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I.

INTRODUCERE

1.

Obiectivul ghidului este de:
•

a oferi orientări cu privire la modul de elaborare a unei plângeri antidumping

•

a indica informațiile care sunt necesare în mod obișnuit Comisiei Europene („Comisia”)
pentru a lua o decizie cu privire la posibilitatea de a deschide o anchetă oficială privind
presupusele importuri care fac obiectul unui dumping care aduc prejudicii unei industrii
UE.

2.

Legislația UE de punere în aplicare a dispozițiilor convenite la nivel internațional pentru
soluționarea situațiilor de importuri care fac obiectul unui dumping este prevăzută în
Regulamentul (CE) nr. 2016/1036 1 al Consiliului („Regulamentul de bază”).

3.

Ghidul:
•
•
•

vă va îndruma pas cu pas în ceea ce privește conținutul unei plângeri
va clarifica întrebările care apar în mod normal atunci când elaborați o plângere
va furniza un format structurat care să faciliteze procesul de elaborare a unei plângeri.
Declinarea responsabilității
Prezentul ghid nu este un document obligatoriu din punct de vedere juridic. Conținutul
acestuia nu este obligatoriu.
Informațiile furnizate de reclamanți pot varia în funcție de împrejurările specifice ale
cazului. Prezentul ghid urmărește numai să furnizeze îndrumare generală. Pot exista
împrejurări în care o altă abordare poate fi necesară datorită naturii specifice a cazului.
Rezultă, de asemenea, că nu se pot formula concluzii din prezentul ghid cu privire la ceea
ce constituie standardele de acceptabilitate în cazul plângerilor antidumping. În mod
similar, utilizarea acestui ghid nu implică acceptarea automată a plângerii: fiecare caz este
analizat în funcție de propriile sale caracteristici.

Întrucât ghidul este menit să ajute reclamanții, Comisia salută eventualele sugestii de
îmbunătățire a acestuia. Comisia vă stă la dispoziție pentru a răspunde la orice întrebare
referitoare la depunerea unei plângeri antidumping.

4.

Comisia Europeană
Direcția Generală Comerț
Adresa poștală:
Rue de la Loi, 200
1049 Bruxelles, Belgia

Birouri:
Rue de la Loi, 170
1000 Bruxelles, Belgia

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

1

Publicat în JO L 176, 30.6.2016, p. 21.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1036&from=EN
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5.

Pentru a depune o plângere la Biroul pentru soluționarea plângerilor, urmați instrucțiunile din
Anexa 1 la prezentul ghid. Comisia va examina plângerea și va decide dacă aceasta conține
suficiente elemente de probă care să arate că prejudiciul suferit de industria UE este cauzat de
importurile care fac obiectul unui dumping. Dacă plângerea este considerată acceptabilă, se va
deschide o anchetă privind presupusele importuri care fac obiectul unui dumping la 45 de zile de
la data depunerii plângerii. Plângerea este considerată a fi depusă în prima zi lucrătoare după data
la care a fost primită de către Comisie, cu condiția să conțină atât versiunea confidențială, cât și
versiunea deschisă spre consultare de către părțile interesate (a se vedea Anexa 4 la prezentul
ghid).

6.

Plângerea trebuie să fie semnată de persoanele care reprezintă în mod legal societățile care depun
plângerea, de exemplu directorii executivi ai societăților care depun plângerea. Dacă o persoană
fizică sau juridică reprezintă reclamanții (de exemplu, un avocat sau o asociație), este necesară o
procură relevantă (a se vedea, de asemenea, punctul 24).
Reclamant (reclamanți) = Producător(i) din UE care
depun(e) o plângere antidumping

7.

Orice anchetă deschisă în urma evaluării unei plângeri temeinic justificate necesită cooperarea
industriei UE, inclusiv completarea chestionarelor, precum și vizite ale funcționarilor Comisiei la
sediile societăților.
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II. OBSERVAȚII GENERALE
A.

Documentare

8.

O plângere trebuie să fie bine documentată și justificată în mod corespunzător. Reclamanții
trebuie să furnizeze cele mai bune informații de care dispun, susținute de suficiente documente
justificative.

9.

Afirmațiile prezentate în plângere trebuie să fie susținute de suficiente elemente de probă sau de
argumente solide care se află în mod rezonabil la dispoziția reclamantului. Atunci când evaluează
fiabilitatea și suficiența informațiilor prezentate în plângere, Comisia va ține seama de toate
circumstanțele cazului, cum ar fi:
•
•
•
•

produsul în cauză
țările implicate
structura industriei UE
disponibilitatea informațiilor.

10. Vă rugăm să indicați în mod explicit toate calculele și toate sursele pentru datele utilizate 2. Notați
perioada la care se referă datele și explicați metodologia utilizată.
11. Ca regulă generală, toate informațiile sau datele incluse în plângere trebuie să nu fie protejate de
drepturi de autor. Dacă doriți să utilizați un raport, un studiu, un studiu de piață, un articol de
presă etc. care este protejat de drepturi de autor, trebuie să obțineți acordul deținătorului
drepturilor de autor (pentru mai multe detalii, a se vedea Anexa 4 la prezentul ghid).
12. Din motive de transparență, Comisia va publica un rezumat al plângerii, în cazul în care va fi
deschisă o anchetă. Prin urmare, la depunerea unei plângeri, vă rugăm să includeți un rezumat al
plângerii care conține următoarele:
•
•
•

informații detaliate despre produsul în cauză, inclusiv (acolo unde este cazul)
procesele de producție și utilizările;
rezumatul cazului;
lista părților cunoscute implicate în anchetă (fără datele de contact).

Atunci când ancheta este deschisă, rezumatul va fi publicat pe site-ul web al Direcției Generale
Comerț a Comisiei.
13. Textul plângerii ar trebui să conțină doar cifrele și tabelele care sunt absolut necesare. În anexe
trebuie să se furnizeze cifre și tabele mai detaliate, însă trebuie ca în textul plângerilor să se facă
trimitere la acestea.
14. Toate datele și elementele de probă privind prezumția de dumping (pentru definiții și mai multe
detalii, a se vedea secțiunea „DUMPINGUL”) trebuie să se raporteze numai la țara de export în
cauză. Datele și elementele de probă care susțin prezumțiile legate de prejudiciu (a se vedea
secțiunea „PREJUDICIUL”) trebuie să se refere numai la Uniunea Europeană (UE)3.
15. Atunci când convertiți cifrele referitoare la valoarea în EUR 4, vă rugăm să indicați cursurile de
schimb utilizate și perioada pentru care se aplică acestea.

2 Dacă plângerea include hyperlinkuri, vă rugăm să includeți pagina de internet relevantă și data accesării
acesteia.
3 UE: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, Spania, Suedia, Regatul Unit, Cipru, Republica Cehă, Estonia,
Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România, Slovacia, Slovenia.
4 Cursurile de schimb al unor monede în EUR sunt disponibile la următoarea adresă web:
http://www.ecb.int/stats/eurofxref/
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B.

Confidențialitate

16. Dacă doriți ca orice parte a plângerii să beneficieze de tratament confidențial, vă rugăm să
solicitați acest lucru în mod explicit și să vă justificați solicitarea 5. Fără o cerere de acordare a
tratamentului confidențial și o justificare corespunzătoare, nu se poate acorda niciun tratament
confidențial.
17. În cazul în care o parte a plângerii este tratată ca fiind confidențială, vă rugăm să furnizați o
versiune publică relevantă a plângerii. Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care nu furnizați
părților interesate o astfel de versiune publică relevantă, serviciile Comisiei pot să nu ia în
considerare informațiile furnizate cu titlu confidențial 6.
18. Versiunea „deschisă spre consultare de către părțile interesate” (versiunea „neconfidențială”) a
plângerii va deveni parte a dosarului deschis și poate fi consultată de către părțile interesate după
deschiderea unei anchete.
19. Comisia respectă cu strictețe cerințele de confidențialitate. Plângerea sau orice alt document care
conține informații confidențiale trebuie să poarte mențiunea „Limited” (Acces limitat). În
consecință, versiunea neconfidențială a plângerii sau orice alt document care nu conține
informații confidențiale trebuie să poarte mențiunea „Open for inspection by interested parties”
(Deschisă spre consultare de către părțile interesate).
20. Puteți să redactați sau să rezumați informațiile care conțin secrete de afaceri în versiunea
neconfidențială, însă tendințele și nivelurile trebuie să fie clare. Redactarea sau rezumarea datelor
trebuie să fie justificată, prim urmare, vă rugăm să explicați motivele pentru care aceste date
trebuie considerate confidențiale. Pentru informații suplimentare despre modul de elaborare a
versiunii neconfidențiale, a se vedea Anexa 4.
21. Astfel cum se explică la punctul 5, plângerea trebuie depusă împreună cu ambele versiuni ale
plângerii, atât versiunea confidențială („cu acces limitat”), cât și cea neconfidențială („deschisă
spre consultare de către părțile interesate”).
22. Reclamanții individuali pot transmite direct Comisiei informații care nu pot fi integrate în
plângere din cauza caracterului său confidențial.

5

Pentru mai multe detalii privind confidențialitatea, a se vedea articolul 19 din Regulamentul de bază.

6

A se vedea articolul 19 alineatul (3) din Regulamentul de bază.
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III. MODUL DE DEPUNERE A UNEI PLÂNGERI ANTIDUMPING
23. O plângere antidumping trebuie să includă următoarele 7:
(1) informații generale:
•
•
•
•

identitatea reclamantului
obiectul despre care se afirmă că face obiectul unui dumping
țara (țările) de origine
alte părți cunoscute a fi implicate.

(2) elemente de probă care sugerează existența dumpingului (a se vedea secțiunea
„DUMPINGUL”)
(3) elemente de probă care sugerează existența prejudiciului adus industriei Uniunii (a se vedea
secțiunea „PREJUDICIUL”)
(4) elemente de probă care sugerează o legătură de cauzalitate între dumpingul presupus și
prejudiciu (a se vedea secțiunea „LEGĂTURA DE CAUZALITATE”)
A se vedea anexa 2 pentru un exemplu de cuprins al unei plângeri.

(1) Informații generale
A.

Actorii din UE
Reclamanții

24. Industria UE care formulează o plângere poate alege ca reprezentant al său:
•
•
•

orice persoană fizică sau juridică
o asociație fără personalitate juridică
o asociație constituită să reprezinte societățile individuale în scopul formulării plângerii.

