като поверителна, моля, отбележете
това изрично и посочете причините за искането 5. Без отправено искане за поверително
третиране и без подходяща обосновка не може да бъде предоставено такова третиране.
17. Ако дадена част от жалбата следва да се третира като поверителна, моля, представете
съдържателна неповерителна версия на жалбата. Моля, имайте предвид, че ако не
представите такава съдържателна неповерителна версия за заинтересованите страни,
службите на Комисията може да не вземат под внимание предоставената като поверителна
информация6.
18. Достъпната за разглеждане от заинтересованите страни версия (т.е. „неповерителната“
версия) на жалбата ще бъде включена в досието с открит достъп и заинтересованите
страни ще могат да правят справка с нея след започване на разследването.
19. Комисията стриктно спазва изискванията за поверителност. Жалбата или всички
документи, които съдържат поверителна информация, трябва да бъдат обозначени с израза
„За ограничено ползване“ („Limited“). По аналогичен начин неповерителната версия на
жалбата или всички други документи, които не съдържат поверителна информация, трябва
да бъдат обозначени с израза „Достъпно за разглеждане от заинтересованите страни“
(„Open for inspection by interested parties“).
20. В неповерителната версия може да редактирате или да резюмирате данните, които
съдържат търговски тайни, но тенденциите и равнищата трябва да бъдат ясни.
Редактирането или резюмирането на данните трябва да бъде обосновано, така че, моля,
обяснете защо тези данни трябва да се считат за поверителни. За допълнителна
информация относно изготвянето на неповерителната версия вж. приложение 4.
21. Както е обяснено в точка 5, трябва да се подадат и двете версии на жалбата — както
поверителната („За ограничено ползване“), така и неповерителната („Достъпно за
разглеждане от заинтересованите страни“).
22. Отделни жалбоподатели могат да изпращат директно на Комисията информация, която не
може да бъде включена в жалбата, тъй като е поверителна.

Обменният курс на някои валути в евро може да бъде намерен на следния уебсайт:
http://www.ecb.int/stats/eurofxref/.
5 За повече подробности относно поверителността вж. член 19 от основния регламент.
4

6

Вж. член 19, параграф 3 от основния регламент.
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III. ПОДАВАНЕ НА АНТИДЪМПИНГОВА ЖАЛБА
23. Антидъмпинговата жалба трябва да включва следното 7:
1) обща информация:
•
•
•
•

идентификация на жалбоподателя,
продукт, за който се твърди, че е дъмпингов,
страната(ите) на произход,
други известни съответни страни;

2) доказателства, които предполагат наличие на дъмпинг (вж. раздел „ДЪМПИНГ“);
3) доказателства, които предполагат наличие на вреда за промишлеността на Съюза (вж.
раздел „ВРЕДА“);
4) доказателства, които предполагат наличие на причинно-следствена връзка между
предполагаемия дъмпинг и вредата (вж. раздел „ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА
ВРЪЗКА“).
Вж. приложение 2 за пример за съдържанието на жалбата.

1)
А.

Обща информация
Участници от ЕС
Жалбоподатели

24. Промишлеността на ЕС, която подава жалба, може да избере свой представител:
•
•
•

което и да е физическо или юридическо лице;
сдружение без статут на юридическо лице;
сдружение, създадено с цел да представлява отделни дружества за подаването на
жалбата.

Представителят ще събере необходимата информация и ще я представи на Комисията. Той
трябва да покаже, че е надлежно упълномощен да действа от името на въпросната
промишленост (вж. също така точка 6). Въпреки че може да е най-добре съответното
европейско сдружение да подаде жалба, отделните дружества също могат да подават
жалби директно до Комисията.
25. Всеки производител от ЕС, който е жалбоподател или от чието име е подадена жалбата
(наричан по-нататък „жалбоподателят“), трябва да представи:
•
•
•
•
•

наименование;
адрес;
телефонен номер;
адрес на електронна поща;
име на лице за връзка.

Тази информация трябва да бъде посочена в приложение и да бъде предоставена в
електронен вид, за предпочитане под формата на електронна таблица, като например в
Microsoft Excel.
26. Жалбоподателят трябва да посочи производствения обем на разглеждания продукт, по
отделни жалбоподатели, ако е приложимо, за най-скорошния едногодишен период преди
подаването на жалбата, т.е.:

7

Вж. член 5, параграф 2 от основния регламент.
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- последната календарна година,
- последната финансова година или
- който и да е друг 12 месечен период,
при условие че този период е приключил най-много 6 месеца преди датата на подаване на
жалбата.
Данните не трябва да бъдат отпреди повече от 6
месеца
27. В жалбата трябва да се посочва дали жалбоподателите са свързани с дружества, които
произвеждат и/или продават разглеждания продукт в държавата(ите), посочена(и) в
жалбата. Ако това е така, в жалбата трябва да бъде посочена информация относно тази
връзка и относно въпросните дружества.
28. В жалбата също така трябва да се посочва дали жалбоподателите са закупили
разглеждания продукт от други производители от ЕС, от държавата(ите), посочена(и) в
жалбата, или от други трети държави. В жалбата трябва да се обясни причината за тези
покупки и да се посочат съответните обеми и цени.
Други производители от ЕС
29. Жалбата трябва да включва списък на всички известни други производители от ЕС, като
се посочат:
•
•
•
•
•
•

данни за връзка;
наименование;
адрес;
телефон;
адрес на електронна поща;
лице за връзка (ако е възможно).

Тази информация трябва да бъде посочена в приложение и да бъде предоставена в електронен
вид, за предпочитане под формата на електронна таблица, като например в Microsoft Excel.
30. Жалбата трябва да включва приблизителни изчисления на производствения обем на
всички други известни производители от ЕС за най-скорошния едногодишен период преди
подаването на жалбата (същия период като за жалбоподателите, вж. точка 26). Моля,
обяснете и основата за тези изчисления.
31. Жалбата трябва да включва тази информация за всички други известни производители от
ЕС, независимо дали подкрепят жалбата.
Сдружения на производители
32. Когато е целесъобразно, жалбата трябва да включва списък на всички известни сдружения
на производители на равнище ЕС и на национално равнище, като се посочват:
•
•
•
•
•
•

данни за връзка;
наименование;
адрес;
телефонен номер;
адрес на електронна поща;
лице за връзка (ако е възможно).

Тази информация трябва да бъде посочена в приложение и да бъде предоставена в електронен
вид, за предпочитане под формата на електронна таблица, като например в Microsoft Excel.

Подаване на антидъмпингова жалба — ръководство 8
СЪДЪРЖАНИЕ

Представителност на жалбоподателите
33. Жалбоподателите трябва да действат от името на голяма част от промишлеността на ЕС.
На практика това означава, че жалбоподателите трябва да представляват поне 25 % от
цялото производство на разглеждания продукт в ЕС (т.е. производството, което физически
е разположено в ЕС).
34. Моля, имайте предвид, че Комисията може да изключи производството на производители
от ЕС, които са свързани с износители или вносители, както и производството на
производители от ЕС, които внасят разглеждания продукт от държавата(ите), за
която(които) се твърди, че осъществява(т) дъмпинг.
35. Възможно е обаче производителите от ЕС, които не се присъединяват към жалбата, да
желаят да изразят своята подкрепа за нея.
36. Жалбата може да включва коментари относно известни производители от ЕС, които не
подкрепят жалбата, като по възможност се посочват причините, поради които не я
подкрепят.
37. Преди да започне разследването, Комисията проучва дали въз основа на физически
разположеното в ЕС производство поддръжниците представляват поне 25 % от цялото
производство на ЕС, както и дали нивото на подкрепа за жалбата е по-високо от нивото на
противопоставяне.
38. За да проучи представителността на жалбата, Комисията ще изпрати писма до всички
известни производители от ЕС, преди да започне разследването. Приложение 7 съдържа
пример за такова писмо.
Регионална жалба
39.

Възниква по-особен случай, когато е налице толкова висока степен на пазарна изолация в
един регион на ЕС, че производителите в този регион могат да се считат за
промишлеността, на която е нанесена вреда. „Регион“ може да означава държава, част от
държава или няколко държави. Ако износът е концентриран в този регион, може да има
основание за регионална антидъмпингова жалба.

40. Условията за подаване на регионална антидъмпингова жалба са следните:
1. производителите на разглеждания продукт продават цялата или почти цялата
(обикновено над 80 %) си продукция в този регион,
2. търсенето в този регион не се задоволява в съществена степен от доставки от
производители, разположени в други части на територията на Съюза (обикновено под
20 %),
3. съществува концентрация на дъмпингов внос на разглеждания продукт в този регион
(обикновено над 80 %) и
4. този дъмпингов внос причинява вреда на всички или почти всички производители в
региона (обикновено над 80 %).
41. За допълнителна информация относно регионалните жалби вж. член 4, параграф 1, буква
б) от основния регламент.

Б.

Обхванат от жалбата продукт

42. Жалбата трябва да съдържа описание на внесения продукт, който трябва да бъде обхванат
от антидъмпинговото разследване. В жалбата трябва да се посочва подробно описание,
като се изяснят всички възможни неясноти във връзка с определението на продукта.
разглеждан продукт = продукт, който се внася в
ЕС на цени, за които се твърди, че са дъмпингови
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43. Тази част от жалбата, която е насочена към разглеждания продукт, е изключително важна
в много отношения:
- за жалбата, защото всички предоставени и анализирани в жалбата данни (например за
дъмпинг и вреда) ще се отнасят само до разглеждания продукт;
- за разследването, защото то ще обхване само определения в жалбата продукт; както и
- за антидъмпинговите мерки, които ще се прилагат само по отношение на
разглеждания продукт.
44.

Кратко описание — жалбата трябва да включва сбито определение на разглеждания
продукт, т.е. на продукта, който трябва да бъде разследван. Това може (но не е
задължително) да бъде определението, посочено в съответния код или кодове по
Комбинираната номенклатура (КН) 8.
Моля, имайте предвид, че националните митнически органи трябва да бъдат в състояние
да определят дали даден вносен продукт попада в рамките на описанието на продукта не
само когато разследването води до налагане на антидъмпингови мерки, но и от момента
на започване на разследването.
Това означава, че определението на продукта трябва да бъде основано на основните му
физически, технически и химически характеристики, така че той да може да бъде
идентифициран при митническото оформяне.
За определението на продукта не следва да се използват други фактори, като например
употреба или производствени процеси, освен ако тези фактори са свързани с неговите
физически, технически и химически характеристики.

45. Пълно описание — жалбата също така трябва да включва пълно описание на продукта,
което трябва да съдържа:
- тарифното класиране на разглеждания продукт (кодовете по КН, по които този продукт
се внася в ЕС); 9
- резюме на производствения процес, като се отбелязва дали в ЕС и/или в съответните
държави съществуват едновременно различни производствени процеси;
- основните физически, технически и химически характеристики, както и други свойства
на разглеждания продукт;
- видовете употреба на продукта и неговия пазар. Опишете сегмента от пазара, към който
принадлежи продуктът, както и други уместни въпроси. Например:
•
•
•
•
•

качеството или цената е решаващият пазарен фактор?
пазарът характеризира ли се с висока степен на цикличност?
каква е ценовата еластичност на търсенето?
по какъв начин потребителят възприема продукта?
трябва ли продуктът да бъде одобрен от съответните клиенти/агенции, преди да
бъде допуснат за продажба?

8

Описанието на продукта обикновено следва да бъде единен „блок“, в който се започва от общото и
се преминава към конкретното, като се посочват евентуални изключения, и следва да приключва с
изброяване на кодовете по КН. Например, i) разглежданият продукт представлява определени ….; ii)
разглежданият продукт не включва …; iii) понастоящем разглежданият продукт е обхванат от кодове
по КН .…

9

Ако въпросният продукт не обхваща пълния код по КН, моля, отбележете това чрез вписване на
представката „ex“ пред кода. Общи насоки относно свързани с класификацията въпроси могат да
бъдат
намерени
на
следния
адрес:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/index_en.htm или като се
свържете с компетентните митнически органи във Вашата държава.
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•
•

продуктът спотово ли се продава или продажбите се базират на договори?
какви са каналите за продажба (по какъв начин се продава продуктът)?

46. Ако съществуват различни видове или разновидности на разглеждания продукт, обяснете
ясно:
•
•
•

кои основни видове или разновидности трябва да бъдат включени в обхвата на
определението на продукта;
защо;
дали различните видове или разновидности могат да се третират като един продукт
и да бъдат обхванати от едно и също разследване.

При оценката на продуктовия обхват е възможно да се наложи Комисията да разгледа
основните физически, технически и химически характеристики на разглеждания продукт и
тяхната взаимозаменяемост за промишлени приложения/потребители.
47. В
жалбата
трябва
да
се
посочат
подробности
за
всички
антидъмпингови/изравнителни/защитни мерки или текущи разследвания по отношение на
същия или на подобен продукт в други трети държави.
Мита и други търговски мерки
48. В жалбата трябва да се посочат митата, дължими за продукта от съответната(ите)
държава(и) при вноса му в ЕС, както и всички други известни тарифни режими,
приложими към вноса на продукта в ЕС. Това могат да бъдат квоти, тарифни квоти или —
ако продуктът се изнася от развиваща се държава — общата схема от преференции на ЕС.
Ако Ви е известно, че са извършени промени по някое от горепосочените, моля, посочете
това 10.
49. Моля, посочете също така дължимите мита за продукта с произход от ЕС, когато
жалбоподателят го внася в съответната(ите) държава(и) извън ЕС.
Заключение относно продукта
50. В жалбата трябва ясно да се заявява, че разглежданият продукт може да бъде сравнен с
продукта, произвеждан и продаван в ЕС от промишлеността на ЕС, и че се конкурира с
него (наричан по-нататък „сходния продукт“). От техническа гледна точка внесените
стоки и стоките от ЕС трябва да бъдат „сходни“ продукти.
сходен продукт = произвеждан в ЕС продукт,
който се сравнява с разглеждания продукт

В.

Съответна(и) държава(и) и износители

51. Антидъмпинговата жалба се отнася до вноса на продукти, произведени в една или повече
държави 11 извън ЕС. За всяка държава извън ЕС жалбата трябва да включва списък на
всички известни производители/износители на разглеждания продукт, като се посочват
данни за връзка:

Информацията може да бъде намерена на следния адрес:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=bg или като се свържете с
компетентните митнически органи във Вашата държава.
11 Ако желаете да подадете жалба във връзка с продукт и държава, които наскоро са били обект на
разследване, довело до отрицателна констатация, моля, свържете се със службите на Комисията за
допълнителна информация.
10
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•
•
•
•
•

наименование;
адрес;
телефонен номер;
адрес на електронна поща;
лице за връзка (ако е известно).

Тази информация трябва да бъде посочена в приложение и да бъде предоставена в електронен
вид, за предпочитане под формата на електронна таблица, като например в Microsoft Excel.
Моля, представете същите данни (ако са налични) за известните сдружения на
производители/износители в съответната(и) страна(и).

Г.

Вносители в ЕС

52. Жалбата трябва да включва списък на всички известни вносители на продукта в ЕС, като
се посочват данни за връзка:
•
•
•
•
•

наименование;
адрес;
телефонен номер;
адрес на електронна поща;
лице за връзка (ако е известно).