Reprezentantul va colecta informațiile necesare și le va prezenta Comisiei. Reprezentantul
trebuie să demonstreze că este autorizat corespunzător să acționeze în numele industriei (a se
vedea, de asemenea, punctul 6). Deși o asociație europeană poate fi cel mai bine plasată pentru a
introduce o plângere, societățile individuale pot, de asemenea, să depună o plângere direct la
Comisie.
25. Fiecare producător din UE care este reclamant sau în numele căruia a fost depusă plângerea
(„reclamantul”) trebuie să furnizeze:
•
•
•
•
•

numele
adresa
numărul de telefon
adresa de e-mail
numele unei persoane de contact.

Aceste informații trebuie să fie incluse într-o anexă și să fie furnizate într-o versiune electronică,
de preferință sub forma unei foi de calcul electronice, cum ar fi Microsoft Excel.
26. Reclamantul trebuie să furnizeze volumul de producție al produsului în cauză, pentru fiecare
reclamant individual, dacă este cazul, pentru cea mai recentă perioadă de un an anterioară
depunerii plângerii, și anume:
- ultimul an calendaristic,

7

A se vedea articolul 5 alineatul (2) din regulamentul de bază
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- ultimul exercițiu financiar sau
- orice altă perioadă de 12 luni,
cu condiția ca această perioadă să se încheie cel târziu cu 6 luni înainte de data depunerii
plângerii.
Datele nu ar trebui să fie mai vechi de 6 luni
27. Plângerea trebuie să indice dacă reclamanții sunt afiliați cu societățile care produc și/sau vând
produsul în cauză în țara vizată/țările vizate de plângere. În acest caz, plângerea trebuie să
includă informații despre această afiliere și despre societățile în cauză.
28. Plângerea trebuie să indice, de asemenea, dacă reclamanții au achiziționat produsul în cauză de la
alți producători din UE, din țara vizată/țările vizate de plângere sau din alte țări terțe. Plângerea
trebuie să explice motivul acestor achiziții și să specifice volumele implicate și prețurile.
Alți producători din UE
29. Plângerea trebuie să includă o listă a tuturor celorlalți producători cunoscuți din UE, împreună
cu:
•
•
•
•
•
•

datele de contact
numele
adresa
telefonul
adresa de e-mail
persoana de contact (dacă este posibil).

Aceste informații trebuie să fie incluse într-o anexă și să fie furnizate într-o versiune electronică, de
preferință sub forma unei foi de calcul electronice, cum ar fi Microsoft Excel.
30. Plângerea trebuie să includă o estimare a volumului de producție al tuturor celorlalți producători
cunoscuți din UE pentru cea mai recentă perioadă de un an anterioară depunerii plângerii
(aceeași perioadă ca în cazul reclamanților, a se vedea punctul 26). Vă rugăm să explicați, de
asemenea, baza pentru estimarea respectivă.
31. Plângerea trebuie să includă aceste informații pentru toți ceilalți producători cunoscuți din UE,
indiferent dacă aceștia susțin sau nu plângerea.
Asociații de producători
32. Plângerea trebuie să includă, dacă este cazul, o listă a tuturor asociațiilor de producători
cunoscute, la nivelul UE și la nivel național, împreună cu:
•
•
•
•
•
•

datele de contact
numele
adresa
numărul de telefon
adresa de e-mail
persoana de contact (dacă este posibil).

Aceste informații trebuie să fie incluse într-o anexă și să fie furnizate într-o versiune electronică, de
preferință sub forma unei foi de calcul electronice, cum ar fi Microsoft Excel.
Reprezentativitatea reclamanților
33. Reclamanții trebuie să acționeze în numele unei proporții majore din industria UE. Aceasta
înseamnă, în practică, că reclamanții trebuie să reprezinte cel puțin 25 % din producția totală a
produsului în cauză în UE (și anume, producția are loc, din punct de vedere geografic, în UE).
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34. Vă rugăm să rețineți că se poate exclude de către Comisie producția realizată de producătorii din
UE afiliați cu exportatorii sau importatorii și producția realizată de producătorii din UE care
importă produsul în cauză din țara/țările despre care se presupune că fac obiectul unui dumping.
35. Producătorii din UE care nu se alătură reclamanților pot, cu toate acestea, să își exprime sprijinul
față de plângere.
36. Plângerea poate include observații privind producătorii cunoscuți din UE care nu susțin
plângerea, descriindu-se, acolo unde este posibil, motivele pentru care aceștia nu susțin
plângerea.
37. Înainte de deschiderea unei anchete, Comisia examinează dacă susținătorii reprezintă cel puțin 25
% din producția totală din UE, pe baza producției care are loc, din punct de vedere geografic, în
UE și dacă nivelul de susținere a plângerii este mai mare decât nivelul opoziției.
38. Pentru a examina reprezentativitatea reclamantului, Comisia va trimite scrisori tuturor
producătorilor cunoscuți din UE înainte de a deschide o anchetă. Anexa 7 conține un exemplu de
astfel de scrisoare.
Cazuri la nivel regional
39.

Un caz special apare atunci când există un grad atât de mare de izolare a pieței într-o regiune a
UE încât producătorii din regiune pot fi considerați ca fiind industria prejudiciată. O „regiune”
poate fi o țară, o parte a unei țări sau mai multe țări împreună. Dacă exporturile sunt concentrate
în regiune, ar putea exista motive pentru un caz de antidumping la nivel regional.

40. Condițiile de depunere a unei plângeri antidumping la nivel regional sunt următoarele:
(1) producătorii produsului în cauză vând toate sau aproape toate (în general, peste 80 %)
produsele lor în regiunea respectivă,
(2) cererea în regiunea respectivă nu este satisfăcută în principal de produsele fabricate de
producători localizați în altă parte a UE (în general, mai puțin de 20 %),
(3) există o concentrare a importurilor care fac obiectul unui dumping ale produsului în cauză în
această regiune (în general, peste 80 %) și
(4) importurile care fac obiectul unui dumping aduc prejudicii tuturor sau aproape tuturor
producătorilor din regiune (în general, peste 80 %)
41. Pentru mai multe informații privind cazurile la nivel regional, a se vedea articolul 4 alienatul (1)
litera (b) din Regulamentul de bază.

B.

Produsul vizat de plângere

42. Plângerea trebuie să conțină o descriere a produsului importat care urmează să facă obiectul
anchetei antidumping. Plângerea trebuie să furnizeze o descriere amănunțită, care să clarifice
eventualele neînțelegeri privind definiția produsului.
produsul în cauză = produsul care este importat în
UE la presupuse prețuri de dumping
43. Această parte a plângerii referitoare la produsul în cauză este esențială din diferite puncte de
vedere:
- pentru plângere, deoarece toate datele furnizate și examinate în plângere (cum ar fi
dumpingul și prejudiciul) se vor referi numai la produsul în cauză;
- pentru anchetă, deoarece aceasta se va referi numai la produsul definit în plângere și
- pentru măsurile antidumping, care se vor aplica numai produsului în cauză.
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44.

Scurtă descriere – Plângerea trebuie să includă o definiție concisă a produsului în cauză, și
anume produsul care urmează să facă obiectul anchetei. Aceasta poate fi (sau poate să nu fie)
definiția prevăzută în codul/codurile relevant(e) din Nomenclatura Combinată („NC”) 8.
Vă rugăm să rețineți că autoritățile vamale naționale trebuie să fie în măsură să identifice dacă
un produs importat se încadrează în descrierea produsului, în cazul în care și atunci când o
anchetă are ca rezultat instituirea de măsuri antidumping, dar și de la momentul deschiderii unei
anchete.
Aceasta înseamnă că definiția produsului trebuie să se bazeze pe caracteristicile sale fizice,
tehnice și chimice de bază, astfel încât acesta să poată fi identificat în momentul vămuirii.
Alți factori, cum ar fi utilizarea sau procesele de producție, nu ar trebui utilizați pentru definirea
produsului decât dacă acești factori se referă la caracteristicile sale fizice, tehnice și chimice.

45. Descrierea completă – Plângerea trebuie să includă, de asemenea, o descriere completă a
produsului, care trebuie să conțină:
- clasificarea tarifară a produsului în cauză (codurile NC sub care produsul este importat în
UE) 9
- un rezumat al procesului de producție, menționând dacă în UE și/sau în țările în cauză coexistă
diferite procese de producție
- caracteristicile fizice, tehnice și chimice de bază și alte proprietăți ale produsului în cauză
- utilizările produsului și piața de desfacere a acestuia. Descrieți segmentul de piață de care
aparține produsul și alte aspecte relevante. De exemplu:
•
•
•
•
•
•
•

calitatea sau prețul constituie factorul decisiv de comercializare?
piața prezintă un grad mare de ciclicitate?
care este elasticitatea prețului în ceea ce privește cererea?
care este percepția consumatorului cu privire la produs?
este necesar ca produsul să fie aprobat de clienți/agenții înainte de a fi vândut?
produsul este vândut la fața locului sau există vânzări pe bază de contracte?
care sunt canalele de vânzare (cum este vândut produsul)?

46. Dacă există diferite tipuri sau varietăți de produs vizat, explicați în mod clar:
•
•
•

tipurile sau varietățile principale care urmează să fie incluse în sfera definiției produsului
motivul
dacă diferitele tipuri sau varietăți pot fi tratate ca un singur produs și dacă pot fi vizate de
aceeași anchetă.

Atunci când evaluează definiția produsului, Comisia ar putea necesita să abordeze caracteristicile
fizice, tehnice și chimice de bază ale produsului în cauză și caracterul interschimbabil al acestora
pentru aplicările industriale/consumatori.
47. Plângerea trebuie să includă detalii privind orice măsuri antidumping/antisubvenție/de
salvgardare sau anchete în curs care vizează același produs sau un produs similar din alte țări

8

O descriere a produsului ar trebui să fie, în mod normal, o „categorie” care pornește de la aspecte generale la
aspecte specifice, cu posibile excluderi, și ar trebui să se încheie cu lista codurilor NC. De exemplu, (i)
produsul în cauză constă în anumite ….; (ii) produsul în cauză nu include …; (iii) produsul în cauză se
încadrează în prezent la codurile NC.…

9

În cazul în care produsul în cauză nu este acoperit de un cod NC complet, vă rugăm să evidențiați acest lucru
introducând prefixul „ex” înaintea codului. Instrucțiuni generale privind problemele de clasificare sunt
disponibile pe pagina web
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/index_en.htm sau pot fi
obținute contactând autoritățile vamale competente.
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terțe.
Taxele vamale și alte măsuri comerciale
48. Plângerea trebuie să enumere taxele vamale care trebuie plătite pentru produsul din țara/țările în
cauză atunci când este importat în UE, precum și orice alte regimuri tarifare cunoscute aplicabile
importurilor de produs vizat în UE. Acestea pot fi cote, contingente tarifare sau – dacă produsul
este exportat dintr-o țară în curs de dezvoltare – sistemul general de preferințe tarifare al UE.
Dacă aveți cunoștință de modificări recente în ceea ce privește oricare dintre acestea, vă rugăm să
specificați acest lucru 10.
49. Vă rugăm, de asemenea, să enumerați taxele vamale care trebuie plătite pentru produsul originar
din UE atunci când este importat în țara/țările din afara UE vizate de plângere.
Concluzie privind produsul
50. Plângerea trebuie să conțină o declarație clară că produsul în cauză poate fi comparat cu produsul
fabricat și vândut în UE de către industria UE („produs similar”) și este în concurență cu acesta.
Exprimate în termeni tehnici, mărfurile importate și mărfurile UE trebuie să fie produse
„similare”.
Produs similar = produs fabricat în UE și care este
comparat cu produsul în cauză

Țara (țările) în cauză și exportatorii

C.