Тази информация трябва да бъде посочена в приложение и да бъде предоставена в електронен
вид, за предпочитане под формата на електронна таблица, като например Microsoft Excel. Моля,
представете същите данни (ако са налични) за всички известни сдружения на вносители.

Д.

Доставчици, ползватели и потребители в Съюза

53. Жалбата трябва да включва списък на доставчиците за производители от ЕС, ползвателите
на разглеждания продукт и сдруженията на потребители в ЕС (когато са известни), като се
посочват данни за връзка:
•
•
•
•
•

наименование;
адрес;
телефонен номер;
адрес на електронна поща;
лице за връзка (ако е известно).

Тази информация трябва да бъде посочена в приложение и да бъде предоставена в
електронен вид, за предпочитане под формата на електронна таблица, като например в
Microsoft Excel.

2) ДЪМПИНГ
А.

Принципи

54. Ниските цени не означават непременно дъмпингов внос. Вместо това основното
определение на дъмпинг е продажба на продукт на пазар за износ на цена, по-ниска от
нормалната му стойност.
Експортна цена = цена франко завод на стоки,
предназначени за износ
Нормална стойност = стойност на продукта, продаван
на вътрешния пазар на износителя за вътрешно
потребление
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Дъмпинг = експортната цена е по-ниска от нормалната
стойност
55. Жалбата трябва да съдържа необходимите доказателства, за да се сравни експортната цена
и нормалната стойност на продукта.
Представените доказателства в подкрепа на изчисляването на дъмпинга следва да
обхващат 12-месечен период, приключил не по-късно от 6 месеца преди датата на
подаване на жалбата. Това важи за:
•
•
•
•

Б.

нормалната стойност (вж. раздел В);
експортната цена (раздел Г);
евентуални корекции;
сравнението на цените (раздел Д).

Видове на продукта

56. В някои случаи разглежданият продукт е хомогенен и не могат да бъдат идентифицирани
различни форми или видове, които да повлияват значително на цените. В тези случаи е
достатъчно еднократно изчисляване на дъмпинга, за да се достигне до заключение
относно дъмпинга за целия разглеждан продукт.
57. В други случаи разглежданият продукт се внася в ЕС в различни форми и видове, чиито
цени се различават съществено. Средните стойности могат да нарушат сравнимостта на
цените между нормалната стойност и експортната цена, така че може да се наложи да се
предоставят различни изчисления на дъмпинга за отделните видове на внесения в ЕС
продукт. След това може да се наложи да се избере един или повече представителни
видове на продукта, за да се достигне до реалистично заключение относно дъмпинга във
връзка с разглеждания продукт. Това може да се направи например, като се покаже, че
вносът в ЕС на избраните представителни видове обхваща значителна част от целия внос в
ЕС от съответната държава. Ако жалбата се отнася до повече от една държава, то за всяка
съответна държава може да бъде избран един или повече различни представителни
видове.
58. Нормалната стойност и експортната цена ще бъдат сравнени за всеки представителен вид
на продукта, в резултат на което ще бъдат извършени различни изчисления на дъмпинга,
от които впоследствие ще бъде определена средна стойност.

В.

Нормална стойност

59. За предпочитане е нормалната стойност да се базира на продажните цени на вътрешния
пазар на износителя или като алтернатива тя може да бъде формирана (като сбора от
производствените разходи и разумна печалба). Прилагат се специални разпоредби за
продуктите с произход от държави, в които има значителни нарушения, засягащи силите,
действащи на свободния пазар (вж. по-долу, от точка 66 нататък) .
60. В повечето случаи нормалната стойност ще бъде цената, на която се предлага
разглежданият продукт на вътрешния пазар на износителя. Тази цена трябва да бъде
свързана с вътрешна сделка с цел вътрешно потребление, сключена с независим купувач.
61. Цените следва да бъдат нето франко завод („EXW“ съгласно Инкотермс 12) и не трябва да

12

Правилата Инкотермс или международните търговски термини представляват поредица от
предварително определени търговски термини, публикувани от Международната търговска камара
(ICC). Те се използват широко при международните търговски сделки или при процедури за
възлагане на обществени поръчки. Правилата Инкотермс, които представляват поредица от
трибуквени търговски термини, свързани с често срещани практики при договорните продажби, са
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включват никакви вътрешни данъци, като например ДДС. Ако не е налична такава цена
(например ако се прилагат „CIF“ и „FOB“ съгласно Инкотермс), наличните цени ще трябва
да бъдат коригирани до равнище нето франко завод.
62. Цените и евентуалните корекции трябва да бъдат подкрепени с достатъчни документни
доказателства, като например фактури, предложения, ценови листи и др.
По-долу е даден пример 13:

Фигура 1. Нормална стойност = продажна цена на вътрешния пазар
Пример:
Жалбоподателите се сдобиват с доказателства за цената на дребно на продукта на
вътрешния пазар на страната на износа (139,15 единици от валутата на страната на
износа). От тази цена на дребно се изчислява приблизително нетната цена франко завод
чрез приспадане на съответните суми, които могат да бъдат например следните: ДДС
(10 %), марж на търговеца на дребно (10 %), марж на търговеца на едро, транспорт и
застраховка (15 %).
Разглеждан продукт, вид
Цена на дребно

Валута на страната на износа

139,15

минус данък върху добавената стойност = 10 %. (Изчисление: 139,15/1,10)
⇒Нетна продажна цена
126,5
минус марж на търговеца на дребно = 10 %. (Изчисление: 126,5/1,10)
⇒Цена на едро

115

минус марж на търговеца на едро, транспорт и застраховка = 15 % (Изчисление: 115/1,15)
⇒Цена франко завод
100
Обменен курс: 2 единици от валутата на страната на износа = 1 EUR
Нормална стойност

50 EUR

Цената на дребно е получена от ________, както е посочено в приложение ___.
Маржовете и разходите за транспорт и застраховка са получени чрез пазарно проучване,
осъществено от ______ (или са изчислени въз основа на ...). Вж. приложение ___ за копие на
съответните страници.
Обменният курс е ___. За повече подробности вж. приложение ___.

63. Ако цените на вътрешния пазар на износителя не са налични или са ненадеждни (а именно
ако продажбите са основани на сделки между свързани страни, ако се продава на загуба

предназначени най-вече за ясно съобщаване на задачите, разходите и рисковете, свързани с
транспорта и доставката на стоки. Наред с другото, допълнителни подробности могат да бъдат
намерени в уебсайта на Международната търговска камара http://www.iccwbo.org и в уебсайтовете на
компетентните митнически органи във Вашата държава.
13 Ако продуктът не е хомогенен и поради това анализът е основан на определен брой представителни
видове на продукта, в резултат на това ще бъдат определени различни нормални стойности, които ще
бъдат сравнени поотделно със съответните експортни цени.

Подаване на антидъмпингова жалба — ръководство 14
СЪДЪРЖАНИЕ

или ако те са незначителни) 14, може да използвате формираната нормална стойност на
продукта, основана на производствените разходи в страната на произход плюс разходите
за продажба, общите и административните разходи (наричани по-нататък „SGA“) и
печалбата.
В жалбата трябва да се посочи структурата на разходите и да се обясни как са изчислени
те: материали (посочват се основните използвани суровини), пряк труд; общи разходи,
SGA, с изключение на разходи за транспорт; и разумен марж на печалба в страната на
произход, както е показано във фигура 2 по-долу.
64. Моля, посочете също така ясно източниците за всеки елемент и представете всички
съответни доказателства в приложенията (вж. приложение 2), като посочите ясно датите
им. Във фигура 2 по-долу е даден пример 15:

Продажбите на вътрешния пазар се считат за незначителни, ако са по-малко от 5 % от износа,
осъществяван от тази държава към ЕС.
15 Вж. бележка под линия 13.
14
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Фигура 2. Формирана нормална стойност
Формирана нормална стойност в страната на износа
Разглеждан продукт, вид
Производствени разходи
Суровини
EUR/тон
- суровина A (300 EUR/тон)
- суровина Б (25 EUR/тон)
- суровина В (70 EUR/тон)
Работна ръка
EUR/тон
- квалифицирана работна ръка (30 EUR/тон)
- неквалифицирана работна ръка (20 EUR/тон)

395

50

Енергия 200 Kwh, 0,05 EUR/Kwh

EUR/тон
10
Други производствени разходи
EUR/тон
45
(Ако е възможно, моля, посочете: разходи за наем, лизинг, амортизация, поддръжка и ремонт и
_____
Междинен сбор на производствените разходи
EUR/тон
500
Разходи за продажба, общи и административни разходи EUR/тон
100
(Ако е възможно, моля, посочете: разходи за финансиране, застраховки, опаковане,
администриране, продажби, рекламиране, научноизследователска и развойна дейност,
патенти/лицензионни възнаграждения,
техническа поддръжка, гаранции и др.)
_____
ОБЩО РАЗХОДИ
EUR/тон
600
Нормална печалба
5 % EUR/тон
30
_____
НОРМАЛНА СТОЙНОСТ франко завод
EUR/тон
630
Разходите за внесените количества, суровините и енергията са получени от международния
доклад относно промишления сектор, изготвен от __, както е посочено в приложение ___.
Разходите за работна сила са базирани на статистическите данни на Международната
организация на труда (вж. приложение ___).
Другите производствени разходи и SGA са взети от пазарното проучване, осъществено от ___,
или са изчислени въз основа на ______. Вж. приложение ___ за копие на съответните страници.
Нормалната печалба е минималната необходима сума, която оправдава реинвестиране в тази
промишленост. За повече подробности вж. приложение ___.
Използван обменен курс: ____ (средна стойност за година ___). За повече подробности вж.
приложение ___.

65. В случай че не са налични надеждни цени на вътрешния пазар на износителя и не е
възможно да се формират производствените разходи на производителя износител, моля,
свържете се със службите на Комисията.
Държави, в които има значителни нарушения
Ако цените и разходите на разглеждания продукт в страната на износа не са надеждни
поради наличието на значителни нарушения, жалбата трябва да включва доказателства
за тези нарушения във връзка с разглеждания продукт.
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66. Значителни нарушения възникват, когато отчетените цени или разходи, включително
разходите за суровини и енергия, не са формирани от силите, действащи на свободния
пазар, тъй като са повлияни от съществена правителствена намеса. Могат да се използват
следните източници, за да се установи наличието на значителни нарушения:
1) Доклад(и) на Комисията за значителни нарушения. Възможно е Комисията да изготви
и/или актуализира доклад(и) за наличието на значителни нарушения в дадена държава или
сектор. Ако съществува такъв доклад и ако се счита, че той е целесъобразен в конкретния
случай, в жалбата може да се направи препратка към този доклад и той ще представлява
част от доказателствата по жалбата (при публикуването се добавя връзка към уебсайта).
2) Ако не съществува такъв доклад, или в допълнение към него, в жалбата могат да се
представят твърдения за други нарушения. Доказателствата могат да бъдат основани на

познания за пазара и/или публично достъпни доклади. Всички твърдения за нарушения
във връзка с разходите за вложените материали трябва да бъдат от структурно естество и да
са подкрепени от доказателства.

След като бъде установено наличието на значителни нарушения във връзка с
разглеждания продукт, нормалната стойност трябва да бъде формирана въз основа на
разходите за производство и продажби, които отразяват цени или референтни стойности,
при които няма нарушения, като се включи разумен размер за SGA и печалба.
67. За формирането на нормалната стойност трябва да се изпълнят следните четири стъпки:
I. Използване на данни, отнасящи се до представителен продукт, промишленост и
производствен процес
Когато продуктът се произвежда от голям брой производители от ЕС, трябва да се
използват данни от представителен производител или от няколко представителни
производители от ЕС. Когато продуктът не е хомогенен, може да наложи да се изберат един
или повече представителни видове на продукта. Това може да се направи например, като се
покаже, че вносът в ЕС на избраните представителни видове обхваща значителна част от
целия внос в ЕС от страната на износа. В идеалния случай производственият процес е
подобен или наподобява в голяма степен производствения процес в страната на износа. Ако
случаят не е такъв, трябва да се използва представителен производствен процес, прилаган в
Съюза.
II. Въз основа на данните на производителите от ЕС жалбата трябва да включва:
•

Разбивка по производствените фактори (или списък на материалите, вж. приложение
8 за подробности), необходими за производството на разглеждания продукт.

•

Необходимото количество или използването на всеки производствен фактор и
мерната единица (kg, m2 и др.), необходими за производството на разглеждания
продукт.

•

За всеки производствен фактор — производствени разходи за единица продукция.
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•

Описание на всички производствени фактори, включително по целесъобразност
обяснение относно качеството, категорията, концентрациите и др. и по възможност
съответния код по ХС 16.

III. Референтни стойности, при които няма нарушения
За да се заменят разходите, при които има нарушения (вж. точка IV по-долу),
референтните стойности, при които няма нарушения, трябва да бъдат взети от подходяща
представителна държава или, ако се счита за подходящо, от международни цени, разходи
или референтни стойности, при които няма нарушения.
Подбор на подходяща представителна държава
Препоръчва се процесът на подбор да започне с изготвянето на списък на всички
възможни представителни държави. Моля, изберете държавата, която отговаря найдобре на всички критерии, изброени по-долу:
•

В държавата трябва да се осъществява значително производство на разглеждания
продукт. Продуктът следва да се произвежда и продава на вътрешния пазар в
представителни количества спрямо обема на износа от държавата, за която се твърди, че
осъществява дъмпинг на пазара на ЕС (обикновено за референтна стойност се приема
5 %). Големият брой производители и/или наличието на значителен внос от трети
държави показва наличието на конкуренция. Производството следва да бъде
съпоставено с това на страната на износа. Това означава, че в жалбата следва да бъдат
разгледани достъпът до суровините и компонентите и естеството им , производствената
технология, видът на процеса, моделите на специализация и др. Моля, направете
съответните корекции, когато е оправдано, така че в тези фактори да се отчетат всички
значителни разлики. По подобен начин продуктите с произход от страната на износа и
тези, които се произвеждат в представителната държава, следва да бъдат идентични или
сходни от гледна точка на физическите, техническите и химическите характеристики и
приложенията. Могат да се направят съответните корекции, за да се отчетат
евентуалните разлики.

•

Държавата трябва да бъде на сходно равнище на икономическо развитие като страната
на износа, което означава, че тя трябва да попада в същата категория на доходи и да има
подобно по размер население 17.

•

Данните за разходите трябва да бъдат „леснодостъпни“18 (вж. също така приложение
8). Държави, които не се намират на същото равнище на икономическо развитие като
страната на износа, но все пак са на съпоставимо с нея равнище на развитие, следва да
бъдат избирани само доколкото съображенията, свързани с наличието на данни, са с по-

Кодът по Хармонизираната система („код по ХС“) представлява код по международно
стандартизирана система от наименования и номера, предназначена за класифициране на търгувани
продукти. Тези кодове се използват от над 200 държави — членки на Световната митническа
организация, и се състоят от 6 цифри. Държавите често използват по-подробни кодове, които обаче
не са хармонизирани в международен план.
17 Вж.
например
класификацията
на
доходите,
използвана
от
Световната
банка:
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lendinggroups.
16

18

„Леснодостъпни“ не означава непременно „безплатно“, но трябва да бъдат публично достъпни. При
все това се предпочита информация, която е достъпна безплатно, ако е налице такава.
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голяма тежест от разликите в равнището на икономическото развитие.
•

В представителната държава не следва да има нарушения (вж. също така приложение
8).