51. O plângere antidumping vizează importurile de produse fabricate în una sau mai multe țări 11 din
afara UE. Pentru fiecare țară din afara UE, plângerea trebuie să includă o listă a tuturor
producătorilor/exportatorilor cunoscuți ai produsului în cauză, împreună cu datele de contact:
•
•
•
•
•

numele
adresa
numărul de telefon
adresa de e-mail
persoana de contact (dacă există).

Aceste informații trebuie să fie incluse într-o anexă și să fie furnizate într-o versiune electronică, de
preferință sub forma unei foi de calcul electronice, cum ar fi Microsoft Excel. Vă rugăm să furnizați
aceleași informații, dacă sunt disponibile, pentru asociațiile cunoscute de producători/exportatori din
țara/țările în cauză.

D.

Importatorii din UE

52. Plângerea trebuie să includă o listă a tuturor importatorilor cunoscuți ai produsului în UE,
împreună cu datele de contact:
•
•

numele
adresa

Informațiile pot fi preluate de pe pagina web
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=ro sau pot fi obținute
contactând autoritățile vamale naționale.
11 Dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la un produs și o țară care au făcut recent obiectul unei anchete
soldate cu constatări negative, vă rugăm să contactați serviciile Comisiei pentru informații suplimentare.
10
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•
•
•

numărul de telefon
adresa de e-mail
persoana de contact (dacă există).

Aceste informații trebuie să fie incluse într-o anexă și să fie furnizate într-o versiune electronică, de
preferință sub forma unei foi de calcul electronice, cum ar fi Microsoft Excel. Vă rugăm să furnizați
aceleași informații, dacă sunt disponibile, pentru toate asociațiile cunoscute de importatori.

Furnizorii, utilizatorii și consumatorii din Uniune

E.

53. Plângerea trebuie să includă o listă a furnizorilor, a producătorilor din UE, a utilizatorilor din UE
ai produsului în cauză și a asociațiilor de consumatori (dacă sunt cunoscuți), împreună cu datele
de contact:
•
•
•
•
•

numele
adresa
numărul de telefon
adresa de e-mail
persoana de contact (dacă există).

Aceste informații trebuie să fie incluse într-o anexă și să fie furnizate într-o versiune electronică,
de preferință sub forma unei foi de calcul electronice, cum ar fi Microsoft Excel.

(2) DUMPINGUL
A.

Principii

54. Prețurile scăzute nu înseamnă neapărat că importurile fac obiectul unui dumping. Mai degrabă,
definiția de bază a dumpingului este de a vinde un produs pe o piață de export la o valoare mai
mică decât valoarea sa normală.
Prețul de export = prețul franco fabrică al mărfurilor
destinate exportului
Valoarea normală = valoarea produsului vândut pe piața
internă a exportatorului pentru consumul intern
Dumpingul = prețul de export este mai mic decât valoarea
normală
55. Plângerea trebuie să conțină elementele de probă necesare pentru a compara prețul de export al
produsului și valoarea sa normală.
Elementele de probă furnizate în sprijinul calculului dumpingului ar trebui să reflecte o perioadă
de 12 luni care se încheie cel târziu cu 6 luni înainte de data depunerii plângerii. Aceasta se
aplică:
•
•
•
•

B.

valorii normale (a se vedea secțiunea C)
prețului de export (secțiunea D)
oricărei ajustări posibile
comparării prețurilor (secțiunea E).

Tipuri de produs

56. În unele cazuri, produsul în cauză este omogen și nu pot fi identificate forme sau tipuri diferite
care afectează în mod semnificativ prețurile. În aceste cazuri, un calcul al dumpingului va fi
suficient pentru a ajunge la o concluzie privind dumpingul pentru întregul produs în cauză.
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57. În alte cazuri, produsul în cauză este importat în UE sub diferite forme sau tipuri, la prețuri
semnificativ diferite. Valorile medii pot distorsiona comparabilitatea prețurilor între valoarea
normală și prețul de export, astfel că ar trebui să fie furnizate diferite calcule ale dumpingului
pentru diferite tipuri de produs importate în UE. Poate fi necesar ulterior să se aleagă unul sau
mai multe tipuri reprezentative de produs, astfel încât concluzia privind dumpingul să fie
rezonabilă pentru produsul în cauză. Acest lucru se poate realiza, de exemplu, prin dovedirea
faptului că importurile în UE ale tipurilor reprezentative alese acoperă un volum substanțial al
importurilor totale în UE din țara în cauză. Dacă plângerea vizează mai multe țări, fiecare țară în
cauză poate avea unul sau mai multe tipuri reprezentative diferite.
58. Valoarea normală și prețul de export vor fi comparate pentru fiecare tip de produs reprezentativ,
rezultând în calcule diferite ale dumpingului, care vor fi exprimate ulterior ca medii.

C.

Valoarea normală

59. Valoarea normală se va baza, de preferință, pe prețurile de vânzare de pe piața internă a
exportatorului sau, alternativ, va fi construită (suma între costul de producție și un profit
rezonabil). Dispoziții speciale se aplică produselor originare din țări care se confruntă cu
distorsiuni semnificative care afectează forțele pieței libere (a se vedea mai jos începând cu
punctul 66).
60. În majoritatea cazurilor, valoarea normală va fi prețul perceput pentru produsul în cauză pe piața
internă a exportatorului. Acest preț trebuie să fie legat de o tranzacție internă destinată
consumului intern, cu un cumpărător independent.
61. Prețurile trebuie să fie prețuri nete franco fabrică (codul Incoterms „EXW” 12) și să excludă toate
taxele interne, cum ar fi TVA. Dacă acest preț nu este disponibil (de exemplu, dacă se aplică
codurile Incoterms „CIF” și „FOB”), prețurile disponibile vor trebui ajustate pentru a le aduce la
un nivel net franco fabrică.
62. Prețurile și eventualele ajustări trebuie să fie susținute de documente justificative suficiente, cum
ar fi facturi, oferte, liste de prețuri etc.
Mai jos este prezentat un exemplu 13:

Regulile Incoterms sau Termenii de comerț internațional (International Commercial Terms) reprezintă o
serie de termeni predefiniți din domeniul comerțului, publicați de Camera de Comerț Internațională
(International Chamber of Commerce - ICC). Ele sunt utilizate la scară largă în tranzacțiile comerciale
internaționale sau în procedurile de achiziții publice. Reprezentând o serie de termeni comerciali din trei
litere referitori la practicile de vânzări contractuale comune, regulile Incoterms sunt menite, în primul rând,
să permită comunicarea clară a sarcinilor, costurilor și riscurilor asociate transportului și livrării de mărfuri.
Mai multe detalii pot fi consultate, printre altele, pe pagina web a Camerei de Comerț Internaționale,
http://www.iccwbo.org și pe paginile web ale autorităților vamale competente din țara dumneavoastră.
13 În cazul în care, deoarece produsul nu este omogen, analiza se bazează pe un număr de tipuri reprezentative
de produs, aceasta va conduce la valori normale diferite care vor fi comparate individual cu prețurile de
export corespunzătoare.
12
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Figura 1. Valoarea normală = prețul de vânzare pe piața internă
Exemplu:
Reclamanții au obținut dovada unui preț de vânzare cu amănuntul a produsului pe piața internă
a țării exportatoare (139,15 unități monetare ale țării exportatoare). Din acest preț de vânzare
cu amănuntul, o estimare a prețului net franco fabrică se obține prin scăderea elementelor
relevante, care pot fi, de exemplu, după cum urmează: TVA (10 %), marja comerciantului cu
amănuntul (10 %), marja comerciantului cu ridicata și transportul și asigurarea (15 %).
Produsul în cauză, tip
Prețul de vânzare cu amănuntul

Moneda țării exportatoare

minus Taxa pe valoare adăugată = 10 %. (Calcul: 139,15/1,10)
⇒Prețul net de vânzare

139,15

126,5

minus Marja comerciantului cu amănuntul = 10 %. (Calcul: 126,5/1,10)
⇒Prețul de vânzare cu ridicata

115

minus Marja comerciantului cu ridicata și transportul și asigurarea = 15 % (Calcul: 115/1,15)
⇒Prețul franco fabrică
100
Cursul de schimb: 2 unități monetare ale țării exportatoare = 1 EUR
Valoarea normală

50 EUR

Prețul de vânzare cu amănuntul obținut din ________ indicat(ă) în anexa ___.
Marjele, costurile de transport și de asigurare au fost obținute din studiul de piață de ______ (sau au
fost estimate pe baza ...). A se vedea anexa ___ pentru o copie a paginilor relevante.
Cursul de schimb este ___. A se vedea anexa ___ pentru detalii.