•

Когато има повече от една такава държава, най-подходящата представителна държава
ще бъде тази с подходящо равнище на социална и екологична защита. Въпросното
„подходящо равнище на защита“ ще бъде основано на конвенциите на ООН/МОТ за
основните трудови права и на конвенциите, свързани с околната среда. Примерен
списък може да бъде намерен в приложение VIII към Регламента за ОСП (общата схема
от преференции) 19.
Международни цени, референтни стойности или разходи
Като алтернатива могат да се използват международни цени, референтни стойности или
разходи за заместване на разходите, при които има нарушения. Това може да се направи,
когато например в представителната държава няма леснодостъпни разходи, при които
няма нарушения, или когато се счита, че международната котировка указва по-добре
равнището на разходите, при които няма нарушения. В последния случай може да се
счете например, че котировката на Лондонската борса за черни, цветни и благородни
метали представлява по-добра референтна стойност от статистическите данни за вноса в
дадена държава.
IV. Заместване на разходи:
1) Когато е възможно, разходите на производителя от Съюза, които са взети като
отправна точка (вж. точка II по-горе), следва да бъдат коригирани, така че да отразяват
разходите в страната на износа, в която има нарушения.
2) Впоследствие разходите, при които има нарушения, следва да бъдат заместени с
референтните стойности, при които няма нарушения (вж. точка III по-горе), за да се
формира нормалната стойност.

19

Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за
прилагане на схема от общи тарифни преференции, OВ L 303, 31 октомври 2012 г., стр. 1.
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По-долу е даден пример:
Фигура 3. Формирана нормална стойност в случай на значителни нарушения
Разглеждан продукт, вид
Производствени разходи
Суровини
EUR/тон
- суровина A (300 EUR/тон)
- суровина Б (25 EUR/тон)
- суровина В (70 EUR/тон)
Работна ръка
- квалифицирана работна ръка (30 EUR/тон)
- неквалифицирана работна ръка (20 EUR/тон)

395

EUR/тон

50

Енергия 200 Kwh, 0,05 EUR/Kwh

EUR/тон
10
Други производствени разходи
EUR/тон
45
(Ако е възможно, моля, посочете: разходи за наем, лизинг, амортизация, поддръжка и ремонт и
_____
Междинен сбор на производствените разходи
EUR/тон
500
Разходи за продажба, общи и административни разходи EUR/тон
100
(Ако е възможно, моля, посочете: разходи за финансиране, застраховки, опаковане,
администриране, продажби, рекламиране, научноизследователска и развойна дейност,
патенти/лицензионни възнаграждения,
техническа поддръжка, гаранции и др.)
_____
ОБЩО РАЗХОДИ
EUR/тон
600
Нормална печалба
5%
EUR/тон
30
_____
НОРМАЛНА СТОЙНОСТ франко завод
EUR/тон
630
Суровина А е основана на средната вносна цена в подходящата представителна държава за
вноса от всички източници, с изключение на тези от страната на износа, тъй като при тях има
нарушения (вносът от страната на износа отговаря на XX % от целия внос в подходящата
представителна държава). Статистическите данни са взети от
__, както е посочено в
приложение ___.
Енергийните разходи са взети от националната статистическа агенция, както е посочено в
приложение ___. Те са приблизително същите като получените от тримата оказали съдействие
производители от представителната държава (вж. приложение ___ с информация относно
техните разходи и печалби).
Всички други разходи са основани на средните разходи и печалби на тримата производители от
представителната държава, които са оказали съдействие (вж. приложение ___ с информация
относно техните разходи).
SGA и печалбата са взети от публично достъпни отчети на дружества в представителната
държава, които произвеждат разглеждания продукт и/или произвеждат продукти в същия
сегмент/сектор. Вж. приложение ___ за доклада.
Използван обменен курс: ____ (средна стойност за година ___). За повече подробности вж.
приложение ___.

Г.

Експортна цена
Експортна цена, начислявана от износителя на първия независим клиент в ЕС

68. Експортната цена е цената франко завод на стоките, предназначени за износ, платена или
платима от първия независим клиент в ЕС. В повечето случаи експортната цена се базира
на цената, начислявана от износителя на несвързания вносител в ЕС.
69. Доказателствата за експортната цена могат да бъдат под формата на фактури, ценови
оферти, ценови листи, доклади на персонала по продажбите или да бъдат взети от
официалните статистически данни за вноса от съответната държава. Цената трябва да бъде
изразена на равнище франко завод. Жалбата трябва да включва доказателства за същия
период като използвания за нормалната стойност (вж. точка 55 по-горе).
Формирана експортна цена
70. В някои случаи експортната цена ще трябва да бъде формирана въз основа на цената, на
която внесените продукти първоначално се продават на независим купувач. Такъв ще бъде
случаят по-специално, когато:
-

жалбоподателите не могат да установят какви са експортните цени или

-

жалбоподателите имат основания да считат, че износителят и вносителят са свързани
(например чрез отношения между компания майка и дъщерно дружество), че между
тях е сключено компенсационно споразумение или че експортната цена не е надеждна
поради други причини. Моля, обяснете защо.

71. За формирането на експортната цена франко завод жалбоподателите трябва да представят
препродажната цена, която се прилага за внесения продукт при първата му препродажба
на независим купувач в ЕС. Например в случай на цена на вносител, който е свързан с
износителя:
- SGA на вносителя,
- обичайната печалба на несвързан вносител,
- разходи за транспорт, застраховка, заготовка, товарене и допълнителни разходи, както и
- мита.
72. Всички корекции трябва да се придружават от достатъчни документни доказателства. Във
фигура 4 по-долу е даден пример 20:

20

Ако продуктът не е хомогенен и поради това жалбата включва определен брой представителни
видове на продукта, в резултат на това ще бъдат определени различни нормални стойности, които ще
бъдат сравнени поотделно с експортните цени.
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Фигура 4. Формирана експортна цена
Жалбоподателят се сдобива с доказателства за цена, която търговец на дребно заплаща на
търговец на едро/вносител, който е свързан с износител (134,5 EUR). От тази цена трябва
да се изчисли нетната експортна цена франко завод чрез приспадане на съответните суми,
които могат да бъдат например следните: ДДС (10 %), SGA и марж на печалба на
търговеца на едро (10 %), транспорт и застраховка в ЕС (2 %), мито (5 %), транспорт и
застраховка от границата на ЕС до завода на износителя (4 %).
Разглеждан продукт, марка, вид

EUR

Бруто цена на едро

134,5

минус данък върху добавената стойност = 10 %. (Изчисление: 134,5/1,10)
⇒ Нето цена на едро

122,3

минус SGA на търговеца на дребно (5 %) и печалба от несвързан вносител (5 %) = 10 %; както и
транспорт и застраховка в ЕС = 2 %. (Изчисление: 122,3/1,12)
⇒ Цена за търговец на едро след митническо освобождаване
109,2
минус мито = 5 %. (Изчисление: 109,2/1,05)
⇒ Експортна цена CIF 21

104

минус застраховка, навло до завод = 4 %. (Изчисление: /1,04)
⇒ Експортна цена франко завод

100

Цената на дребно представлява средната стойност, получена от фактури (или от каталог, ценови
лист, пазарно проучване и др.),
както е посочено в приложение ___, или вносната цена от данните на Евростат 22 (вж. приложение
___).
Всички маржове, както и застраховката и навлото, са взети от пазарното проучване, осъществено о
______, или са изчислени въз основа на ____. Вж. приложение ___ за копие на съответните страниц

Д.

Сравнение на цените

73. За да се извърши подходящо сравнение на цените, експортната цена и нормалната
стойност следва да бъдат съпоставими по отношение на основните физически и химически
характеристики на продукта, както и по отношение на условията на продажбата.
Сравнението следва да бъде извършено на същото равнище на търговия (например на едро
или на дребно), на равнище франко завод и по същото време, доколкото е възможно.
74. Когато експортната цена и нормалната стойност не са съпоставими, следва да се отчетат
всички разлики, доколкото са известни на жалбоподателите.
За всички извършени корекции трябва да представите:
1) подробности относно разликите, които водят до корекция,
2) приблизителни изчисления с цел отчитане на разликите, както и
3) подкрепящи доказателства във връзка с тези разлики.

21

CIF (стойност, застраховка и навло) е търговски термин, съгласно който продавачът е длъжен да
сключи договор и да заплати необходимите разходи и навло за докарването на стоките до
посоченото пристанище на местоназначение. Вж. също бележка под линия 12.

22

Статистическите данни на Евростат относно вноса са публично достъпни в интернет. Вж. раздел (6)
„ВРЪЗКИ ПО ТЕМАТА“ по-долу.
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75. В резултат на това може да се наложи да се коригира нормалната стойност (но не и
експортните цени), ако продуктът, използван за определяне на нормалната стойност, не е
идентичен на внесения продукт поради различни основни физически и/или химически
характеристики. В този случай, моля, посочете ясно по какъв начин се различават двата
продукта и как тези разлики засягат пазарната стойност или производствените разходи
плюс печалбата.
76. Освен това може да се наложи да се коригира нормалната стойност (но не и експортните
цени), ако сравнимостта на цените между продукта, продаван на вътрешния пазар на
износителя, и изнасяния за ЕС продукт е повлияна от различни равнища на търговия 23
и/или вносни такси и косвени данъци.
77. Освен това трябва да се коригират както нормалната стойност, така и експортните цени, за
да се отчетат разлики, свързани с:

Е.

-

отстъпки,

-

рабати и количества,

-

транспорт, застраховка, заготовка и др.,

-

опаковка,

-

кредит,

-

разходи след продажбата,

-

комисиони,

-

конвертиране на валути, както и

-

други фактори, които оказват въздействие на цените и на тяхната сравнимост.

Дъмпингов марж

78. Дъмпинговият марж обикновено се изчислява по следния начин:
1) Сравнение на цените: изчислява се разликата между нормалната стойност (нетна
стойност франко завод) и експортните цени (нетни цени франко завод), след като
бъдат отчетени евентуалните разлики, оказващи въздействие върху сравнимостта на
цените.
2) Тази разлика се изразява като процент от експортната цена CIF.
Във фигура 5 по-долу е даден пример:
Фигура 5. Изчисляване на дъмпинговия марж (всички стойности са в евро)
а. Нормална стойност франко завод
б. Експортна цена франко завод
в. Дъмпингов марж
а-б
г. Стойност CIF
д. Дъмпингов марж като % от стойността CIF
г

100
(80)
20
90
20 = 22 %

в *100
90

79. Ако са избрани различни видове на продукта, това ще доведе до различни дъмпингови
маржове. Тези маржове могат да бъдат усреднени, за да се получи един общ дъмпингов
марж за разглеждания продукт, но в жалбата трябва да бъдат посочени всички изчисления.
80. Ако жалбата се отнася до повече от една държава, трябва да бъде изчислен дъмпинговият

23

Става въпрос за разликата между продажбата на дребно или чрез дистрибутори.
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марж за всяка съответна държава поотделно.

Ж.

Равнище на мерките в случай на нарушения във връзка със суровините в
страната на износа

81. Съгласно правилата на СТО и на ЕС се предвижда, че равнището на антидъмпинговото
мито при никакви положения не може да бъде по-високо от дъмпинговия марж, но може
да бъде по-ниско, ако такова по-ниско мито е достатъчно, за да се отстрани вредата,
причинена от дъмпинговия внос. Това е т. нар. „правило за по-малкото мито“ („ППММ“).
Следователно ППММ се прилага в случаите, когато маржът на вредата (вж. точка 142) е
по-малък от дъмпинговия марж (вж. точка 78).
82. Когато оценява въпроса дали мито, което е по-малко от дъмпинговия марж, би било
достатъчно за отстраняване на вредата, Комисията отчита дали има нарушения във връзка
със суровините по отношение на разглеждания продукт.
83. В случай че жалбоподателите считат, че са налице такива нарушения във връзка със
суровините и желаят Комисията да проведе разследване в тази връзка, се препоръчва да се
включат в жалбата достатъчно доказателства за съществуването на тези нарушения (вж.
по-долу списъка с нарушения, които Комисията може да разследва), както и
доказателства, че цената на тази суровина в страната на износа е значително по-ниска от
цените на представителни международни пазари. Това ще позволи на Комисията да
разследва тези нарушения и ако е оправдано, да наложи мито на равнището на
дъмпинговия марж. По своя собствена инициатива и доколкото разполага с доказателства,
Комисията ще разгледа дали такива нарушения съществуват.
Ако Комисията не разполага с достатъчни доказателства за такива нарушения, преди да
започне делото, било въз основа на жалбата, или на събраните от Комисията по нейна
собствена инициатива доказателства, в известието за започване на процедура, а
следователно и в обхвата на разследването, няма да се включва разглеждането на тези
нарушения. Ако не са установени нарушения при разследването, маржът на вредата не
може да се фиксира на равнището на дъмпинговия марж в резултат на нарушения във
връзка със суровините. Това би могло да окаже значително въздействие върху равнището
на митото.
Пример
В резултат на антидъмпингово разследване се установява дъмпингов марж от 50 % и
марж на вредата от 15 % за конкретен производител от страната на износа. Обичайно
ставката на антидъмпинговото мито ще бъде определена на 15 %, но ако при
разследването се установи наличие на нарушения във връзка със суровините,
Комисията може да определи ставката на антидъмпинговото мито за този производител
на 50 % (равнището на дъмпинговия марж), ако това е в интерес на Съюза.

84. Ще бъдат отчетени само суровини, които представляват поне 17 % от производствените
разходи за разглеждания продукт. Поради това разбивката на разходите в жалбата трябва
да показва, че има вероятност суровината, при която има нарушения, да отговори на прага
от 17 %.
85. Производствените данни на жалбоподателите обикновено са доста близки до тези на
производителите в страната на износа, но може да не са напълно идентични. Това
означава, че ако например има доказателства за схема за двойно ценообразуване по
отношение на електроенергията в страната на износа, но електроенергията представлява
едва 15 % от производствените разходи, Комисията все пак може да разследва
доказателствата във връзка с това нарушение. От друга страна, ако има доказателства за
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тарифни квоти за износ на суровина, но тя представлява едва 3 % от производствените
разходи, това доказателство може да бъде добавено, но вероятността да се достигне прагът
от 17 % в страната на износа е малък. В случай че жалбоподателите са осведомени за
наличие на разлики при производствените методи спрямо производителите в страната на
износа (например поради вертикална интеграция), това трябва да бъде посочено в
жалбата.
86. Нарушенията, които Комисията може да разследва, са:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

схеми за двойно ценообразуване,
експортни такси,
допълнителна такса за износ,
квоти за износ,
забрана за износ,
данък при износа,
изисквания за лицензиране,
минимална експортна цена,
намаляване или отнемане на правото на възстановяване на ДДС,
ограничения на мястото на митническото оформяне за износители,
списък на одобрени износители,
задължение по отношение на вътрешния пазар,
изключителни права за минен добив.