63. În cazul în care prețurile de pe piața internă a exportatorului nu sunt disponibile sau nu sunt
fiabile (și anume, vânzările se bazează pe tranzacții între părți afiliate sau sunt realizate în
pierdere sau sunt nesemnificative) 14, puteți utiliza valoarea normală a produsului construită pe
baza costurilor de producție din țara de origine, plus costurile de vânzare, cheltuielile
administrative și alte costuri generale („costurile VAG”) și profitul.
Plângerea trebuie să indice structura costurilor și să explice modul de calculare a costurilor:
materialele (identificați principalele materii prime utilizate), manopera directă; cheltuielile
generale, costurile VAG, excluzând costurile de transport și marja de profit rezonabilă în țara de
origine, astfel cum se arată mai jos în figura 2.
64. Vă rugăm, de asemenea, să precizați în mod clar sursele pentru fiecare element și să includeți
toate elementele de probă relevante în anexe (a se vedea anexa 2), indicând în mod clar data
acestora. Un exemplu este oferit mai jos în figura 215:

14
15

Vânzările pe piața internă sunt considerate nesemnificative dacă nu ating 5 % din exporturile țării către UE.
Idem nota de subsol 13
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Figura 2. Valoarea normală construită
Valoarea normală construită în țara exportatoare
Produsul în cauză, tip
Costurile de producție
Materii prime
EUR/tonă
- materia primă A (300 EUR/tonă)
- materia primă B (25 EUR/tonă)
- materia primă C (70 EUR/tonă)
Forța de muncă
- forța de muncă calificată (30 EUR/tonă)
- forța de muncă necalificată (20 EUR/tonă)

395

EUR/tonă

50

Energie 200 Kwh, 0,05 EUR/Kwh

EUR/tonă
10
Alte costuri de producție
EUR/tonă
45
(Dacă este posibil, vă rugăm să precizați: chirie, concesionare, depreciere, întreținere și reparații etc.)
_____
Subtotal Costuri de producție
EUR/tonă
500
Costuri de vânzare, cheltuieli administrative și alte costuri generale
EUR/tonă
100
(Dacă este posibil, vă rugăm să precizați: finanțarea, asigurarea, ambalarea,
administrarea, vânzarea, publicitatea, cercetarea și dezvoltarea, brevetele/redevențele,
asistența tehnică, garanțiile etc.)
_____
COSTURI TOTALE
EUR/tonă
600
Profit normal
5%
EUR/tonă
30
_____
VALOAREA NORMALĂ franco fabrică
EUR/tonă
630
Cantitățile importate, costurile materiilor prime și energiei obținute din raportul internațional privind
industria de __ indicat(ă) în anexa ___.
Costurile forței de muncă se bazează pe statisticile Organizației Internaționale a Muncii (a se vedea
anexa ___).
Alte costuri de producție și costurile VAG au fost obținute din studiul de piață de ___ sau constituie o
estimare bazată pe ______. A se vedea anexa ___ pentru o copie a paginilor relevante.
Profitul normal este suma minimă necesară pentru a justifica reinvestirea în industrie. A se vedea
anexa ___ pentru detalii.
Cursul de schimb utilizat: ____ (media pentru anul ___). A se vedea anexa ___ pentru detalii.

65. În cazul în care nu sunt disponibile prețuri fiabile de pe piața internă a exportatorului și nu este
posibilă determinarea costului de producție al producătorului-exportator, vă rugăm să contactați
serviciile Comisiei.
Țări care fac obiectul unor distorsiuni semnificative
În cazul în care prețurile și costurile produsului în cauză din țara exportatoare nu sunt fiabile
din cauza existenței unor distorsiuni semnificative, plângerea trebuie să includă elemente de
probă care să ateste respectivele distorsiuni în ceea ce privește produsul în cauză.
66. Distorsiunile semnificative apar atunci când prețurile sau costurile raportate, incluzând costul
materiilor prime și al energiei, nu sunt rezultatul forțelor de pe piața liberă deoarece sunt afectate
de intervenția substanțială a statului. Următoarele surse pot fi utilizate pentru a stabili existența
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unor distorsiuni semnificative:
1) Raportul (rapoartele) Comisiei privind distorsiunile semnificative. Comisia poate elabora
și/sau actualiza un raport (rapoarte) privind existența unor distorsiuni semnificative într-o anumită
țară sau într-un anumit sector. Dacă există un astfel de raport și acesta este considerat relevant
pentru caz, raportul poate fi menționat în plângere și va constitui o parte a elementelor de probă
din cadrul plângerii (adăugați linkul către site-ul web unde este publicat).
2) În cazul în care nu există niciun raport sau în plus față de acesta, în plângere pot fi
invocate, de asemenea, alte distorsiuni. Elementele de probă se pot baza pe cunoștințele privind
piața și/sau pe rapoartele disponibile publicului. Orice afirmație privind factorii de producție
distorsionați trebuie să fie structurală și să fie susținută de elemente de probă.
După stabilirea existenței unor distorsiuni semnificative pentru produsul în cauză, valoarea
normală trebuie să fie construită pe baza costurilor de producție și de vânzare care reflectă
prețuri sau valori de referință nedistorsionate, inclusiv o valoare rezonabilă a costurilor VAG și
a profitului.
67. Pentru a construi valoarea normală, trebuie parcurse următoarele patru etape:
I. Utilizați datele care vizează un produs reprezentativ, industria și procesul de producție
În cazul în care produsul este fabricat de un număr mare de producători din UE, trebuie utilizate
datele de la un producător reprezentativ din UE sau de la câțiva producători reprezentativi. Atunci
când produsul nu este omogen, poate fi necesar să alegeți unul sau mai multe tipuri de produse
reprezentative. Acest lucru se poate realiza, de exemplu, prin dovedirea faptului că importurile în
UE ale tipurilor reprezentative alese acoperă un volum substanțial al importurilor totale în UE din
țara exportatoare. În mod ideal, procesul de producție este similar sau se aseamănă îndeaproape cu
procesul de producție din țara exportatoare. În caz contrar, trebuie utilizat un proces reprezentativ
de producție din Uniune.
II. Pe baza datelor producătorilor din UE, plângerea trebuie să includă:
•

o defalcare a factorilor de producție (sau a listei materialelor, a se vedea anexa 8 pentru
detalii) necesari pentru fabricarea produsului în cauză.

•

Cantitatea necesară sau utilizarea fiecărui factor de producție și unitatea de măsură (kg, m2
etc.) necesare pentru fabricarea produsului în cauză.

•

Pentru fiecare factor de producție, costul de producție unitar.

•

O descriere a factorilor de producție, inclusiv, după caz, o explicație privind calitatea, gradul,
concentrațiile etc. și, dacă este posibil, codul SA16 corespunzător.

III. Valori de referință nedistorsionate
Pentru a înlocui costurile care sunt distorsionate (a se vedea secțiunea IV de mai jos), valorile de

16

Codul Sistemului Armonizat („Codul SA”) este un sistem standardizat internațional de nume și numere
pentru a clasifica produsele comercializate. Acesta este utilizat de peste 200 de țări membre ale Organizației
Mondiale a Vămilor și are 6 cifre. Țările utilizează adesea coduri mai detaliate, dar acestea nu sunt
armonizate la nivel internațional.
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referință nedistorsionate trebuie să provină dintr-o țară reprezentativă adecvată sau, dacă este
cazul, din prețuri, costuri sau valori de referință internaționale nedistorsionate.
Selectarea unei țări reprezentative adecvate
Se recomandă începerea procesului de selecție prin crearea unei liste a tuturor țărilor
reprezentative posibile. Vă rugăm să alegeți țara care corespunde cel mai bine tuturor
criteriilor prezentate mai jos:
•

Țara trebuie să aibă o producție semnificativă a produsului în cauză. Produsul ar trebui să fie
fabricat și vândut pe piața internă în cantități reprezentative în comparație cu volumul de
export din țara despre care se presupune că practică dumpingul pe piața UE (în mod normal
procentul de 5 % este utilizat ca valoare de referință). Un număr mare de producători și/sau
prezența unor importuri semnificative din țări terțe indică existența concurenței. Producția ar
trebui comparată cu cea a țării exportatoare. Aceasta înseamnă că, în plângere, trebuie să se
țină cont de natura materiilor prime și a componentelor și accesul la acestea, tehnologia de
producție, tipul de proces, modelele de specializare etc. Vă rugăm să efectuați ajustări
corespunzătoare, atunci când se justifică, pentru a ține seama de eventuale diferențe
substanțiale între acești factori. De asemenea, produsele originare din țara exportatoare și cele
fabricate în țara reprezentativă ar trebui să fie identice sau similare în ceea ce privește
caracteristicile și aplicațiile fizice, tehnice și chimice. Se pot efectua ajustări corespunzătoare
pentru a ține seama de eventualele diferențe.

•

Țara trebuie să aibă un nivel de dezvoltare economică similar cu cel al țării exportatoare,
ceea ce înseamnă că aceasta trebuie să se încadreze în aceeași categorie de venituri și să aibă o
populație semnificativă 17.

•

Datele privind costurile trebuie să fie „ușor accesibile” 18 (a se vedea, de asemenea, anexa 8).
Țările care nu se află la același nivel de dezvoltare economică cu cel al țării exportatoare, dar
care se află totuși la un nivel de dezvoltare comparabil cu cel al țării exportatoare ar trebui
selectate numai în măsura în care avantajele oferite de disponibilitatea datelor depășesc
dezavantajul reprezentat de diferența în ceea ce privește nivelul de dezvoltare economică.

•

Țara reprezentativă ar trebui să nu facă obiectul unor distorsiuni (a se vedea, de asemenea,
anexa 8).

•

În cazul în care există mai multe astfel de țări, cea mai adecvată țară reprezentativă va fi o țară
cu un nivel adecvat de protecție socială și a mediului. Acest „nivel adecvat de protecție” se
va baza pe convențiile și convențiile fundamentale privind drepturile lucrătorilor ale
ONU/OIM legate de mediu. O listă orientativă poate fi consultată în anexa VIII la
Regulamentul SGP (Sistemul generalizat de preferințe) 19.
Prețuri, valori de referință sau costuri la nivel internațional

17

A
se
vedea,
de
exemplu,
clasificarea
veniturilor
realizată
de
Banca
Mondială:
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lendinggroups.

„Ușor accesibile” nu înseamnă neapărat „gratuite”, însă trebuie să fie accesibile publicului. Informațiile
disponibile gratuit sunt totuși de preferat, dacă sunt disponibile.
19 Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 de
aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare, JO L 303, 31.10.2012, p. 1.
18
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În mod alternativ, pot fi utilizate prețurile, valorile de referință sau costurile la nivel
internațional pentru a înlocui costurile care sunt distorsionate. Se poate proceda astfel atunci
când, de exemplu, costurile nedistorsionate nu sunt ușor accesibile în țara reprezentativă sau
când se consideră că o cotație internațională oferă o mai bună indicație a nivelului costurilor
nedistorsionate. În ceea ce privește ultimul caz, se poate considera că, de exemplu, cotația
furnizată de Bursa Metalelor din Londra (London Metal Exchange) pentru metale neferoase,
metale feroase și metale prețioase este o valoare de referință mai adecvată decât datele statistice
privind importul dintr-o anumită țară.

IV. Înlocuirea costurilor:
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1) În cazul în care este posibil, costurile producătorului din Uniune, care au fost luate ca punct
de plecare (a se vedea secțiunea II de mai sus), ar trebui ajustate pentru a reflecta costurile din
țara exportatoare supusă distorsiunilor.
2) Ulterior, costurile care sunt distorsionate ar trebui înlocuite cu valorile de referință
nedistorsionate (a se vedea secțiunea III de mai sus) pentru a construi valoarea normală.
Mai jos este prezentat un exemplu:
Figura 3. Valoare normală construită în cazul unor distorsiuni semnificative
Produsul în cauză, tip
Costurile de producție
Materiile prime
- materia primă A (300 EUR/tonă)
- materia primă B (25 EUR/tonă)
- materia primă C (70 EUR/tonă)
Forța de muncă
- forța de muncă calificată (30 EUR/tonă)
- forța de muncă necalificată (20 EUR/tonă)

EUR/tonă

395

EUR/tonă

50

Energie 200 Kwh, 0,05 EUR/Kwh

EUR/tonă
Alte costuri de producție
EUR/tonă
(Dacă este posibil, vă rugăm să precizați: chiria, concesionarea, deprecierea, întreținerea și
reparațiile etc.)
Subtotal Costuri de producție
EUR/tonă
Costuri de vânzare, cheltuieli administrative și alte costuri generale
EUR/tonă
(Dacă este posibil, vă rugăm să precizați: finanțarea, asigurarea, ambalarea,
administrarea, vânzarea, publicitatea, cercetarea și dezvoltarea, brevetele/redevențele,
asistența tehnică, garanțiile etc.)
COSTURI TOTALE
Profit normal
VALOARE NORMALĂ franco fabrică

5%

EUR/tonă
EUR/tonă
EUR/tonă

10
45

_____
500
100

_____
600
30
_____
630

Materia primă A se bazează pe prețul mediu de import în țara reprezentativă adecvată al importurilor
provenite din toate țările de origine, cu excepția celor din țara exportatoare, întrucât acestea sunt
distorsionate (importurile din țara exportatoare reprezintă XX % din totalul importurilor în țara
reprezentativă adecvată). Date statistice obținute de la __, astfel cum se indică în anexa ___.
Costurile energiei de la biroul național de statistică, astfel cum se indică în anexa ___. Acestea sunt
aproximativ aceleași cu cele obținute de cei trei producători cooperanți din țara reprezentativă (a se
vedea anexa ___ cu informații despre costurile și profiturile acestora).
Toate celelalte costuri se bazează pe costurile medii și profiturile a trei producători din țara
reprezentativă care au cooperat (a se vedea anexa ___ cu informații privind costurile acestora).
Costurile VAG și profitul sunt obținute din conturile disponibile publicului ale societăților din țara
reprezentativă, care fabrică produsul în cauză și/sau fabrică în același segment/sector. A se vedea
anexa ___ pentru raport.
Cursul de schimb utilizat: ____ (media pentru anul ___). A se vedea anexa ___ pentru detalii.
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D.

Prețul de export
Prețul de export perceput de exportator primului client independent din UE

68. Prețul de export este prețul franco fabrică al mărfurilor destinate exportului, plătite sau plătibile
de către primul client independent din UE. În majoritatea cazurilor, prețul de export se va baza pe
prețul perceput de exportator importatorului neafiliat din UE.
69. Dovada prețului de export poate fi prezentată sub formă de facturi, oferte de preț, liste de prețuri,
rapoarte de vânzări ale personalului sau din statistici oficiale pentru importurile din țara în cauză.
Prețul trebuie readus la un nivel franco fabrică. Plângerea trebuie să includă elemente de probă
pentru aceeași perioadă ca cea utilizată pentru valoarea normală (a se vedea punctul 55 de mai
sus).
Prețul de export construit
70. În unele cazuri, prețul de export va trebui să fie construit pe baza prețului la care produsele
importate sunt revândute pentru prima dată unui cumpărător independent. Acesta va fi cazul, în
special, atunci când:
-

reclamanții nu pot afla care sunt prețurile de export sau dacă

-

reclamanții au motive să considere că exportatorul și importatorul sunt afiliați (de exemplu,
printr-o relație societate-mamă/filială) sau că există un acord compensatoriu între aceștia sau
că, din alte motive, prețul de export nu este fiabil. Vă rugăm să vă justificați alegerea.

71. Pentru a reconstitui prețul de export franco fabrică, reclamanții trebuie să furnizeze prețul de
revânzare perceput pentru produsul importat la primul punct de revânzare unui cumpărător
independent din UE. De exemplu, în cazul unui preț al unui importator afiliat cu exportatorul,
pentru
- costurile VAG ale importatorului,
- profitul obișnuit al unui importator neafiliat,
- transport, asigurare, manipulare, încărcare și costuri auxiliare și
- taxele vamale
72. Toate ajustările trebuie să fie susținute de dovezi documentare suficiente. Un exemplu este oferit
mai jos în figura 4 20:

20

În cazul în care, deoarece produsul în cauză nu este omogen, plângerea conține mai multe tipuri
reprezentative de produse, aceasta va conduce la valori normale diferite care vor fi comparate individual cu
prețurile de export.
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Figura 4. Prețul de export construit
Reclamantul a obținut dovada unui preț plătit de un comerciant cu amănuntul unui vânzător cu
ridicata/importator, care este afiliat cu un exportator (134,5 EURO). Din acest preț, o estimare a
prețului de export net franco fabrică trebuie să se obțină prin deducerea elementelor relevante,
care pot fi, de exemplu, după cum urmează: TVA (10 %), costurile VAG ale comerciantului cu
ridicata și marja de profit (10 %) a acestuia, transportul și asigurarea în UE (2 %), taxele vamale
(5 %), transportul și asigurarea de la frontiera UE până la fabrica exportatorului (4 %)
Produsul în cauză, marcă, tip

EUR

Prețul cu ridicata brut

134,5

minus Taxa pe valoare adăugată = 10 % (Calcul: 134,5/1,10)
⇒ Prețul cu ridicata net

122,3

minus Costurile VAG (5 %) comerciantului cu ridicata și profitul de la un importator neafiliat (5 %) =
10 %; și
Costurile de transport și de asigurare în UE = 2 % (Calcul: 122,3/1,12)
⇒ Prețul pentru comerciantul cu ridicata, după vămuire
109,2
minus Taxele vamale = 5 %. (Calcul: 109,2/1,05)
⇒Prețul de export CIF 21

104

minus Costurile de asigurare, transportul mărfurilor către fabrică = 4 %. (Calcul: /1,04)
⇒Prețul de export franco fabrică

100

Prețul cu amănuntul obținut din media facturilor (sau din catalog, lista de prețuri, studiul de piață etc.)
Prezentat în anexa ___ sau prețul de import obținut din cifrele Eurostat 22 (a se vedea anexa ___).
Toate marjele, precum și asigurarea și transportul de marfă, au fost obținute din studiul de piață de ______
sau au fost estimate pe baza ____ A se vedea anexa ___ pentru o copie a paginilor relevante.

E.

Compararea prețurilor

73. Pentru a realiza o comparație adecvată a prețurilor, prețul de export și valoarea normală ar trebui
să fie comparabile în ceea ce privește caracteristicile fizice și chimice de bază ale produsului și
termenii și condițiile de vânzare. Comparația ar trebui să se realizeze în aceeași etapă de
comercializare (cum ar fi vânzarea cu ridicata sau vânzarea cu amănuntul), la nivel franco fabrică
și cât mai aproape posibil în același timp.
74. Atunci când prețul de export și valoarea normală nu sunt comparabile, ar trebui să se realizeze
ajustări pentru a ține seama de eventuale diferențe conform informațiilor deținute de reclamanți.
Pentru toate ajustările realizate, trebuie să furnizați:
(1) detalii privind diferențele care conduc la o ajustare,
(2) o estimare a ajustărilor care trebuie realizate pentru diferențe și
(3) documente justificative privind aceste diferențe.
75. Prin urmare, poate fi necesar ca valoarea normală (nu prețurile de export) să fie ajustată în cazul

21

CIF (Cost, Asigurare și Navlu) este un termen comercial care impune vânzătorului să contracteze și să
plătească costurile și transporturile necesare pentru a aduce mărfurile în portul de destinație. A se vedea, de
asemenea, nota de subsol 12.

22

Statisticile Eurostat privind importul sunt accesibile publicului pe Internet. A se vedea secțiunea (6)
„LINKURI UTILE” de mai jos.
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în care produsul utilizat pentru determinarea valorii normale nu este identic cu produsul importat
din cauza caracteristicilor fizice și/sau chimice de bază diferite. În acest caz, vă rugăm să
explicați clar cum diferă cele două produse și modul în care aceste diferențe afectează valoarea
de piață sau costul de producție plus profitul.
76. De asemenea, ar putea fi necesară ajustarea valorii normale (nu a prețurilor de export) în cazul în
care comparabilitatea prețurilor dintre produsul vândut pe piața internă a exportatorului și cel
exportat către UE este afectată de diferențele existente în ceea ce privește etapele
comercializării 23 și/sau impunerile la import și taxele indirecte.
77. În plus, atât valoarea normală, cât și prețurile de export trebuie să fie ajustate pentru a ține seama
de diferențele dintre:

F.

-

reduceri

-

rabaturi și cantități

-

transport, asigurare, manipulare etc.,

-

ambalare,

-

credite,

-

costuri postvânzare,

-

comisioane;

-

conversiunea monedelor, precum și

-

alți factori care influențează prețurile și comparabilitatea prețurilor.

Marja de dumping

78. Marja de dumping este calculată, în general, după cum urmează:
(1) Compararea prețurilor: Calculați diferența dintre valoarea normală (netă franco fabrică) și
prețurile de export (nete franco fabrică) după ce au fost realizate ajustări pentru a ține seama
de orice diferențe care afectează comparabilitatea prețurilor.
(2) Exprimați această diferență ca procent din prețul de export CIF.
Un exemplu este oferit mai jos în figura 5:
Figura 5. Calcularea marjei de dumping (toate cifrele sunt exprimate în EUR)
a. Valoarea normală franco fabrică
b. Prețul de export franco fabrică
c. Marja de dumping
a-b
d. Valoarea CIF
e. Marja de dumping ca % din valoarea CIF
c *100
d

100
(80)
20
90
20 = 22 %
90

79. Dacă au fost alese tipuri diferite de produse, vor rezulta marje de dumping diferite. Aceste marje
pot fi calculate ca medie pentru a obține o marjă de dumping pentru produsul complet în cauză,
însă plângerea trebuie să includă toate calculele.
80. În cazul în care plângerea se referă la mai mult de o singură țară, marja de dumping trebuie
calculată individual pentru toate țările în cauză.

23

Aceasta se referă la diferența dintre vânzarea cu amănuntul sau prin intermediul distribuitorilor.
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G.