87. Представените доказателства трябва да бъдат достатъчни. Не могат да бъдат взети
предвид твърдения без подкрепящи доказателства. Например, ако жалбоподателите
твърдят, че в страната на износа има нарушения във връзка с дадена суровина поради
наличието на квота за износ, жалбата трябва да включва законодателния акт, с който се
установява квотата и от който става видно, че този акт е в сила.
88. Вж. по-долу някои източници, които могат да съдържат полезна информация относно
евентуални нарушения във връзка със суровини. Повечето от тези източници използват
класификацията по Хармонизираната система за определяне на суровините, така че се
препоръчва да се представят кодовете по ХС за използваните суровини:
•

•
•
•
•

•
•

Списъкът с нарушения, които Комисията може да разследва, е подобен на
списъка, публикуван от ОИСР и използван в нейния Опис на ограниченията за
износ на промишлени суровини:
http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials.
Преглед от СТО на търговската политика, публикуван от СТО:
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tpr_e.htm.
Доклади по държави.
Професионални анализатори от промишлеността, като IHS Market, Metal Bulletin
и Bloomberg.
Уебсайтът „Doing Business“ („Извършване на стопанска дейност“) на Групата на
Световната банка: http://www.doingbusiness.org/data. Изберете държава в раздела
„Моментно състояние на икономиката“ и след това изберете „Трансгранична
търговия“.
База данни на МВФ: http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx.
Други източници относно цените на комуналните услуги, като например
Международната агенция по енергетика и националните органи, отговорни за
водните съоръжения.

Допълнителна проверка за наличие на интерес на Съюза в случай на нарушения във
връзка със суровините
89. Целта на тази проверка е да се определи дали е в интерес на Съюза да се наложи мярка на
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равнището на дъмпинговия марж. За извършването на тази проверка Комисията трябва
активно да потърси информация от заинтересованите страни, включително от
жалбоподателите. Комисията трябва да прецени елементи, като свободния капацитет в
страната на износа, конкуренцията за суровини и ефекта върху веригите за доставки за
дружествата от Съюза, както и всички други съответни елементи.
90. За да се даде възможност на Комисията да събере достатъчно информация, за да определи
дали е в интерес на Съюза да се наложи мярка на равнището на дъмпинговия марж в
случай на нарушения във връзка със суровините, жалбоподателите се приканват да
включат цялата имаща отношение информация (подкрепена с доказателства) в жалбата,
като отговорят на въпроси като:
а)

Съществува ли значителен свободен капацитет за разглеждания продукт/разглежданата
суровина в страната на износа? Ако е възможно, представете изчисление на
производствения капацитет, годишното производство и вътрешното потребление на
разглеждания продукт в страната на износа. Посочете източника на информацията.

б) Какви са глобалните условия на конкуренция за основните суровини за разглеждания
продукт? Изправена ли е нашата промишленост пред проблем с осъществяването на
достъп до тези суровини и/или с разходите във връзка с тях? Производителите от ЕС
зависят ли в голяма степен от вноса на стратегически важни суровини? Може ли тази
зависимост да бъде критична с оглед на икономическата стойност на суровините и
високия риск по отношение на доставките? Могат ли основните суровини да бъдат
заменени с други материали?
в) Какъв би бил ефектът от налагането на мярката на равнището на дъмпинговия марж
върху пазара надолу по веригата и върху веригата за доставки като цяло?
Този списък с въпроси не е изчерпателен. Освен това е възможно да е от значение и
допълнителна информация в зависимост от продукта и пазара.
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3) ВРЕДА
А.

Принципи
За да бъде в състояние да определи дали съществуват достатъчно доказателства за
започване на антидъмпингова процедура, Комисията трябва да разполага с определени
данни, свързани с твърдението, че дъмпинговият внос поражда вредоносни ефекти.

91.

92. Тези данни се отнасят до:
1) обема и стойността на дъмпинговите продукти и техните ценови равнища, както и
2) тяхното въздействие върху промишлеността на ЕС.
93. Основните фактори за анализиране на вредата, които ще бъдат обяснени подробно понататък, са следните:
-

потребление в ЕС,

-

обем и пазарен дял на дъмпинговия внос,

-

единична цена на дъмпинговия внос (например цена на тон),

-

подбиване на цените, от което страдат жалбоподателите,

-

производство 24, капацитет и използване на капацитета на промишлеността на Съюза и
на жалбоподателите,

-

обем на продажбите на ЕС и пазарен дял на промишлеността на ЕС и на
жалбоподателите,

-

стойност на продажбите на ЕС на равнище франко завод 25 и обем на износа на
жалбоподателите,

-

единичната продажна цена в ЕС на жалбоподателите на равнище франко завод,

-

разходи за продаваните в ЕС стоки от жалбоподателите,

-

рентабилност на жалбоподателите в ЕС,

-

заетост на промишлеността на ЕС и на жалбоподателите,

-

инвестиции на жалбоподателите,

-

началните и крайните запаси на жалбоподателите за всеки период.

94. Не е необходимо да се наблюдава действителна отрицателна тенденция при всички
елементи, свързани с промишлеността на ЕС. Например въпреки увеличението на
продажбите в абсолютно изражение съответната промишленост може да счита, че е
загубила значителен оборот поради по-ниски цени на пазара в резултат на оказвания
натиск за намаляване на цените от дъмпинговия внос.
95. Жалбата също така може да включва информация относно показатели, различни от
изброените в точка 83, които показват наличие на вреда.

24

Включва се производство, което се прехвърля или продава вътрешно в рамките на дружество или на
свързано дружество за по-нататъшна преработка (за собствено потребление или продажби за
собствено потребление).

25

С изключение на собственото потребление или продажбите за собствено потребление (продукти,
които се прехвърлят или продават вътрешно в рамките на дружество или на свързано дружество за
по-нататъшна преработка). Продуктите, предназначени за собствено потребление или за продажби за
собствено потребление, следва да бъдат посочени отделно.
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96. Освен това при описването на ситуацията, в която се намира промишлеността на ЕС,
могат да бъдат взети предвид заплахи от вреда или пречки за установяването на
промишленост на ЕС (вж. по-долу).
97. Приложение 5 съдържа примерна таблица, която може да използвате за събиране на
данните на отделни дружества, и друга таблица за обобщаване на данните за описаната в
този раздел вреда.
98. При представянето на съответните данни и цифри, моля, вземете предвид следното:
Географски район
99. Всички горепосочени показатели се отнасят за целия ЕС.
Продукт
100. Оценката на вредата трябва да се основава единствено на въпросния продукт, така че
всички представени данни и цифри следва да се отнасят единствено към него. Може да
представите данни за по-голяма група продукти, която включва въпросния продукт,
единствено когато е невъзможно да се представят данни, ограничени само до този
продукт. Такава ситуацията може да възникне например при статистически данни за
вноса, когато митническата позиция включва повече продукти, а не само въпросния
продукт (вж. следващата точка). Ако случаят е такъв, трябва да се изчисли обемът на
вноса на разглеждания продукт. Моля, обяснете и обосновете извършените екстраполации
или корекции по стойността на обема.
Тарифни позиции
101. Понякога тарифните позиции или кодовете по КН не позволяват изолиране на въпросния
продукт, защото той е смесен с други продукти, които не са свързани с жалбата (т. нар.
„кодове ex“, вж. бележка под линия 9). При такива обстоятелства внесеният обем на
разглеждания продукт трябва да бъде изчислен въз основа на пазарните данни или други
източници. Полезни могат да бъдат и статистическите данни от страната на износа 26.
Информация относно видовете на продукта
102. Ако въпросният продукт се състои от много различни видове или разновидности,
информацията за определени фактори за определяне на вредата може да бъде ограничена
до някои представителни видове (вж. също така точка 57 по-горе), ако:
•

някои показатели за вредата не могат да бъдат представени глобално за всички
видове на продукта

или
•

26

развитието на стойностите в световен мащаб (например производствени разходи,

Повечето държави по света използват номенклатурата на Хармонизираната система (ХС) на
Световната митническа организация (СМО) за тарифно класиране и статистически цели. Кодовете по
ХС се състоят от шест цифри, а впоследствие членовете на СМО могат да установяват допълнителни
подразделения (например 8-цифрените кодове по КН на ЕС). Това означава, че първите шест цифри
от тарифната номенклатура на членовете на СМО (включително ЕС) са еднакви. Ако обаче
използвате статистически данни от страната на износа, трябва да използвате нейната тарифна
номенклатура, като вземете предвид използваните от нея подразделения след шестата цифра.
Можете да намерите уебсайтове на статистическите служби на членовете на СМО на следния адрес:
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/natl_e.pdf.
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продажни цени, рентабилност) не се счита за съдържателно.
Моля, отбележете на каква основа са избрани конкретните видове на продукта.
Разглеждан период
103. По отношение на изчисленията, свързани с подбиването и занижаването на цените, в
идеалния случай периодът следва да обхваща 12 месеца и да е приключил не по-късно от 6
месеца преди датата на подаване на жалбата (същият период като използвания за
изчисляването на дъмпинга, вж. точка 55 по-горе).
104. По отношение на факторите за определяне на вредата, на които се базират тенденциите
(например развитие на обема и цените при вноса в ЕС и продажбите в ЕС на
производители от ЕС), периодът трябва да обхваща 4 години, като в идеалния случай
последната от тях съвпада с използвания период за изчисляването на дъмпинга и
подбиването на цените.

Б.

Фактори за определяне на вредата
Предварителни забележки

105. Трябва да бъдат представени т. нар. „макропоказатели“ за цялата промишленост на ЕС
(т.е. за жалбоподателите и за други известни производители). Макропоказателите са:
-

производство,

-

капацитет,

-

обем на продажбите,

-

пазарен дял и

-

заетост.

Когато не са известни точните цифри по отношение на производители от ЕС, различни от
жалбоподателите, в жалбата трябва да бъдат посочени приблизителни изчисления въз
основа на разумна и изрично посочена методология.
106. Т. нар. микропоказатели, като например стойност на продажбите, продажни цени,
производствени разходи, рентабилност и изчисленията на подбиването на цените, се
отнасят само до жалбоподателите.
107. В жалбата трябва да се посочват стойностите за всяко дружество, както и общият сбор.
108. Жалбите трябва да включват обяснения за всеки от показателите за вредата, вж.
подробностите по-долу.
Потребление в ЕС (вж. също така приложение 6, раздел I, таблица А)
109. Развитието на обема на продажбите в ЕС трябва да бъде сравнено с потреблението в ЕС.
Цифрите за потреблението могат да се базират на пазарни проучвания, статистически
данни и др., но също така могат да бъдат изчислени посредством един от следните два
метода:
Метод I
Година
а)
б)
в)

1

Общо производство на ЕС от всички производители от ЕС
(жалбоподатели и други)
Общо внос от държави извън ЕС*
Общо износ (продажби в държави извън ЕС)*
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2

3

4

г)
д)
е)

Видимо потребление в ЕС (а+б-в)
Общо изменение на запасите в ЕС
Действително потребление в ЕС (г-д)

* Възможен източник: статистика за вноса и износа на ЕС (Евростат) — да се посочи мерната единица (тонове,
килограми и др.)

Общото производство на ЕС от всички производители от ЕС е производството на
жалбоподателите плюс производството на други производители от ЕС (включително
производители от ЕС, които са свързани и/или които извършват внос). Възможно е да се

-

наложи това производство отчасти да бъде изчислено. Ако част от производството е
предназначено за собствено потребление или за продажби за собствено потребление27,
моля, посочете до каква степен.
Общото количество внос от държави извън ЕС представлява целият внос на продукта в ЕС,
включително вноса, за който се твърди, че е дъмпингов. Тази стойност е достъпна в

-

статистическите данни на Евростат28. Ако кодът по КН не води до изолиране на
разглеждания продукт, тези стойности трябва да бъдат изчислени.
Общото количество на износа (към държави извън ЕС) е обемът на износа на продукта към
държави извън ЕС, който може да бъде намерен в Евростат в раздела „Държави извън ЕС“.

-

Ако кодът по КН не води до изолиране на разглеждания продукт, тези стойности
трябва да бъдат изчислени.

Общото изменение на запасите в ЕС е разликата между началните и крайните запаси на
всички производители от ЕС (жалбоподатели и дружества, които не са подали жалби). В

-

зависимост от продукта и броя на дружества, които не са подали жалби, е възможно да
се наложи да се направят изчисления.
Метод II
а)

б)
в)

Година
Общ обем на продажбите в ЕС на
продукция от ЕС от всички
производители от ЕС
(жалбоподатели и други)
Общо внос от държави извън ЕС*
Действително потребление в ЕС
(а+б)

1

2

3

4

* Възможен източник: статистика за вноса и износа на ЕС (Евростат)

- Общият обем на продажбите в ЕС на продукция от ЕС от всички производители от ЕС

означава продажбите на жалбоподателите плюс продажбите на другите производители от ЕС
(включително производители от ЕС, които са свързани и/или които извършват внос). В

зависимост от съдействието на производителите от ЕС е възможно да се наложи да се
направят изчисления. Ако част от производството е предназначено за собствено потребление
или за продажби за собствено потребление, моля, посочете въпросния обем.

- Общото количество внос от държави извън ЕС представлява целият внос на продукта в ЕС,
включително дъмпинговият внос. Тази стойност е достъпна в статистическите данни на
Евростат. Ако кодът по КН не води до изолиране на разглеждания продукт, тези
стойности трябва да бъдат изчислени.

За определение на собствено потребление или продажби за собствено потребление вж. бележка под
линия 20.
28 Статистическите данни на Евростат относно вноса са публично достъпни в интернет. Моля, вижте
раздел (6) „ВРЪЗКИ ПО ТЕМАТА“ по-долу.
27
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Обем и пазарен дял на вноса, за който се твърди, че е дъмпингов (вж. приложение 6,
раздел I, таблица Б)
110. Този обем представлява само дъмпинговият продукт с произход от държавата(ите),
посочена(и) в жалбата, изразен в същата мерна единица като потреблението (тонове,
бройки, квадратни метри и др.).
111. Пазарният дял се изчислява като процент от потреблението в ЕС и поотделно за всяка
съответна държава:
Обем на дъмпинговия внос от държава „А“
----------------------------------------------------------------- x 100
Потребление в ЕС

Цена на вноса, за който се твърди, че е дъмпингов (вж. също така приложение 6,
раздел I, таблица В)
112. Развитието на вносните цени може да бъде показател, че дъмпинговият внос оказва натиск
върху цените.
113. В съответствие с естеството на наличната информация предлагаме три алтернативни
метода за представяне на развитието на цените на дъмпинговия внос. Тези предложения
не изключват използването на други методи за демонстриране на ценовите тенденции при
вносните продукти. Независимо кой метод се използва, жалбата трябва да включва
съответните подкрепящи доказателства.
1) Обикновено Евростат указва средната единична цена CIF. Тази цена не включва мито.
2) Освен това е възможно да се оцени развитието на продажните цени на пазара на ЕС,
като се разгледат някои конкретни представителни видове на продукта. Този метод
може да бъде по-полезен, когато продуктът се предлага в различни видове или
разновидности.
3) Могат да се използват и други източници, като например публични или частни
проучвания, пазарни проучвания, доклади за продажби или статистически данни за
износа от съответната(ите) държава(и), за да се посочат цените на дъмпинговия внос.
Развитието на цените за препродажба в ЕС е показателно за вносните цени само ако
разходите и печалбите от препродажбата не се изменят.
Подбиване на цените, което жалбоподателите търпят (вж. също така приложение 6,
раздел II, таблица А)
114. За да се определи дали е налице подбиване на цените и/или дали цените на дъмпинговия
внос оказват натиск или отрицателно въздействие върху цените в ЕС, от решаващо
значение е да се сравнят продажните цени на дъмпинговия внос с продажните цени на
жалбоподателите за подобен вид на продукта на пазара на ЕС, като се представят
достатъчни доказателства.
115. Обикновено трябва да се направи такова сравнение само за скорошен период от време: 12
месеца, като този период трябва да е приключил не по-късно от 6 месеца преди датата на
подаване на жалбата — същият период като използвания за изчисляването на дъмпинга
(вж. точка 55 по-горе).
116. Доколкото е възможно, сравненията трябва да се отнасят до същите или сходни видове на
продукта и трябва да бъдат извършени на същото равнище на търговия (например на
равнището на търговията на дребно), по същото време (разпръснати по реалистичен начин
в рамките на 12-месечния период) и в рамките на същия пазар, така че да може
основателно да се заключи, че вносният продукт е продаван на пазара на ЕС на по-ниска
цена от тази, на която се продава продуктът от промишлеността на ЕС. В допълнение към
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това жалбата трябва да включва сравнение за всеки представителен вид на продукта (т.е.
за същите видове на продукта като използваните за изчислението на дъмпинга, вж. точка
57 по-горе).
117. Ако продаваните от жалбоподателите видове на продукта са различни от тези, които се
продават в ЕС от производителите/износителите от съответната страна, но двата продукта
все пак се конкурират, трябва да бъде обяснено ясно как и защо тези видове на продукта
се конкурират и при необходимост да се извършат подходящи корекции. Тези корекции
следва да се придружават от достатъчни документни доказателства.
118. По-долу са предложени два начина за представяне на доказателствата, но могат да се
използват и други:
-

Ако за изчислението на дъмпинга са използвани представителни видове на
разглеждания продукт, за изчислението на подбиването на цените трябва да се
използват същите представителни видове. Доказателствата за експортните цени са
същите като тези, които се представят в подкрепа на изчислението на дъмпинга, но се
коригират, така че да се отчетат разходите след вноса. Доказателствата за продажните
цени от промишлеността на ЕС на пазара на ЕС обикновено са под формата на
фактури, издадени от производителите от ЕС на клиенти в ЕС (при необходимост
коригирани, така че цената да бъде франко завод).

или
-

Сравнението също така може да се базира на статистически данни за вноса, като се
използва среднопретеглена цена CIF на границата на ЕС при разтоварване и цената
франко завод на жалбоподателите. Разходите след вноса трябва да бъдат добавени към
цените при разтоварване; т.е. мита (ако продуктът се облага с такива), такси за
митническо оформяне и разходи за обработка. Тази средна стойност може да бъде
сравнена със средната цена франко завод на жалбоподателите, представена за анализа
на показателите за вредата (вж. точки 123 — 126 по-долу). Този вариант може да не е
точен, ако разглежданият продукт е обхванат от код по КН, който обхваща и други
продукти, или ако има множество различни видове на продукта, които се продават на
различни цени.
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119. Маржът на подбиване се изразява като процент от продажната цена в ЕС на
жалбоподателите на пазара на ЕС и обикновено се изчислява по следния начин:
Продажна цена франко завод на жалбоподателя - продажна цена на дъмпинговия внос при
разтоварването
---------------------------------------------------------------------------------------------x 100
Продажна цена франко завод на жалбоподателя

Производство, капацитет и използване на капацитета на жалбоподателите и на други
известни производители от ЕС (вж. също така приложение 6, раздел II, таблица Г)
120. Производството представлява целият произведен обем на места, които са физически
разположени в ЕС, изразен в съответните мерни единици (тонове, бройки, квадратни
метри и др.) за определен период (обикновено 12 месеца). Той трябва да включва
производството, предназначено за собствено потребление или за продажби за собствено
потребление, като ясно се посочва съответният обем. Собственото потребление или
продажбите за собствено потребление касаят продукти, които се прехвърлят или продават
вътрешно в рамките на дружество или на свързано дружество за по-нататъшна преработка.
собствено потребление/продажби за собствено
потребление = потребление за вътрешно производство,
не е налице свободна конкуренция с вноса, за който се
твърди, че е дъмпингов
121. Капацитетът е обемът, който може да бъде произведен за определен период (обикновено
12 месеца) в разположени в ЕС производствени обекти с използване на настоящите
ресурси, изразен в съответните мерни единици (тонове, бройки, квадратни метри и др.).
Трябва да се вземат предвид възможните периоди за дейности по поддръжка, по време на
които няма производство.
122. Използването на капацитета се изчислява, като производството се разделя на капацитета и
се изразява в проценти.
123. В жалбата трябва да се посочват производството, капацитетът и използването на
капацитета, както е обяснено по-горе, с които разполагат жалбоподателите (поотделно и
като общ сбор), без да се засягат изискванията в точка 96.
124. В жалбата трябва да се посочи дали някой от жалбоподателите е свързан с дружества,
които произвеждат и/или продават разглеждания продукт в държавата(ите), посочена(и) в
жалбата, и да се представи информация за тази връзка и за въпросните дружества. По
подобен начин трябва да се посочи дали някой от жалбоподателите е закупил продукта (и
следователно действа отчасти като търговец) от други производители от ЕС, от
държавата(ите), посочена(и) в жалбата, или от други трети държави. Ако това е така,
трябва да се посочат обемът и цените и да се обяснят причините (вж. точка 27 по-горе).
125. Жалбата също така трябва да съдържа:
•
•
•

изчисление на производството и капацитета на други известни
производители от ЕС (като цяло и по възможност поотделно, вж. също така
точка 109);
обяснение на използваната методология (вж. също така точки 28 и 30 погоре);
налична информация, ако има такава, относно техните продажби за
собствено потребление, връзката им с производители в държавата(ите),
посочена(и) в жалбата, и закупуването на определени количества от
разглеждания продукт от други производители от ЕС, от държавата(ите),
посочена(и) в жалбата, или от други трети държави.
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Продажби в ЕС, пазарен дял и износ на жалбоподателите и на други известни
производители от ЕС (вж. също така приложение 6, раздел II, таблица Д)
126. Обемът на продажбите в ЕС представлява количеството (изразено в същите мерни
единици като стойностите, отнасящи се до производството и капацитета в ЕС), за което
производителите от ЕС издават фактури, когато извършват продажби към клиенти от ЕС в
рамките на определен период (обикновено 12 месеца).
127. Стойността на продажбите в ЕС е сумата в евро (франко завод) на обема, за който
производителите от ЕС издават фактури, когато извършват продажби към клиенти от ЕС.
Моля, посочете равнището на търговия (например търговия на дребно), на което
обикновено се продават продуктите.
128. Собственото потребление или продажбите за собствено потребление (независимо дали се
фактурират или не) следва да се посочат отделно.
129. Пазарният дял се получава, като обемът на продажбите се раздели на потреблението, и се
изразява в проценти. При изчисляването на потреблението в ЕС в жалбата трябва да се
посочат стойностите за всяко дружество и да се включи общ сбор за всички.
130. На тази основа в жалбата трябва да се посочат обемът на продажбите в ЕС и пазарният дял
на жалбоподателите и на всички производители от ЕС (въз основа на най-добрите
приблизителни изчисления), както и стойността на продажбите на жалбоподателите.
131. Обемът и стойността на експортните продажби (франко завод), т.е. продажбите извън ЕС,
също са от значение, защото могат да покажат колко конкурентна е промишлеността на
ЕС на други пазари, където преобладават нормални условия на конкуренция. Ако няма
покупки и запаси или ако те са пренебрежимо малки, производството на ЕС обичайно
следва да бъде подобно на продажбите в ЕС плюс износа. Моля, обяснете евентуалните
отклонения.
Продажна цена на жалбоподателите в ЕС (вж. също така приложение 6, раздел II,
таблица Г)
132. Продажната цена е средната единична цена, на която произведеният от жалбоподателите
продукт се продава на пазара на ЕС. Тази цена следва да бъде изразена като „франко
завод“, т.е. след приспадане на евентуалните разходи за транспорт, рабати и комисиони.
133. В случай на хомогенен продукт или когато обемът на продажбите на различните видове не
варира, средната цена би могла да се изчисли по следния начин:
Нетен оборот на разглеждания продукт (франко завод) в ЕС
-------------------------------------------------------Продажби на разглеждания продукт (като обем) в ЕС

134. В случай че разглежданият продукт се предлага в множество видове или разновидности с
различни ценови равнища и различен обем на продажбите, може да е за предпочитане да
се покаже развитието на цената на определени видове на продукта, които представляват
най-добре разглеждания продукт като цяло.
По възможност следва да се използват същите видове на продукта като използваните за
изчисленията на дъмпинга и подбиването на цените.
135. Полезен източник на информация могат да бъдат и статистическите данни от пазарни
проучвания на представителни сдружения или други доклади.
Разходи за стоките, продавани от жалбоподателите в ЕС (вж. също така приложение
6, раздел II, таблица Д)
136. Разходите за продадените стоки представляват сборът на постоянните и променливите
производствени разходи (включително амортизация), както и финансовите разходи и SGA
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във връзка с производството и продажбата на разглеждания продукт в ЕС (всички разходи
се посочват преди облагане с данъци върху дохода) на основа франко завод, т.е. без
разходи, свързани с превоза до клиентите.
137. В допълнение към това жалбата трябва да включва разходите за продадените стоки за
всеки представителен вид на продукта (т.е. за същите видове на продукта като
използваните за изчисленията на дъмпинга и подбиването на цените, вж. точка 57 погоре).
138. Разходите трябва да бъдат представени по начин, възможно най-близък до начина,
използван в собствената финансово-счетоводната система на конкретния жалбоподател,
като се представят подробности за изчисленията.
Рентабилност на жалбоподателите във връзка с разглеждания продукт, продаван в
ЕС (вж. също така приложение 6, раздел II, таблица Е)
139. Рентабилността обикновено се установява чрез изразяване на нетната печалба преди
облагане с данъци от осъществяваните от жалбоподателите продажби на разглеждания
продукт на несвързани клиенти в ЕС като процент от оборота от тези продажби.
140. Ако печалбата през разглеждания период е засегната от извънредни обстоятелства или
събития на пазара, тези обстоятелства и съответните им въздействия следва да бъдат
изразени количествено.
141. Обикновено се използва следният метод за изразяване на средната рентабилност на
жалбоподателите във връзка с разглеждания продукт. Може обаче да се използва и
различен метод, ако е подходящ.
Печалба (или загуба) от продажбите в ЕС на разглеждания продукт на несвързани клиенти преди
облагане с данъци върху дохода
--------------------------------------------------------------------------------x 100
Оборот (франко завод) в ЕС на разглеждания продукт на несвързани клиенти

142. Освен това трябва да бъде посочен и обоснован изискваният марж на печалба, който
гарантира жизнеспособност на промишлеността на ЕС в дългосрочен план, наричан също
така нормален марж на печалбата или „целева печалба“.
Обикновено това е маржът на печалба, който се постига при нормални обстоятелства на
пазара преди появата на дъмпинговите практики, при условие че:
o
o

реалистично може да се очаква такава печалба във въпросния сектор от
съответната промишленост;
печалбата не може да бъде приписана на извънредни обстоятелства на
пазара.

Когато този марж на печалба бъде добавен към разходите за единица продукция от
продаваните стоки, се получава целевата цена в ЕС, т.е. цената, която промишлеността на
ЕС реалистично може да очаква да начислява на пазара на ЕС в отсъствието на дъмпингов
внос.
След това маржът на подбиване или на вреда се изчислява, като целевата цена на
жалбоподателите се сравнява с цената на границата на ЕС при разтоварване на
дъмпинговия внос (включително разходи след вноса, вж. също така точка 108) и се
изразява като процент от цената CIF на дъмпинговия внос (за да се даде възможност за
правилно сравнение с дъмпинговия марж с цел прилагане на правилото за по-малкото
мито):
Целева цена на жалбоподателя - цена на границата на Съюза при разтоварване на дъмпинговия
внос
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
Цена CIF на дъмпинговия внос
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Брой наети лица от жалбоподателите и от други известни производители от ЕС (вж.
също така приложение 6, раздел I, таблица Е и приложение 6, раздел II, таблица Ж)
143. Броят наети лица представлява средният брой служители на пълно работно време (или
прогнозни оценки на този брой), които се занимават с производството, продажбата,
администрирането и разпространението на въпросния продукт за определен период
(обикновено 12 месеца). Следва да се включат и временните работници.
144. На тази основа в жалбата трябва да бъде посочен броят наети лица от жалбоподателите и
от всички други известни производители от ЕС (въз основа на най-добрите приблизителни
изчисления).
Инвестиция на жалбоподателите (вж. също така приложение 6, приложение II,
таблица З)
145. Инвестицията е размерът на капиталовите разходи, изразходвани за недвижимо
имущество, машини и съоръжения, свързани пряко или непряко с разглеждания продукт,
като се включва приблизителна оценка на полезния живот от над една година.
Запаси (вж. също така приложение 6, раздел II, таблица И)
146. Запаси означава обемът на въпросния продукт, който се съхранява за продажби, собствено
потребление или продажби за собствено потребление.
147. Трябва да бъде посочен обемът на запасите от въпросния продукт, с които разполагат
жалбоподателите в началото и в края на всеки 12-месечен период. Моля, посочете дали
продуктът следва сезонни модели.
Други елементи на вредата
148. Други съответни фактори за определяне на вредата, като например възвръщаемост на
инвестицията, паричен поток, невъзможност за привличане на капитал и др., също могат
да бъдат показателни за вредата, която жалбоподателите търпят поради дъмпинговия внос.
Ако са налице такива фактори, те следва да бъдат посочени и коментирани.
Заплаха от допълнителна вреда
149. Друг елемент, който може да бъде включен в жалбата, е потенциалната допълнителна
вреда, която промишлеността на ЕС може да претърпи в бъдеще в резултат на вноса, за
който се твърди, че е дъмпингов.
150. Определянето на заплаха от допълнителна съществена вреда трябва да се базира на факти,
а не само на твърдения. Ако ясно предвидима и непосредствена допълнителна вреда може
да бъде изразена количествено, това следва да бъде направено. Следват някои примери за
обстоятелства, при които може да се предвиди допълнителна вреда:
- Темп на нарастване на дъмпинговия внос
Тенденция на увеличаване на вноса на дъмпинговите продукти би могла да показва, че
има вероятност този внос да продължи да нараства в бъдеще.
- Производствен капацитет на износителите
Важно е да се посочи потенциалът от гледна точка на производствения капацитет на
страната на износа, за да стане ясно, че агресивното търговско поведение би могло да
продължи. Тази информация обикновено може да се вземе от проучвания, статии в
специализирани вестници или други източници.
- Промени в структурата на експортния пазар
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Структурните промени на вътрешния пазар на износителите (свиване на търсенето,
инвестиции, техническо развитие, банкова реформа, отваряне на пазара за
чуждестранни продукти и др.) може да допринесат за нарастване на износа към ЕС на
дъмпингови цени.
- Пречки за износа към други трети държави
Износителите биха могли да се насочат към пазара на ЕС. Това очакване може да бъде
основано на индивидуалната експортна стратегия на дружествата, но и на факта, че в
трети държави съществуват високи вносни мита или други пречки за вноса (например
антидъмпингови мерки, технически стандарти и др.).
- Запаси в съответната(ите) държава(и)
Увеличаване на складовите наличности на износителите би могло да показва
вероятност, че износът на продукта ще нарасне значително в бъдеще.
151. Обикновено твърдения от такова естество допълват твърденията за вече понесена вреда,
но е възможно жалбата да се основава единствено на заплаха от вреда, при условие че е
подкрепена с достатъчно доказателства, които при първоначалното разглеждане изглежда
обосновават започването на процедура.
Пречки за производството и развитието
152. Възможно е дъмпинговият внос да е обезкуражил потенциално заинтересовани дружества
от ЕС да произвеждат разглеждания продукт, като ги е възпрепятствал да се установят
като производители. Ако случаят е такъв, моля, обяснете как се е случило това, като
подкрепите твърденията с подходящи доказателства.
153. Обикновено твърдения от такова естество допълват твърденията за понесена вреда, но е
възможно жалбата да се основава единствено на породените от дъмпинговия внос пречки
за установяване на промишленост на ЕС, при условие че жалбата е подкрепена с
достатъчни доказателства.

4) ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА
А.

Въздействие на дъмпинговия внос

154. Освен данните, свързани с вредата, трябва да се докаже, че дъмпинговият внос е причинил
съществена вреда, т.е. че съществува причинно-следствена връзка. Това обаче не означава,
че дъмпинговият внос трябва да бъде единствената причина за понесената вреда.
Причинно-следствената връзка може да бъде изразена чрез нарастване на вноса на все пониски цени, което съвпада с влошаването на положението на жалбоподателите, доказано с
развитието на показателите за вреда.

Б.

Въздействие на други фактори (вж. също така приложение 6 в частта
„Причинно-следствена връзка“)

155. Необходимо е също така да се отчете дали е възможно други фактори, различни от
дъмпинговия внос, да са повлияли на влошаването на положението на промишлеността на
ЕС. Такива фактори могат да бъдат:
-

обемът и цените на продукта от други трети държави;

-

свиване на търсенето и промени в потреблението;

-

ограничителни търговски практики на производители от ЕС;

-

силна конкуренция от производители от ЕС;

-

слаби резултати от износа, осъществяван от промишлеността на ЕС;
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-

ниска производителност на промишлеността на ЕС;

-

грешна оценка на развитията на пазара, например лоша инвестиционна политика;

-

слаби маркетингови резултати;

-

ниско качество на продукта или слаба продуктова гама;

-

колебания в обменния курс;

-

собствен внос на промишлеността на ЕС с произход от съответната държава.

Ако е приложимо, жалбата трябва да включва оценка на тези или на други съответни
фактори, за да се покаже до каква степен са повлияли на вредата, понесена от
промишлеността на ЕС в обхванатия от жалбата период (вж. точка 92).

5) ЗАКЛЮЧЕНИЕ
156. В заключението на жалбата може под формата на резюме да се изтъкне повторно защо
представените доказателства, които показват наличието на дъмпинг, вреда и причинноследствена връзка, се считат за достатъчни за започването на антидъмпингово
разследване.
157. В заключението трябва да се отправи искане към Европейската комисия да започне
антидъмпингова процедура, за да разследва твърденията в жалбата.
158. Моля, изпратете жалбата до Европейската комисия (вж. приложение 1 и точка 4 за
допълнителни подробности) заедно с придружително писмо с посочена дата, подписано от
лице, което е упълномощено от жалбоподателите да действа от тяхно име.
159. За тази цел може да се използва следният текст:
„Прилагаме антидъмпингова жалба относно вноса на (продукт) с произход от
(държава/и). Долуподписаният удостоверява, че, доколкото му е известно,
предоставената информация е пълна и точна и че той е упълномощен да представлява
жалбоподателя/ите (име на жалбоподателя/ите).
Име, подпис, адрес, електронна поща и телефонен номер.“

6) ВРЪЗКИ ПО ТЕМАТА
160. Официалните статистически данни са достъпни чрез посочените по-долу връзки. Моля, в
отделно приложение също така представете необработените данни във вида, в който са
извлечени, и таблици с агрегирани данни, които са използвани за изчисленията.
Ако номенклатурата на официалната статистика не съвпада с разглеждания продукт
(например „кодове ex по КН“, т.е. кодове, които се отнасят до по-широка гама продукти),
наличните официални статистически данни пак биха могли да бъдат полезни, ако
жалбоподателите са в състояние да обработят данните, като използват разумна
методология, подкрепена с достатъчни доказателства. Могат да се използват и други
надеждни източници, подкрепени с достатъчни доказателства.
Тарифна и статистическа номенклатура:
-

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1821 на Комисията от 6 октомври 2016 г. за
изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно
тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (моля, имайте
предвид, че всяка година се публикува нова версия):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:294:FULL&from=BG
- Кодове по Комбинираната номенклатура (търсачка):
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=bg
Статистика на Евростат за вноса и износа (COMEXT):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
Статистика на Евростат за производството (PRODCOM):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/prodcom/data

7) СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ
161. След като получи жалбата, Комисията ще изпрати обратна разписка.
162. В 45-дневен срок от подаването на жалбата Комисията ще вземе решение въз основа на
информацията в жалбата дали да започне разследване или да отхвърли жалбата.
163. Ако жалбата съдържа достатъчно доказателства, Комисията ще извърши проверка на
представителността преди да вземе окончателно решение дали да започне официално
разследване (вж. също така точки 29 — 34).
Комисията ще се свърже с всички известни производители на разглеждания продукт от
ЕС, за да изразят своята позиция относно евентуалното започване на разследване.
Комисията също така ще се свърже с известните сдружения на равнище ЕС и в
национален план.
Въз основа на отговорите Комисията ще прецени дали производителите от ЕС, които
отправят жалбата, са достатъчно представителни (вж. приложение 7 за пример на
стандартно писмо).
Ако е оправдано, въз основа на отговорите Комисията също така ще избере неокончателна
извадка от производителите от ЕС, които да бъдат разследвани по време на разследването.
В известието за започване на процедура страните ще бъдат приканени да представят
своите мнения, преди да бъде взето решение относно окончателната извадка.
164. Жалбата трябва да бъде подкрепена от поне половината производители, които са изразили
мнение по нея, като те трябва да представляват поне една четвърт от цялото производство
на ЕС. Комисията няма да започне разследване, ако не е налице такава подкрепа и
представителност.
165. След като Комисията вземе решение да започне антидъмпингово разследване, в
Официален вестник на Европейския съюз се публикува известие за започване на
процедура. Комисията ще изпрати въпросници на:
-

производители от ЕС;
износители;
свързани и несвързани вносители;
доставчици и ползватели.
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166. Тези страни обикновено ще разполагат с 30 — 37 дни да отговорят на въпросника.
Въпросникът за производителите от ЕС ще съдържа подробни въпроси за всички
горепосочени фактори за определяне на вредата, и по-специално за продажната цена и
производствените разходи за въпросния продукт.
167. След това Комисията ще извърши разследване на място, за да провери дали отговорите са
точни. Освен това Комисията ще прецени дали потенциалното налагане на мерки би
отговаряло на общия интерес на ЕС. Комисията може да наложи временни мерки не покъсно от осем месеца след започването на процедурата и трябва да вземе окончателно
решение в рамките на 14 месеца след започването.
168. Ако жалбата не съдържа достатъчно доказателства, които при първоначалното
разглеждане предполагат наличие на дъмпинг, вреда и причинно-следствена връзка,
основанията за отхвърляне на жалбата ще бъдат надлежно обосновани и представени на
жалбоподателите с цел изразяване на мнения, преди да бъде взето окончателно решение.
Официалното отхвърляне на жалба се извършва под формата на решение на Комисията.
169. Жалбата може да бъде оттеглена във всеки един момент преди вземането на
окончателното решение дали да се започне процедура. Ако жалбата бъде оттеглена, ще се
счита, че тя не е подавана.
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Насоки за подаването на жалба
Приложение 2 Част A:
Пример за стандартно съдържание на жалба
Част Б:
Обща антидъмпингова жалба (описателна част)
Приложение 3 Примери за стандартни приложения към жалбата
Приложение 4 Насоки за неповерителната версия на жалбата
Приложение 5 Формуляр за събиране на данни
Приложение 6 Примери за таблици, в които се обобщава
информацията за вредата
Приложение 7 Стандартен формуляр
Приложение 8 Държави, в които има значителни нарушения

Приложение 1
Насоки за подаването на жалба
При всички положения жалбата трябва да включва както версия за ограничено ползване, така и
достъпна за разглеждане от заинтересованите страни версия. Т. нар. „публично достъпна
версия“ означава версия на жалбата, която не съдържа поверителна информация.
Ако жалбата не съдържа никаква поверителна информация, достатъчно е да се подаде само
една версия.
Комисията би предпочела да получи жалбата само в електронен вариант, като се следват
следните насоки:
•

Имената на всеки документ, който представлява част от жалбата, трябва да се състоят от
следните елементи: „Основна част на жалбата“ или „Приложение“, пореден номер,
указание за съдържанието и обозначението „ОГРАНИЧЕНО“ или „ПУБЛИЧНО“, както е
показано в примерите по-долу:
Част от версията за ОГРАНИЧЕНО
ПОЛЗВАНЕ на жалбата

Електронен документ

Основна част/описателна част

Основна_част_ОГРАНИЧЕНО.pdf

Приложение 1 (жалбоподатели)

Приложение
1_жалбоподатели_ОГРАНИЧЕНО.xlsx

Приложение 2 (други производители от ЕС)

Приложение 2_други производители
от ЕС_ОГРАНИЧЕНО.xlsx

…

…

Част от ПУБЛИЧНО ДОСТЪПНАТА версия
на жалбата

Електронен документ

Основна част/описателна част

Основна_част_ПУБЛИЧНО.pdf

Приложение 1 (жалбоподатели)

Приложение
1_жалбоподатели_ПУБЛИЧНО.pdf

Приложение 2 (други производители от ЕС)

Приложение 2_други
производители от
ЕС_ПУБЛИЧНО.pdf

…

…

Горепосоченото съдържание следва да се добави като отделен файл с индекс към жалбата.
•

•
•

•

По правило Комисията изпраща публично достъпните версии на жалбите в т. нар.
„преносим формат за документи“ („pdf“) на заинтересованите страни — производители,
износители, вносители, доставчици и ползватели. Тъй като Комисията не може да поеме
отговорност за целостта на данните при конвертирането на различни изходни формати,
всички електронни файлове от публично достъпната версия следва да се подадат в pdf
формат.
Максимален допустим размер на файловете: 10 MB.
Поради технически причини дължината на пътеката на файловете не трябва да надхвърля
256 знака след записването им на дисковете на Комисията. Поради това, моля, не
използвайте сложни структури с подпапки, които водят до твърде дълги имена на
папките/документите.
Списъкът и данните за връзка (включително адресите на електронните пощи) на всички
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•

известни производители от ЕС, вносители, износители от съответната(ите) държава(и),
ползватели/потребители, както и изчисленията трябва да бъдат представени под формата
на електронна таблица, като например в Microsoft Excel.
Препоръчваме в приложенията да бъдат включени минивъпросниците, попълнени от
отделните дружества, под формата на електронна таблица, като например в Microsoft
Excel.
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Жалбата може да бъде изпратена:
-

по електронна поща, както е обяснено по-горе, или като алтернатива:

-

на преносимо устройство за съхранение на данни (например CD, DVD или USB флаш)
или

-

на хартиен носител

на адреса, посочен в точка 4.
Ако имате технически въпроси, моля, свържете се с Комисията преди да подадете жалбата.
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Приложение 2
Част А
Пример за стандартно съдържание на жалба
1.

Въведение

2.

Обща информация
A. Жалбоподатели

Б.

1. Жалбоподатели
2. Представителност
3. Други известни производители от ЕС
Разглеждан продукт

В.

1. Определение на продукта
2. Описание на продукта
3. Мита и други търговски мерки
Държава(и), посочена(и) в жалбата

Г.

Известни износители/производители в съответната(ите) държава(и)

Д. Известни вносители в ЕС
Е.
3.

Доставчици, ползватели и потребители в ЕС

Дъмпинг
A. Видове на продукта
Б.

Нормална стойност
1. Избор на държава аналог (ако става въпрос за непазарна икономика или за
икономика в преход)
2. Изчисляване на нормалната стойност

В.

Експортна цена
Изчисляване на експортната цена

Г.

Сравнение на цените

Д. Дъмпингов марж
4.

Вреда
A.
Б.
В.
Г.
Д.

5.

Потребление в ЕС
Обем и пазарен дял на дъмпинговия внос
Цена на дъмпинговия внос
Подбиване на цените
Тенденции при факторите за определяне на вредата

Причинно-следствена връзка
A. Въздействие на дъмпинговия внос
Б. Въздействие на други фактори

6.

Заключение
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Част Б
ПРИМЕР:
Обща антидъмпингова жалба (описателна част)
Електронната версия на този образец може да бъде свалена от следния адрес:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/XXXXX.docx
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Приложение 3
Пример за стандартни приложения към жалбата
Пример — приложение 1.A.
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- Обем на производството на ЕС за последната календарна година и/или (за предпочитане) за
12-месечен период, който е приключил не по-късно от 6 месеца преди датата на подаване на
жалбата. Обосновете тези изчисления чрез посочване на източника на данните, като
приложите съответните копия от източника, ако е приложимо, и опишете подробно
използваната методология.
- Списък на жалбоподателите с данни за връзка (име, адрес, телефонен номер и факс, адрес на
електронна поща, лице за връзка) и производствен обем на всеки жалбоподател и на всички
жалбоподатели като цяло за последната календарна година и за 12-месечен период, който е
приключил не по-късно от 6 месеца преди датата на подаване на жалбата.
- Списък на всички известни производители от ЕС с данни за връзка (име, адрес, телефонен
номер и факс, адрес на електронна поща и по възможност лице за връзка) с прогнозна
оценка на техния производствен обем за горепосочения едногодишен период. Ако знаете
позицията на другите известни производители по отношение на жалбата, моля, посочете
дали я подкрепят, отхвърлят или са неутрални.
Забележка: моля, представете електронна версия на всички данни за връзка, за предпочитане
таблица в Excel.
Пример — приложение 1.Б.