Nivelul măsurilor în cazurile de distorsiuni legate de materiile prime în țara
exportatoare

81. Normele OMC și UE prevăd că nivelul unei taxe antidumping nu poate fi niciodată mai mare
decât marja de dumping, dar poate fi mai mic dacă o taxă mai scăzută este suficientă pentru a
remedia prejudiciul cauzat de importurile care au făcut obiectul unui dumping. Aceasta este așanumita „regulă a taxei celei mai mici” (lesser duty rule - „LDR”). Astfel, LDR se aplică în cazul
în care marja de prejudiciu (a se vedea punctul 142) este mai mică decât marja de dumping (a se
vedea punctul 78).
82. Atunci când se efectuează o evaluare pentru a determina dacă aplicarea unei taxe mai mici decât
marja de dumping ar fi suficientă pentru înlăturarea prejudiciului, Comisia va lua în considerare
dacă există distorsiuni legate de materiile prime în ceea ce privește produsul în cauză.
83. În cazul în care reclamanții consideră că există astfel de distorsiuni legate de materiile prime și
doresc ca aceste distorsiuni să facă obiectul unei anchete a Comisiei, se recomandă includerea în
plângere a unor elemente de probă suficiente care să ateste că astfel de distorsiuni există (a se
vedea mai jos lista distorsiunilor pe care Comisia le poate ancheta) și că prețul materiei prime în
țara exportatoare este cu mult mai scăzut decât prețurile practicate pe piețele internaționale
reprezentative. Aceasta va permite Comisiei să ancheteze distorsiunile respective și, dacă se
justifică, să instituie o taxă la nivelul marjei de dumping. De asemenea, Comisia va cerceta, din
proprie inițiativă și în măsura în care îi permit elementele de probă aflate la dispoziția sa, dacă
astfel de distorsiuni există.
În cazul în care, înainte de a iniția o procedură, Comisia nu dispune de suficiente elemente de
probă privind astfel de distorsiuni, fie extrase din plângere, fie colectate de Comisie din proprie
inițiativă, avizul de deschidere și, prin urmare, domeniul de aplicare al anchetei nu vor include
examinarea unor astfel de distorsiuni. În cazul în care nu s-a stabilit într-o anchetă existența unor
distorsiuni, marja de prejudiciu nu poate fi stabilită la nivelul marjei de dumping ca rezultat al
distorsiunilor privind materiile prime. Acest fapt ar putea avea un impact semnificativ asupra
nivelului taxei.

Exemplu
O anchetă antidumping stabilește, pentru un anumit producător din țara exportatoare, o marjă
de dumping de 50 % și o marjă de prejudiciu de 15 %. În mod normal, rata taxei
antidumping ar fi stabilită la 15 %, însă dacă ancheta stabilește existența unor distorsiuni
legate de materiile prime, Comisia poate, cu condiția respectării interesului Uniunii, să
stabilească rata taxei antidumping pentru producătorul respectiv la 50 % (nivelul marjei de
dumping).

84. Numai materiile prime care reprezintă cel puțin 17 % din costul de producție al produsului în
cauză vor fi luate în considerare. Prin urmare, defalcarea costurilor în plângere trebuie să
demonstreze că este probabil ca materia primă care a făcut obiectul unei distorsiuni să atingă
pragul de 17 %.
85. Datele privind producția ale reclamanților vor fi, în mod normal, apropiate în mod rezonabil de
cele ale producătorilor din țara exportatoare, dar pot să nu reflecte aceste cifre în mod exact.
Aceasta înseamnă că, de exemplu, dacă există dovezi ale unui sistem dual de prețuri în ceea ce
privește energia electrică în țara exportatoare, însă energia electrică reprezintă doar 15 % din
costul de producție, Comisia poate examina în continuare elemente de probă privind această
distorsionare. Dimpotrivă, dacă există dovezi ale unui contingent tarifar de export pentru o
materie primă, însă acest material constituie doar 3 % din costurile de producție, dovezile
respective se pot adăuga, dar este puțin probabil să atingă pragul de 17 % în țara exportatoare. În
cazul în care reclamanții au cunoștință de existența unor diferențe între metodele de producție
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față de producătorii din țara exportatoare (de exemplu, din cauza integrării verticale), acest
aspect trebuie inclus în plângere.
86. Distorsiunile pe care Comisia le poate examina sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sistemele duale de prețuri,
taxele la export,
suprataxa la export,
contingentul la export,
interdicția exporturilor,
taxele fiscale asupra exporturilor,
cerința privind autorizația,
prețul minim de export,
reducerea sau anularea rambursării TVA,
restricțiile privind punctele de vămuire accesibile exportatorilor,
listele exportatorilor agreați,
obligațiile legate de piața internă,
drepturile exclusive de exploatare minieră

87. Elementele de probă care urmează să fie furnizate trebuie să fie suficiente. Afirmațiile care nu
sunt însoțite de elemente de probă justificative nu pot fi luate în considerare. De exemplu, dacă
reclamanții susțin că există distorsiuni legate de o materie primă în țara exportatoare din cauza
unui contingent la export, plângerea trebuie să includă actul legislativ care stabilește contingentul
respectiv și să precizeze că acesta este în vigoare.
88. Mai jos sunt indicate câteva surse care pot oferi informații utile privind posibilele distorsiuni
legate de materiile prime. Majoritatea acestor surse utilizează clasificarea Sistemului armonizat
pentru a defini materiile prime, prin urmare se recomandă să se furnizeze codurile din Sistemul
armonizat pentru materiile prime utilizate:
•

•
•
•
•
•
•

Lista distorsiunilor pe care Comisia le poate examina este similară cu lista publicată de
OCDE și utilizată în Inventarul său privind restricțiile la exportul de materii prime
industriale:
http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials.
Documentul WTO Trade Policy Review (Examinarea de către OMC a politicilor
comerciale) publicat de OMC: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tpr_e.htm
Rapoarte specifice fiecărei țări
Analiștii industriei profesionale, cum ar fi IHS Market, Metal Bulletin și Bloomberg.
Site-ul web „Doing Business” al Grupului Băncii Mondiale:
http://www.doingbusiness.org/data Selectați țara din rubrica „Economy Snapshots”,
apoi „Trading across Borders”
Baza de date a FMI: http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx
Alte surse privind prețurile utilităților, cum ar fi Agenția Internațională a Energiei și
Autoritățile Naționale pentru Administrarea Apelor.

Testul suplimentar privind interesul Uniunii în cazul distorsiunilor privind materiile prime
89. Scopul acestui test este de a stabili dacă este în interesul Uniunii să se aplice o măsură la nivelul
marjei de dumping. Pentru a efectua un astfel de test, Comisia trebuie să obțină în mod activ
informații de la părțile interesate, inclusiv de la reclamanți. Comisia trebuie să evalueze elemente
precum capacitățile neutilizate din țara exportatoare, concurența pentru materiile prime și efectul
asupra lanțurilor de aprovizionare pentru societățile din Uniune, precum și orice alte elemente
relevante.
90. Pentru a permite Comisiei să colecteze suficiente informații pentru a determina dacă este în
interesul Uniunii să aplice o măsură la nivelul marjei de dumping în cazul distorsiunilor legate de
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materiile prime, reclamanții sunt invitați să includă în plângere toate informațiile pertinente
(susținute de elemente de probă) răspunzând la întrebări precum:
a) Există capacități neutilizate semnificative pentru produsul în cauză/materiile prime în cauză în
țara exportatoare? Dacă este posibil, furnizați o estimare a capacității de producție, a
producției anuale și a consumului intern de produs în cauză în țara exportatoare. Indicați sursa
informațiilor.
b) Care sunt condițiile globale de concurență pentru principalele materii prime ale produsului în
cauză? Se confruntă industria noastră cu o problemă de acces și/sau costuri privind aceste
materii prime? Sunt producătorii din UE foarte dependenți de importurile de materii prime
importante din punct de vedere strategic? Poate această dependență să fie esențială din punct
de vedere al valorii economice și al riscurilor ridicate în materie de aprovizionare? Ce se
întâmplă cu substituibilitatea materiei prime principale cu alte materiale?
c) Care ar fi efectul aplicării măsurii la nivelul marjei de dumping pe piața din aval și de-a lungul
întregului lanț de aprovizionare?
Această listă de întrebări nu este exhaustivă. În funcție de produs și de piață, poate fi relevantă
includerea unor informații suplimentare.
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(3) PREJUDICIUL
A.

Principii
Pentru a putea stabili dacă există suficiente elemente de probă pentru deschiderea unei proceduri
antidumping, Comisia trebuie să dețină anumite date referitoare la presupusele efecte
prejudiciabile ale importurilor care fac obiectul unui dumping.

91.

92. Aceste date privesc
(1) volumul și valoarea produselor care fac obiectul unui dumping, nivelul prețurilor acestora și
(2) impactul lor asupra industriei UE.
93. Principalii factori pentru analiza prejudiciului, care vor fi explicați în detaliu mai jos, sunt
următorii:
-

Consumul în UE

-

Volumul și cota de piață a importurilor care fac obiectul unui dumping

-

Prețul unitar al importurilor care fac obiectul unui dumping (de exemplu, prețul pe tonă)

-

Subcotarea prețului suferită de reclamanți

-

Producția 24, capacitatea și utilizarea capacității industriei din Uniune și a reclamanților

-

Vânzările UE exprimate ca volum și cota de piață a industriei UE și a reclamanților

-

Vânzările UE exprimate ca valoare la nivelul franco fabrică25 și volumul exporturilor
reclamanților

-

Prețul de vânzare unitar în UE al reclamanților la nivel franco fabrică

-

Costul bunurilor vândute în UE de către reclamanți

-

Rentabilitatea pentru reclamanții din UE

-

Ocuparea forței de muncă pentru industria UE și pentru reclamanți

-

Investițiile reclamanților

-

Stocuri inițiale și finale pentru fiecare perioadă ale reclamanților

94. Nu este necesar ca toate elementele legate de industria UE să prezinte o tendință negativă reală.
De exemplu, în pofida creșterii vânzărilor în termeni absoluți, o industrie poate considera că a
pierdut un procent semnificativ din cifra sa de afaceri din cauza prețurilor scăzute de pe piață
care rezultă din presiunea descendentă exercitată de importurile care fac obiectul unui dumping
asupra prețurilor.
95. Plângerea poate include, de asemenea, informații referitoare la indicatori, alții decât cei
menționați la punctul 83, care ar putea indica prejudiciul.
96. În plus, ar putea fi luată în considerare o amenințare de prejudiciu sau un impediment în ceea ce
privește stabilirea unei industrii a UE atunci când se descrie situația industriei UE (a se vedea
mai jos).
97. Anexa 5 conține un exemplu de tabel pe care îl puteți utiliza pentru a colecta datele individuale

24

Includerea producției transferate sau vândute la nivel intern în cadrul unei societăți sau unei societăți afiliate
pentru o procesare ulterioară (utilizare captivă sau vânzări captive).

25

Cu excepția utilizării captive sau a vânzărilor captive (produse transferate sau vândute la nivel intern în
cadrul unei companii sau unei societăți afiliate pentru procesare ulterioară). Produsele destinate utilizării
captive sau vânzărilor captive ar trebui identificate separat.
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ale societăților și un alt tabel pentru a rezuma datele privind prejudiciul descris în această
secțiune.
98. În furnizarea datelor și cifrelor relevante, vă rugăm să țineți cont de următoarele:
Aria geografică
99. Toți indicatorii de mai sus se referă la întreaga Uniune Europeană.
Produsul
100. Evaluarea prejudiciului trebuie să se bazeze numai pe produsul în cauză, astfel că toate datele și
cifrele pe care le furnizați ar trebui să se aplice numai acestui produs. Numai în cazurile în care
este imposibil să se furnizeze date limitate la produsul în cauză puteți furniza date pentru un grup
mai mare de produse, care include produsul în cauză. Acesta ar putea fi, de exemplu, cazul
statisticilor privind importurile în cazul în care o poziție tarifară cuprinde mai multe produse
decât produsul în cauză (a se vedea punctul următor). În acest caz, volumul importurilor de
produs în cauză trebuie estimat. Vă rugăm să explicați și să justificați extrapolările sau ajustările
aduse cifrelor volumului.
Pozițiile tarifare
101. În unele cazuri, pozițiile tarifare sau codurile NC nu permit izolarea produsului în cauză deoarece
este inclus printre alte produse care nu privesc plângerea (așa-numitele „coduri ex”, a se vedea
nota de subsol 9). În aceste condiții, pe baza datelor de piață sau a altor surse, volumul
importurilor pentru produsul în cauză trebuie estimat. De asemenea, statisticile din țara
exportatoare ar putea fi utile 26.
Informații privind tipurile de produs
102. Dacă produsul în cauză constă în mai multe tipuri diferite sau varietăți, informațiile referitoare la
anumiți factori de prejudiciu pot fi limitate la anumite tipuri reprezentative (a se vedea, de
asemenea, punctul 57 de mai sus) în cazul în care:
•

unii indicatori de prejudiciu nu pot fi furnizați la nivel global pentru toate tipurile

sau
•

evoluția cifrelor globale (cum ar fi costul de producție, prețul de vânzare, rentabilitatea)
nu este considerată semnificativă.

Vă rugăm să documentați motivul de alegere a anumitor tipuri.
Perioada examinată
103. În ceea ce privește calculele privind subcotarea prețurilor de vânzare și a prețurilor indicative,
perioada ar trebui, în mod ideal, să acopere o perioadă de 12 luni care se încheie cel târziu cu 6

26

Majoritatea țărilor din lume utilizează nomenclatura Sistemului Armonizat (SA) al Organizației Mondiale a
Vămilor (OMV) pentru clasificarea tarifară și în scopuri statistice. SA cuprinde coduri formate din
maximum șase cifre, iar membrii OMV pot stabili alte subdiviziuni (cum ar fi codurile NC din 8 cifre ale
UE). Aceasta înseamnă că, până la codurile din șase cifre, nomenclatorul tarifar al membrilor OMV
(inclusiv UE) este același. Cu toate acestea, dacă utilizați statistici din țara exportatoare, trebuie să utilizați
nomenclatorul tarifar al acesteia, luând în considerare subdiviziunile lor, care depășesc nivelul de 6 cifre.
Puteți găsi site-urile web ale birourilor de statistică ale membrilor OMV la adresa
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/natl_e.pdf
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luni înainte de data depunerii plângerii (aceeași perioadă precum cea utilizată pentru calculul
dumpingului, a se vedea punctul 55 de mai sus).
104. În cazul factorilor de prejudiciu utilizați pentru determinarea tendințelor (cum ar fi importurile
UE și vânzările UE ale producătorilor din UE în evoluția volumelor și a prețurilor), perioada
trebuie să acopere 4 ani, din care ultimul coincide, în mod ideal, cu perioada utilizată pentru
calculele dumpingului și ale subcotării.

B.

Factorii de prejudiciu
Observații preliminare

105. Așa-numiții „macro-indicatori” trebuie furnizați pentru întreaga industrie a UE (și anume, pentru
reclamanți, precum și pentru alți producători cunoscuți). Macro-indicatorii sunt:
-

producția,

-

capacitatea,

-

vânzările exprimate în volum,

-

cota de piață și

-

ocuparea forței de muncă

Atunci când nu sunt cunoscute cifrele exacte privind producătorii din UE care nu sunt
reclamanți, în plângere trebuie să se furnizeze o estimare bazată pe o metodologie rezonabilă și
explicită.
106. Așa-numiții micro-indicatori, cum ar fi vânzările exprimate în valoare, prețurile de vânzare,
costurile de producție, rentabilitatea, precum și calculele subcotării, se referă numai la
reclamanți.
107. Plângerea trebuie să includă cifrele pentru fiecare societate, precum și cifrele totale.
108. Plângerile trebuie să includă explicații pentru fiecare dintre indicatorii de prejudiciu, a se vedea
mai jos pentru detalii.
Consumul în UE (a se vedea, de asemenea, tabelul A din Anexa 6, secțiunea I)
109. Evoluția volumului vânzărilor în UE trebuie comparată cu consumul în UE. Cifrele privind
consumul se pot baza pe studii de piață, date statistice etc., dar pot fi calculate, de asemenea, prin
utilizarea uneia dintre următoarele două metode:
Metoda I
Anul
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1

2

3

4

Producția totală a UE realizată de toți producătorii din UE
(reclamanți și alții)
Importurile totale din țările din afara UE*
Exporturile totale (vânzări către țări din afara UE) *
Consumul aparent al UE (a + b - c)
Variația totală a stocurilor în UE
Consumul real în UE (d-e)

* Sursă posibilă: statisticile privind importul-exportul ale UE (EUROSTAT) - precizați unitatea de măsură (tone, kg
etc.)

-

Producția totală a UE de către toți producătorii din UE este producția reclamanților plus
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producția altor producători din UE (inclusiv producătorii din UE care sunt afiliați și/sau
importă ei înșiși). Aceasta poate fi estimată parțial. Dacă o parte din producție este destinată
utilizării captive sau vânzărilor captive 27, vă rugăm să precizați volumul.
-

Importurile totale din țările din afara UE reprezintă suma tuturor importurilor de produs
în UE, inclusiv importurile despre care se presupune că fac obiectul unui dumping. Cifra este
disponibilă prin intermediul statisticilor Eurostat 28. În cazul în care codul NC nu izolează
produsul în cauză, aceste cifre trebuie să fie estimate.

-

Exporturile totale (către țările din afara UE) reprezintă volumul exporturilor de produs
către țări din afara UE, care poate fi consultat pe site-ul web al EUROSTAT sub rubrica
„extra-UE”. În cazul în care codul NC nu izolează produsul în cauză, aceste cifre trebuie să
fie estimate.

-

Variația totală a stocurilor în UE reprezintă diferența dintre stocurile inițiale și cel finale
create de toți producătorii din UE (reclamanți și persoane care nu sunt reclamanți). În funcție
de produs și de numărul de persoane care nu sunt reclamanți, pot fi necesare estimări.

Metoda II

a)

b)
c)

Anul
Volumul total al vânzărilor UE în ceea
ce privește producția UE realizată de
toți producătorii din UE (reclamanți și
alții)
Importurile totale din țările din afara
UE*
Consumul real în UE (a + b)

1

2

3

4

* Sursă posibilă: Statisticile privind importul-exportul ale UE (EUROSTAT)

- Volumul total al vânzărilor UE în ceea ce privește producția UE realizată de toți
producătorii din UE este reprezentat de vânzările reclamanților plus vânzările celorlalți
producători din UE (inclusiv producătorii din UE care sunt afiliați și/sau importă ei înșiși). În
funcție de cooperarea producătorilor din UE, pot fi necesare estimări. Dacă o parte din
producție este destinată utilizării captive sau vânzărilor captive, vă rugăm să specificați acest
volum.
- Importurile totale din țările din afara UE reprezintă suma tuturor importurilor de produs
în UE, inclusiv importurile care fac obiectul unui dumping. Această cifră este disponibilă
prin intermediul statisticilor EUROSTAT. În cazul în care codul NC nu izolează produsul în
cauză, aceste cifre trebuie să fie estimate.
Volumul și cota de piață a importurilor despre care se presupune că fac obiectul unui
dumping (a se vedea tabelul B din Anexa 6, secțiunea I)
110. Acest volum se referă numai la produsul care face obiectul unui dumping originar din țara
vizată/țările vizate de plângere, exprimat în aceeași unitate ca și consumul (tone, bucăți, metri
pătrați etc.).
111. Cota de piață este calculată ca procent din consumul în UE și pentru fiecare țară în cauză în mod
separat:

27
28

A se vedea definițiile privind utilizarea captivă și vânzările captive la nota de subsol 20.
Statisticile EUROSTAT privind importurile sunt accesibile publicului pe Internet. A se vedea secțiunea 6
„LINKURI UTILE” de mai jos.
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Volumul importurilor care fac obiectul unui dumping din țara „A”
----------------------------------------------------------------- x 100
Consumul în UE