Разглеждан продукт

- Документи (например европейски стандарти), брошури, производствени процеси, различни
видове и изображения на въпросния продукт, който се произвежда в ЕС.
- Аналогично за внасяния в ЕС чуждестранен продукт, за който се твърди, че е дъмпингов.
- Аналогично за чуждестранния продукт, продаван на чуждестранния вътрешен пазар.
Пример — приложение 1.В.

Дружества износители

- Списък (по държави) на известните производители/износители на въпросния продукт с
данни за връзка: имена, адреси, телефонен номер и адрес на електронна поща, както и лице
за връзка (ако е известно).
- Списък на известните сдружения на производители/износители по държавата(ите),
посочена(и) в жалбата, като се посочват същите данни за връзка.
Забележка: моля, представете електронна версия, за предпочитане таблица в Excel.
Пример — приложение 1.Г.

Вносители

- Списък (по държави) на известните вносители с посочване на имена, адреси, телефонен
номер и адрес на електронна поща, както и лице за връзка (ако е известно).
- Списък на известните сдружения на вносители, като се посочват същите данни за връзка.
Забележка: моля, представете електронна версия, за предпочитане таблица в Excel.
Пример — приложение 1.Д.

Доставчици, ползватели и потребители

- Списък на известните основни доставчици, ползватели и потребители, както и техни
сдружения, с посочване на имена, адреси, телефонен номер и адрес на електронна поща,
както и лице за връзка (ако е известно).
Забележка: моля, представете електронна версия, за предпочитане таблица в Excel.
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В случай че съответната промишленост се състои от голям брой малки и средни предприятия, моля,
свържете се с Комисията за допълнителни насоки.
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Пример — приложение 2.A.

Представителни видове на продукта

- Техническа и статистическа информация относно тези видове на продукта.
Пример — приложение 2.Б.

Нормална стойност

Избор на държава аналог (ако става въпрос за непазарна икономика)
- Всякаква информация, която подкрепя избора на държавата аналог. Например:
• относно конкуренцията на пазара (например участници на пазара, официална
статистика за вноса на разглеждания продукт в предложената държава аналог и др.);
• размер на пазара от гледна точка на обема (например резултати от проучване на пазара);
• производствен процес (информация от проучвания, статии и др.).
Ако може да се използва цената на вътрешния пазар:
- Фактури, предложения, проучвания, реклами, статистика и др., които указват цената на
вътрешния пазар.
- Доказателства за евентуални корекции (от проучвания на пазара или други надеждни
източници).
Полезна информация може да бъде получена чрез делегациите на ЕС и/или посолствата на
държавите — членки на ЕС, разположени в държави извън ЕС.
В противен случай:
- Източник на данни за формираната стойност (например проучвания на пазара, статистика)
или
- Доказателства за цената, начислявана от доставчик в трета държава (например фактури,
предложения, статистика и др.).
Пример — приложение 2.В.

Експортна цена

- Фактури/писмени предложения и/или данни на Евростат и/или други (доклади на персонала
по продажбите, ценови листи).
- Източник на стойностите за корекциите или основа за тяхното изчисляване, така че цената
да се изрази на равнище франко завод, по-специално разходи за транспорт.
Пример — приложение 2.Г.

Сравнение на цените

- Доказателства или основа за изчисляване в подкрепа на корекциите, които трябва да бъдат
извършени.
Пример — приложение 3.A.

Вреда

- Доказателства за фактори за определяне на вредата, по-специално цени на производителите
от ЕС и рентабилност.
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Приложение 4
Насоки за достъпната за разглеждане от заинтересованите страни
версия
При съставяне на достъпната за разглеждане от заинтересованите страни версия следва да
имате предвид, че всички заинтересовани страни, т.е. производители, износители, вносители,
доставчици и ползватели, ще имат достъп до нея, за разлика от версията за ограничено
ползване. При все това достъпната за разглеждане от заинтересованите страни версия следва да
бъде достатъчно подробна, за да позволи разбирането на смисъла на информацията,
предоставена във версията за ограничено ползване, без да се разкриват поверителни данни.
За да Ви помогнем при изготвянето на достъпна за разглеждане от заинтересованите страни
версия на жалбата, Ви съветваме да направите следното:
1. Използвайте като основа предвидената за ограничено ползване версията на жалбата и
приложенията.
2. Определете цялата информация в жалбата за ограничено ползване, за която считате, че не
е поверителна, и я оставете в достъпната за разглеждане от заинтересованите страни
версия.
3. За всяка точка, която не сте разкрили (както в основната част на жалбата, така и в
приложенията), следва да:
-

-

обясните защо е поверителна (най-вече защото представлява търговска тайна или
защото боравите с документи, чието разкриване би навредило на лицата, които са
ги предоставили или които са посочени в тях) 30;
резюмирате
поверителната
информация
в
неповерителната
версия.
Резюмето трябва да бъде съдържателно, т.е. трябва да бъде достатъчно точно, за
да позволи разбирането на смисъла (брой документи, заглавие, дата/обхванат
период, описание на съдържанието и др.). Посочете използваните източници на
информация в неповерителната версия, както е направено и в поверителната
версия, или посочете защо източникът не може да бъде разкрит.

4. Ако при извънредни обстоятелства не е възможно дори да изготвите резюме на
поверителната информация, посочете причините за това. Винаги посочвайте изрично
случаите, в които са заличени поверителни данни. Редактираният текст трябва да бъде
обозначен като [редактиран].
Примери за резюмиране на поверителна информация:
*

Когато информацията се отнася до числата за различни години, можете да използвате
индекси:
Пример за поверителна информация:

30

Някои видове информация или документи могат да се считат за поверителни по своето естество
(търговски тайни, документи, чието разкриване би навредило на лицата, които са ги предоставили
или които са посочени в тях). По отношение на търговските тайни обосновката би могла да бъде
например: „тази информация е поверителна по своето естество, защото нейното разкриване би
осигурило значително конкурентно предимство на конкурент“. По отношение на разкриване на
информация, която би навредила на дадено лице, обосновката би могла да бъде например: „тази
информация е поверителна по своето естество, защото нейното разкриване би оказало значително
отрицателно въздействие върху предоставило информацията лице или върху лице, от което е
получена информацията“. По възможност следва да бъдат описани конкурентните предимства и/или
вредоносните аспекти. В изключителни случаи дадена информация или документ, които не са
поверителни по своето естество, могат да бъдат третирани като поверителни, когато са предоставени
на Комисията в условията на поверителност заедно с надлежно обосновано искане за поверително
третиране.
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200x (година-2)
20 000 EUR

200x (година-1)
30 000 EUR

200x
40 000 EUR

Неповерителното резюме би могло да представлява следното:
200x (година-2)
100
*

200x (година-1)
150

200x
200

Когато информацията представлява конкретно число, може да използвате диапазон:
Пример за стойност за ограничено ползване:
„Продажната цена е 215 EUR/тон“.
Достъпното за разглеждане от заинтересованите страни резюме би могло да бъде
следното:
„Продажната цена е [200 — 240] EUR/тон“.

По принцип диапазоните са по-съдържателни от индексите, дори за показването на
тенденции. Ако използвате индекси, моля, имайте предвид, че това трябва да бъде
обосновано.
*

Когато информацията за ограничено ползване се отнася до текст, можете да го резюмирате
или да заличите имената на страните, като посочите тяхната функция:
Пример за текст за ограничено ползване:
„ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ООД ме уведоми, че вносните цени са били с 20 % пониски“.
Достъпното за разглеждане от заинтересованите страни резюме би могло да бъде
следното:
„[Един от моите клиенти] ме уведоми, че вносните цени са били с 20 % пониски“.

*

Що се отнася до изчисленията на дъмпинга и вредата, в неповерителната версия трябва да
се посочва използваната методология, а информацията за ограничено ползване трябва да
бъде резюмирана по съдържателен начин (например чрез използване на диапазони и
индекси за данни за ограничено ползване/чувствителни данни и реални стойности).

Информация, обхваната от авторско право на трета страна
По принцип цялата информация или данни, които се съдържат в жалбата, не следва да бъдат
обект на авторски права (както във версията за ограничено ползване, така и в достъпната за
разглеждане от заинтересованите страни версия).
Ако все пак считате за необходимо да се основете на доклад, проучване, пазарно проучване,
статия от пресата, европейски стандарт и др., обект на авторско право, следва да се опитате да
получите съгласието на носителя на авторското право, за да могат заинтересованите страни да
направят справка с документа или със съответните данни от документа в достъпната за
разглеждане от заинтересованите страни версия. Моля, посочете писмено дали разполагате с
такова съгласие и опишете неговия обхват и условия, ако има такива.
Ако не разполагате с такова съгласие, трябва да представите съдържателно неповерително
резюме, така че другите заинтересовани страни да бъдат в състояние да упражнят своето право
на защита, когато правят справка с достъпната за разглеждане версия на жалбата. Резюмето
трябва да съдържа основна информация, като например името на автора, пълното заглавие на
документа и конкретните предоставени страници, ако е целесъобразно, както и описание на
съдържанието с използване на индекси или диапазони вместо действителните данни.
Ако предпочитате да се свържете с носителя на авторското право след започване на
разследването, моля, представете и подпишете следната декларация за ангажимент в жалбата:
„Аз, г-н/г-жа.... , декларирам, че предоставям на Комисията информация и/или данни,
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обект на авторските права на трета страна, за които ще поискам специално разрешение
от носителя/ите на авторските права (наименование/я на дружеството/ата) с цел
изрично да се позволи
i) Комисията да използва информацията и данните за целите на настоящата процедура
за търговска защита и
ii) информацията и/или данните да бъдат предоставени на заинтересованите страни по
настоящото разследване.
Междувременно предоставям съдържателно резюме на информацията, обект на
авторски права. Декларирам също така, че всички останали сведения и данни, представени
за целите на настоящото разследване, не са обект на авторски права“.
Както е посочено в тази декларация, трябва да предоставите съдържателни неповерителни
резюмета (с индекси или диапазони в зависимост от предмета), в които се посочва източникът
на информацията.
Моля, уведомете Комисията, ако имате някакви съмнения във връзка с боравенето с
информация, обект на авторски права.
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Приложение 5
ФОРМУЛЯР ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ
Карета за попълване от съставящия жалбата субект
Карета за попълване от отделните дружества
АНТИДЪМПИНГОВА ЖАЛБА ОТНОСНО ВНОСА НА
(продукт)………………………… С ПРОИЗХОД ОТ (страна/и)………………………

За ограничено
ползване1

Моля, попълнете таблицата и отговорете на въпросите по-долу, като следвате тези
указания:
1. Отговорите трябва да се отнасят изключително до „…….………“ (попълнете името на
разглеждания продукт), т.е. ………………..……………………….(посочете кратко описание на
разглеждания продукт), обичайно деклариран в рамките на код(ове) по КН
………………………………. (попълнете кодовете).
2. Цялата предоставена информация трябва да се отнася само до Вашето собствено
производство в ЕС1 (т.е. тя не следва да включва продажби на продукти, произвеждани от
други дружества от ЕС, или продажби на внесени стоки).
1 Таблица

Производство на Вашето дружество
1 в ЕС1 (в съответните единици2)3
Капацитет на Вашето дружество в
2 ЕС1 (в съответните единици2)3
Продажби на Вашето дружество в
3 ЕС1 (в съответните единици2)3
Продажби на Вашето дружество в
4 ЕС1 (в EUR)3
Заетост във Вашето дружество в
5 ЕС1 (брой служители)3
Продажби на Вашето дружество
извън ЕС1 (в съответните
6 единици2)3
Цени франко завод за продажбите
на Вашето дружество в ЕС1 (в
7 EUR/единица2)3
Пълни разходи4 за продажбите на
Вашето дружество в ЕС1 (в
8 EUR/единица2)3
Печалби от продажбите на Вашето
9 дружество в ЕС1 (в EUR)3
Обем на запасите в края на
1 годината на Вашето дружество в
0 ЕС1 (в съответните единици2)3
Инвестиции в разглеждания
1 продукт от Вашето дружество в
1 ЕС1 (в EUR)3
1 Използване на капацитета от
2 Вашето дружество в ЕС1 (в %)3

200x
(година3)*

200x
(година2)*
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200x
(годин
а-1)*

200x
(годин
а 0)*

Свързано5 ли е Вашето дружество, пряко или непряко, с производители или износител
на разглеждания продукт от държавата(ите), за която(които) се твърди, че
2 осъществява(т) дъмпинг?
да :
не :
Ако отговорът е „да“, моля, посочете …………………………………
държавата(ите) ………………………….
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Свързано5 ли е Вашето дружество, пряко или непряко, с друг производител или
3 износител на разглеждания продукт, който не е установен в ЕС?
да :
не :
Ако отговорът е „да“, моля, посочете …………………………………
държавата(ите) ………………………….
Вашето дружество внася ли разглеждания продукт в ЕС1 от държавата(ите), за
4 която(които) се твърди, че осъществява(т) дъмпинг?
да :
В съответните единици2
Внос от ………………. (държава, за която
се твърди, че осъществява дъмпинг)

не :
200x
(година-1)

200x
(година 0)

5 Вашето дружество внася ли разглеждания продукт в ЕС1 от друга държава извън ЕС?
да :
не :
Ако отговорът е „да“, моля, посочете …………………………………
държавата(ите) ………………………….
Източниците на информацията, предоставена в този документ, са (например
6 одитирани отчети):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Моля, подпишете Вашия отговор и подпечатайте документа с официалния печат на
дружеството.
7 Наименование на дружество:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Адрес на дружество:
……………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………
Телефонен номер и факс:
………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………
Електронна поща:
……………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………..
С настоящото посоченото в точка 7 по-горе дружество подкрепя горепосочената жалба като
жалбоподател и упълномощава ……………………………………………………..………
да действа от негово име по всички
въпроси, отнасящи се до
антидъмпинговата процедура.

Дата

Подпис на упълномощения
служител
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Име и длъжност на
упълномощения служител

Този документ е само за вътрешно ползване. Той е защитен в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО)
№ 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43). Това е поверителен документ
съгласно член 19 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51) и член 6 от
Споразумението на СТО за прилагането на член VI от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г.
(Антидъмпингово споразумение) / съгласно член 29 от Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета (ОВ L 188, 18.7.2009 г.,
стр. 93) и член 12 от Споразумението на СТО за субсидиите и изравнителните мерки.
2 Държавите — членки на ЕС, са: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия,
Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша,
Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешката република и Швеция.
3 Видът на съответната единица се различава в зависимост от продукта. Например обувките се предлагат в чифтове,
стоманата — в тонове, велосипедите — в бройки, напитките — в литри. Моля, посочете вида единица, която се
прилага към Вашия продукт. Моля, посочете използваната единица.
4 Стойностите следва да се отнасят до всички 28 държави членки (вж. бележка под линия 2), дори за периоди преди 1
юли 2013 г.
5 „Пълните разходи“ включват всички производствени разходи (включително амортизация), както и разходи за
продажби, общи, финансови и административни разходи, извършени при производството и продажбата на
продуктите. „Пълните разходи“ са разходите преди облагането с данъци.
6 Производителите се считат за свързани с износители само ако а) един от тях пряко или косвено контролира другия;
или б) двете лица са пряко или косвено контролирани от трето лице; или в) двете лица заедно контролират пряко или
косвено трето лице. Смята се, че едно лице контролира друго, когато първото има правна или оперативна способност
да упражнява ограничение върху действията на второто или съответно да ги насочва.
* Най-актуалната информация обичайно не следва да бъде по-стара от 6 месеца от датата на подаване на жалбата.
Например, ако изготвяте жалба, която ще бъде подадена през декември 200x г., последната колона следва да обхваща
най-малко първата половина на 200x г.
1
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Приложение 6
ПРИМЕРИ ЗА ТАБЛИЦИ, В КОИТО СЕ ОБОБЩАВА
ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ВРЕДАТА
I. Макропоказатели: отнасят се за промишлеността на ЕС като цяло
Моля, попълнете таблиците във връзка със следните показатели за всички производители от
Европейския съюз, като година 0 е 12-месечен период преди подаването на жалбата, чиято
крайна дата следва да предшества с не повече от 6 месеца датата на подаването на жалбата:
А

ПОТРЕБЛЕНИЕ
Година

Потребление в ЕС
Индекс

Ба
Година

200x (година3)*

200x
(година-2)*

200x
(година-1)*

200x
(година
0)*

100

....

....

....

200x
(година-1)*

200x
(година
0)*

ОБЕМ НА ДЪМПИНГОВИЯ ВНОС

200x (година3)*

200x
(година-2)*

Съответна държава
Индекс
100
....
....
Съответна държава
Индекс
100
....
....
(според нуждите)
Общ обем на дъмпинговия
внос
Индекс
100
....
....
Бб
ПАЗАРЕН ДЯЛ НА ДЪМПИНГОВИЯ ВНОС
Година
Съответна държава
Съответна държава
(според нуждите)
Общо пазарен дял на
дъмпинговия внос

В

....
....

....

200x (година3)*

200x
(година-2)*

200x
(година-1)*

%
%
%

%
%
%

%
%
%

%

%

%

ЦЕНА НА ДЪМПИНГОВИЯ ВНОС (на единица)
Година

Съответна държава
Индекси
Съответна държава
Индекси
(според нуждите)

200x (година3)*

200x
(година-2)*

200x
(година-1)*

100
100
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200x
(година
0)*
%
%
%
0
%

200x
(година
0)*
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Г

ПРОИЗВОДСТВО, КАПАЦИТЕТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА
ПРОМИШЛЕНОСТТА НА ЕС
Година
200x

Общо производство
Индекс
Производствен капацитет
Индекс
Използване на капацитета
(общо
производство/производствен
капацитет)
Да

200x (година3)*

200x
(година-2)*

200x
(година-1)*

(година
0)*

100

....

....

....

100

....
%

....
%

....
%

%

ОБЕМ НА ПРОДАЖБИТЕ В ЕС ОТ ПРОМИШЛЕНОСТТА НА ЕС
Година
200x

200x (година3)*

200x
(година-2)*

200x
(година-1)*

(година
0)*

200x
(година-1)*

200x
(година
0)*

Общо продажби в ЕС (обем)
Индекс
100
Дб
ОБЕМ И ЦЕНИ НА ИЗНОСА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА
НА ЕС

200x (година3)*

200x
(година-2)*

Обем
Индекс

100

Стойност (EUR)
Индекс

Е

Заетост
Индекс

100

ЗАЕТОСТ В ПРОМИШЛЕНОСТТА НА ЕС
Година

200x (година3)*

200x
(година-2)*

200x
(година-1)*

200x
(година
0)*

100

....

....

....
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II. Микропоказатели: отнасят се само до жалбоподателите
Моля, попълнете таблиците във връзка със следните показатели поотделно за всеки
жалбоподател и на агрегирана основа (за всички жалбоподатели)
А

ПОДБИВАНЕ НА ЦЕНИТЕ, ОТ КОЕТО СТРАДАТ ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ
Година
200x

200x (година3)*

Съответна държава
Съответна държава

200x
(година-1)*

(година
0)*
%
%

НЕ СА
НЕОБХОДИМИ
ДАННИ, НО НЕ
СА И
ИЗКЛЮЧЕНИ,
АКО СА
ЦЕЛЕСЪОБРАЗ
НИ

(ако е необходимо)

Б

200x
(година-2)*

%

ПРОИЗВОДСТВО, КАПАЦИТЕТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА
Година
200x

Общо производство
Индекс
Производствен капацитет
Индекс
Използване на капацитета
(общо
производство/производствен
капацитет)

Ва

200x (година3)*

200x
(година-2)*

200x
(година-1)*

(година
0)*

100

....

....

....

100

....
%

....
%

....
%

ОБЕМ И СТОЙНОСТ НА ПРОДАЖБИТЕ В ЕС
Година

%

200x (година3)*

200x
(година-2)*

200x
(година-1)*

200x
(година
0)*

200x (година3)*

200x
(година-2)*

200x
(година-1)*

(година
0)*

%
100

%
....

%
....

%
....

200x
(година-1)*

200x
(година
0)*

Общо продажби в ЕС (обем)
Индекс
Общо продажби в ЕС
(франко завод) в EUR
Индекс
100
....
....
....
Вб
ПАЗАРЕН ДЯЛ В ЕС НА ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ И НА ДРУГИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ ЕС
Година
200x

Пазарен дял в ЕС
Индекс
Вв

ОБЕМ И ЦЕНИ НА ИЗНОСА
Година

200x (година3)*

200x
(година-2)*
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Общо продажби извън ЕС
(обем)
Индекс

100

....

....

....

Общо продажби извън ЕС
(франко завод) в EUR
Индекс

100

....

....

....
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Г

ПРОДАЖНА ЦЕНА В ЕС ЗА НЕСВЪРЗАНИ КЛИЕНТИ
Година

Продажна цена в ЕС
Индекс

200x (година3)*

200x
(година-2)*

200x
(година-1)*

200x
(година
0)*

100

....

....

....

Д
РАЗХОДИ ЗА ПРОДАДЕНИТЕ СТОКИ ПРИ ПРОДАЖБИ ЗА НЕСВЪРЗАНИ КЛИЕНТИ В Е
Година
200x
Средни разходи за единица
продукция на продадените
стоки
Индекс

Е

200x (година3)*

200x
(година-2)*

200x
(година-1)*

(година
0)*

100

....

....

....

РЕНТАБИЛНОСТ ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ (% от печалбите преди облагането с данък)
Година
200x

Рентабилност
Индекс

200x (година3)*

200x
(година-2)*

200x
(година-1)*

(година
0)*

100

....

....

....

200x (година3)*

200x
(година-2)*

200x
(година-1)*

200x
(година
0)*

100

....

....

....

Ж

ЗАЕТОСТ
Година

Заетост
Индекс

З

ИНВЕСТИЦИИ
Година

Инвестиции
Индекс

И

200x (година3)*

200x
(година-2)*

200x
(година-1)*

200x
(година
0)*

100

....

....

....

ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗАПАСИТЕ
Запаси от разглеждания
продукт, който е собствено
производство

Запаси от закупени
количества на
разглеждания продукт
(ако е целесъобразно)

Начало на година 1
Край на година 1
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Начало на година 2
Край на година 2
Начало на година 3
Край на година 3
Начало на година 4
Край на година
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ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

ОБЕМ И ЦЕНИ НА ВНОСА ОТ ДРУГИ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ
Обем…/…Година
1
2
3
Страна на износа „Х“
Индекс
100
....
....
Страна на износа „Y“
Индекс
100
....
....
И т.н.
Други държави
Индекс
100
....
....
Общо обем от други държави
Индекс
100
....
....
Цени…/…Година
1
2
3
Страна на износа „Х“
Индекс
100
....
....
И т.н.
Други държави
Индекс
100
....
....
Средни цени от друг внос
Индекс
100
....
....
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4
....
....

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

....
....

Приложение 7
СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР

За ограничено ползване

РАЗДЕЛ А
1.

Вашето дружество понастоящем произвежда ли разглеждания продукт в ЕС?
да □ не □

2.

Каква е позицията на Вашето дружество по отношение на евентуалното
започване на антидъмпингово разследване във връзка с вноса на
разглеждания продукт с произход от ...?

□

□

за
против
Моля, обяснете защо заемате тази позиция:

неутрално

□

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

3.

Моля, попълнете таблицата по-долу. Данните следва да се отнасят за всички
държави членки
Информацията по-долу се отнася само до разглеждания продукт и до
Вашето дружество

(12-месечен
период)

Общ обем на производството в ЕС (в тонове)
От който за собствено потребление 31
Обем на продажбите в ЕС (в тонове) на разглеждания продукт, произведен
от Вашето дружество в ЕС
Стойност на продажбите в ЕС (в EUR) на разглеждания продукт,
произведен от Вашето дружество в ЕС
Производствен капацитет в ЕС ( в тонове)
Заетост в ЕС (брой лица)

31

Производството за собствено потребление е под формата на трансфери или продажби за собствено
потребление, т.е. без продуктът да стига до свободния пазар. Трансферите за собствено потребление
са вътрешни трансфери на продукта, който не стига до свободния пазар, тъй като се използва от
интегриран производител за по-нататъшна преработка, трансформация или комплектуване от
различни единици на един и същ правен субект. Тези вътрешни трансфери се характеризират с това,
че не се издават търговски фактури. Продажбите за собствено потребление са продажби на продукта,
който не стига до свободния пазар, тъй като се използва за по-нататъшна преработка, трансформация
или комплектуване от отделен правен субект, който е свързано дружество, и поне едно от
следващите две условия е изпълнено: i) продажбите не се извършват по пазарни цени или ii)
купувачът не разполага със свободен избор на доставчик.
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За ограничено ползване

4.

Свързано 32 ли е Вашето дружество, пряко или непряко, с друг производител
или износител на разглеждания продукт от …?
да □

5.

не □

Моля, посочете имената и конкретните дейности на всички свързани
дружества, участващи в производството и/или продажбите на сходния
продукт (произвеждан в Съюза).
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

6.

Вашето дружество продава ли разглеждания продукт в ЕС, който се внася от
…?
да □

7.

Представлява ли Вашето дружество малко или средно предприятие (МСП) 33?
да □

8.

не □

не □

Доколкото Ви е известно, кои са производителите и сдруженията на
производителите на разглеждания продукт в ЕС, освен посочените в
допълнение
III?
Моля, посочете адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща на
изброените по-долу производители.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Вж. Допълнение II за определението на „свързана“ страна по член 4, параграф 2 от основния
антидъмпингов регламент.
33 В съответствие с Препоръката на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-,
малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36) дружество се категоризира като МСП,
ако 1) в него работят по-малко от 250 души (включително ръководители и др.) и 2) годишният му
оборот не надхвърля 50 милиона евро и/или годишният му счетоводен баланс не надхвърля 43
милиона евро. Обръщаме внимание, че посочените цифри (персонал, оборот и баланс) се отнасят до
консолидираните данни на съответното дружество и партньорите му и/или свързаните дружества,
чиито данни са добавени пропорционално в зависимост от процентното изражение на дяловете в
капитала или правата на глас, и не са ограничени само до разглеждания продукт. За допълнителни
обяснения, моля, направете справка с новото ръководство относно МСП, предназначено за
ползвателите, на адрес:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf.
32
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Приложение 8
ДЪРЖАВИ, В КОИТО ИМА ЗНАЧИТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ
В член 2, параграф 6а от основния регламент се посочва, че когато продуктът е произведен в
държава, цените и разходите на която е нецелесъобразно да се използват поради наличието на
значителни нарушения, нормалната стойност се формира на основата на разходи за
производство и продажба, отразяващи цени или референтни стойности, при които няма
нарушения.
С цел формиране на нормалната стойност жалбата трябва да включва списък на
производствените фактори (или списък на материалите), необходими за производството на

разглеждания продукт. Списъкът на производствените фактори се разделя на преки разходи, непреки
разходи, SG&A и печалба:

•

Преки разходи
o Преки суровини
o Енергия и комунални услуги (могат да бъдат включени в общите разходи на
субекта (ОРС), ако са незначителни)
o Пряк и непряк труд (непрекият труд обаче може да бъде включен в РРЗ)
o Странични продукти/съвместно произвеждани продукти (включително скрап)
— „Компенсаторни продукти“
 Продадени
 Повторно вложени в производство
o Опаковане:
 Опаковъчни материали
 Труд, свързан с опаковане

•

Непреки разходи (ОРС)

o
o
o
o

Амортизация
Поддръжка
Непряк труд, ако не е включен в преките разходи
Може да включват енергията и комуналните услуги (ако са незначителни)

Данните за разходи от подходяща представителна трета държава следва да бъдат
„леснодостъпни“. Информация може да се получи от:
•

•

34

ще бъдат необходими наличните финансови отчети (SG&A, печалба и ОРС) от голям
производител или производители в представителната трета държава по отношение на
разследвания продукт. Избраният производител или производители трябва да бъдат
рентабилни, за предпочитане да нямат силни връзки с производителите на разследвания
продукт в страната на износа и не следва да получават субсидии. Ако има налични
данни, следва да се предпочетат данни от няколко различни производители от една и
съща представителна държава;
статистически данни за вносните цени на вложените материали и енергия. Базите
данни, които могат да бъдат използвани, са националните статистически бази данни на
конкретната представителна държава, Атласът на световната търговия (GTA)34,
съдържащ статистически данни за вноса/износа от множество държави от целия свят, и
др.;

https://www.gtis.com/gta/.
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•

информация относно разходите за комунални услуги (като вода и електроенергия, които
обикновено не се внасят в значителни количества), съдържаща се в националните
статистически данни на конкретната държава, на Международната агенция по
енергетика 35 или другаде (например в базата данни на Bloomberg);

•

налични статистически данни за разходите за труд (на Международната организация на труда
(МОТ) 36 и националните статистически данни на конкретната държава или другаде (например в
базата данни на Bloomberg).

Държавите, при които има нарушения, не могат да се използват като подходящи
представителни трети държави. Това означава, че:
•

тези държави не следва да се посочват в изготвения от ОИСР Опис на
ограниченията за износ на промишлени суровини („Опис на ОИСР“) 37 във връзка с
вложените материали, които трябва да се съпоставят с референтни стойности;

•

не трябва да се посочват стойности, при които има нарушения, като например внос
на суровини за разглеждания продукт от държави, за които Комисията е
установила в предишни антидъмпингови или антисубсидийни регламенти
наличието на дъмпинг или на субсидии за съответните влагани материали. В такъв
случай стойностите, при които има нарушения, трябва да бъдат заличени.

Разходите, при които няма нарушения, следва да отговарят на следните критерии:
•

тези разходи следва да бъдат актуални и в идеалния случай следва напълно да съвпадат
с разследвания период, който следва да обхваща 12-месечен период, приключил не покъсно от 6 месеца преди датата на подаване на жалбата;

•

тези разходи трябва надлежно да се коригират, за да се използват на същото равнище на
търговия като действителните понесени разходи.

35

http://www.iea.org/.

36

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

37

Подаване на антидъмпингова жалба — ръководство 77
СЪДЪРЖАНИЕ