Prețul importurilor despre care se presupune că fac obiectul unui dumping (a se vedea, de
asemenea, tabelul C din Anexa 6, secțiunea I)
112. Evoluția prețurilor de import poate fi un indicator al presiunii prețurilor exercitate de importurile
care fac obiectul unui dumping.
113. În funcție de natura informațiilor disponibile, propunem trei metode alternative de prezentare a
evoluției prețurilor importurilor care fac obiectul unui dumping. Aceste sugestii nu exclud alte
metode de demonstrare a tendințelor prețurilor pentru produsele importate. Indiferent de metoda
utilizată, plângerea trebuie să includă elemente de probă justificative relevante.
1) În general, EUROSTAT indică prețul CIF mediu pe unitate. Acest preț nu include taxele
vamale.
2) De asemenea, este posibil să se evalueze evoluția prețurilor de vânzare pe piața UE prin
analizarea anumitor tipuri reprezentative de produse. Această metodă poate fi mai utilă
atunci când produsul este vândut sub diferite tipuri sau varietăți.
3) Alte surse, cum ar fi studii publice sau private, studiile de piață, rapoartele de vânzări sau
statisticile privind exporturile din țara/țările în cauză pot fi utilizate pentru a demonstra
prețurile importurilor care fac obiectul unui dumping. Evoluția prețurilor de revânzare în UE
este doar un indicator al prețurilor de import, în cazul în care costurile și profiturile din
vânzări nu au variat.
Subcotarea prețurilor suportată de reclamanți (a se vedea, de asemenea, tabelul A din
Anexa 6, secțiunea II)
114. Pentru a determina dacă a avut loc o subcotare a prețurilor și/sau dacă prețurile importurilor care
fac obiectul unui dumping sunt în scădere sau afectează negativ prețurile din UE, este esențial să
se compare prețurile de vânzare ale importurilor care fac obiectul unui dumping cu prețurile de
vânzare ale reclamanților pentru un tip similar de produs pe piața UE, susținute de suficiente
elemente de probă.
115. În mod normal, această comparație trebuie realizată numai pentru o perioadă recentă de timp: 12
luni care se încheie cel târziu cu 6 luni înainte de data depunerii plângerii – aceeași perioadă
precum cea utilizată pentru calculul dumpingului (a se vedea punctul 55 de mai sus).
116. Orice comparație trebuie să se refere, în măsura posibilului, la aceleași tipuri de produse sau la
tipuri similare și trebuie realizată în aceeași etapă de comercializare (de exemplu, vânzarea cu
amănuntul), în același timp (care reflectă în mod rezonabil o perioadă de 12 luni) și pe aceeași
piață pentru a concluziona în mod corect că un produs importat a fost vândut pe piața UE la un
preț mai mic decât produsul vândut de industria UE. În plus, plângerea trebuie să includă
comparația pentru fiecare tip de produs reprezentativ (și anume, pentru aceleași tipuri de produse
precum cele utilizate pentru calculul dumpingului, a se vedea punctul 57 de mai sus).
117. În cazul în care tipurile de produse vândute de către reclamanți sunt diferite de cele vândute în
UE de către producătorii/exportatorii din țara în cauză, dar concurează în continuare între ele,
trebuie explicat în mod clar modul și motivul pentru care aceste tipuri de produse concurează și
trebuie să se realizeze ajustări relevante dacă este necesar. Aceste ajustări ar trebui să fie
susținute de dovezi documentare suficiente.
118. Două modalități de prezentare a elementelor de probă sunt sugerate mai jos, dar pot fi utilizate și
alte modalități:
-

În cazul în care au fost utilizate tipuri reprezentative de produs în cauză pentru calculul
dumpingului, aceleași tipuri reprezentative trebuie utilizate pentru calculul subcotării.
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Elementele de probă privind prețurile de export sunt aceleași cu cele care susțin calculul
dumpingului, însă ajustate în prezent pentru a lua în considerare costurile ulterioare
importului. Elementele de probă privind prețurile industriei UE pentru vânzările pe piața UE
vor fi, în mod normal, sub forma facturilor producătorilor din UE pentru clienții din UE
(ajustate, dacă este cazul, pentru a aduce prețul la nivelul franco fabrică).
sau
-

O comparație se poate baza, de asemenea, pe statisticile privind importul, utilizând un preț
CIF mediu ponderat vămuit la frontiera UE și prețul franco fabrică al reclamanților.
Costurile ulterioare importului trebuie să fie adăugate la prețurile vămuite; și anume, taxele
vamale (dacă există), taxele de vămuire și costurile de manipulare. Această medie poate fi
comparată cu prețul mediu franco fabrică al reclamanților, astfel cum se prevede pentru
analiza indicatorilor de prejudiciu (a se vedea punctele 123-126 de mai jos). Această opțiune
poate să nu fie exactă dacă produsul în cauză este acoperit de un cod NC care include, de
asemenea, alte produse sau dacă există mai multe tipuri diferite de produse vândute la prețuri
diferite.
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119. Marja de subcotare este exprimată ca procent din prețul de vânzare UE al reclamanților pe piața
UE și se calculează în mod normal după cum urmează:
Prețul de vânzare franco fabrică - prețul de vânzare vămuit al importurilor care fac obiectul unui dumping
--------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
Prețul de vânzare franco fabrică al reclamantului

Producția, capacitatea și utilizarea capacității reclamanților și a altor producători
cunoscuți din UE (a se vedea, de asemenea, tabelul D din Anexa 6, secțiunea II)
120. Producția este volumul total fabricat în unități de producție situate din punct de vedere geografic
în UE, exprimat în unități de măsură (tone, bucăți, metri pătrați ...) într-o anumită perioadă (de
regulă, 12 luni). Aceasta trebuie să includă producția destinată utilizării captive sau vânzărilor
captive, menționând în mod clar volumele implicate. Utilizarea captivă sau vânzările captive
vizează cazurile în care produsele sunt transferate sau vândute la nivel intern în cadrul unei
societăți sau unei societăți afiliate pentru procesare ulterioară.
utilizări/vânzări captive = consumul pentru producția
internă, fără concurență liberă cu importurile care fac
obiectul unui dumping
121. Capacitatea este volumul care poate fi produs într-o anumită perioadă (de regulă, 12 luni) în
unitățile de producție situate în UE prin utilizarea resurselor curente, exprimate în unități de
măsură (tone, bucăți, metri pătrați ...). Trebuie luate în considerare posibilele perioade de
întreținere în care nu poate avea loc procesul de producție.
122. Utilizarea capacității se calculează prin împărțirea producției la capacitate și se exprimă în %.
123. Plângerea trebuie să includă producția, capacitatea și utilizarea capacității, astfel cum se explică
mai sus, pentru reclamanți (individual și total), fără a aduce atingere cerințelor de la punctul 96.
124. Plângerea trebuie să indice dacă vreunul dintre reclamanți este afiliat cu societățile care fabrică
și/sau vând produsul în cauză în țara vizată/țările vizate de plângere și să furnizeze informații
despre această relație și despre societățile în cauză. În mod similar, aceasta trebuie să indice dacă
oricare dintre reclamanți au cumpărat produsul (și, prin urmare, acționează parțial în calitate de
comercianți) de la alți producători din UE, din țara vizată/țările vizate de plângere sau din alte
țări terțe. Dacă este cazul, trebuie specificate volumele și prețurile implicate, precum și motivele
prezentate (a se vedea punctul 27 de mai sus).
125. Plângerea trebuie, de asemenea, să includă:
•
•
•

o estimare a producției și a capacității altor producători cunoscuți din UE (în
ansamblu și, dacă este posibil, în mod individual, a se vedea, de asemenea,
punctul 109)
o explicație a metodologiei utilizate (a se vedea, de asemenea, mai sus punctele
28-30)
informațiile disponibile, dacă există, privind vânzările lor captive, relația lor cu
producătorii din țara vizată/țările vizate de plângere și achiziționarea de volume
de produs în cauză de la alți producători din UE, din țara vizată/țările vizate de
plângere sau din alte țări terțe.

Vânzările în UE, cota de piață și exporturile reclamanților și ale altor producători
cunoscuți din UE (a se vedea, de asemenea, tabelul E din Anexa 6, secțiunea II)
126. Vânzările în UE în funcție de volum reprezintă cantitatea (exprimată în aceleași unități utilizate
pentru producția UE și cifrele privind capacitatea) facturată de producătorii din UE atunci când
vând clienților din UE într-o anumită perioadă (de regulă, 12 luni).
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127. Vânzările în UE ca valoare reprezintă suma exprimată în EUR (franco fabrică) a volumelor
facturate de producătorii din UE atunci când vând clienților din UE. Vă rugăm să indicați etapa
de comercializare (de exemplu, vânzarea cu amănuntul) în care produsele sunt de regulă vândute.
128. Utilizarea captivă sau vânzările captive (indiferent dacă sunt facturate sau nu) ar trebui să fie
raportate separat.
129. Cota de piață rezultă din împărțirea vânzărilor în funcție de volum la consum și se exprimă în %.
Atunci când se calculează consumul în UE, plângerea trebuie să includă cifrele pentru fiecare
societate și să includă un total pentru toate societățile.
130. Pe această bază, plângerea trebuie să includă vânzările în UE în funcție de volum și cota de piață
a reclamanților și ale tuturor producătorilor din UE (pe baza celei mai bune estimări) și vânzările
în funcție de valoare ale reclamanților.
131. Vânzările la export exprimate în volum și în valoare (franco fabrică), și anume vânzările în afara
UE, sunt, de asemenea, relevante deoarece ar putea arăta cât de competitivă este industria UE pe
alte piețe în care predomină condițiile normale de concurență. În cazul în care nu există achiziții
sau stocuri sau acestea sunt neglijabile, producția UE ar trebui, în mod normal, să fie similară cu
vânzările UE plus exporturile. Vă rugăm să explicați orice abateri.
Prețul de vânzare din UE al reclamanților (a se vedea, de asemenea, tabelul D din Anexa 6,
secțiunea II)
132. Prețul de vânzare este prețul mediu unitar la care produsul fabricat de reclamanți este vândut pe
piața UE. Acest preț trebuie exprimat la nivelul „franco fabrică”; și anume, după deducerea
costurilor posibile de transport, a rabaturilor și a comisioanelor.
133. În cazul unui produs omogen sau în cazul în care volumul de vânzări de diferite tipuri de produse
nu variază, un preț mediu poate fi calculat după cum urmează:
Cifra de afaceri netă din UE a produsului în cauză ( franco fabrică)
-------------------------------------------------------Vânzările din UE de produs în cauză (exprimate în volum)

134. În cazurile în care produsul în cauză are multe variații sau tipuri cu niveluri diferite ale prețurilor
și volume diferite de vânzări, ar putea fi de preferat să se indice evoluția prețurilor anumitor
tipuri de produs care reprezintă cel mai bine produsul în cauză în ansamblul său.
Dacă este posibil, ar trebui utilizate aceleași tipuri de produs precum cele utilizate pentru calculul
dumpingului și al subcotării prețurilor.
135. Statisticile studiilor de piață ale asociațiilor reprezentative sau alte rapoarte pot reprezenta, de
asemenea, o sursă utilă de informații.
Costul mărfurilor vândute în UE de către reclamanți (a se vedea, de asemenea, tabelul E
din Anexa 6, secțiunea II)
136. Costul mărfurilor vândute reprezintă suma costurilor de producție fixe și variabile (inclusiv
deprecierea), precum și costurile financiare și costurile VAG legate de producția și vânzarea
produsului în cauză în UE (toate costurile înainte de impozitul pe profit) la nivel franco fabrică,
și anume fără costuri legate de transportul către clienți.
137. În plus, plângerea trebuie să includă costurile mărfurilor vândute pentru fiecare tip de produs
reprezentativ (și anume, pentru aceleași tipuri de produse ca cele utilizate pentru calculul
dumpingului și subcotării, a se vedea punctul 57 de mai sus).
138. Costurile trebuie prezentate într-un mod care să semene cât mai mult posibil cu cel utilizat în
propriul sistem financiar-contabil al reclamantului individual, furnizând detalii privind calculele.
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Rentabilitatea reclamanților referitoare la produsul în cauză vândut în UE (a se vedea, de
asemenea, tabelul F din Anexa 6, secțiunea II)
139. Rentabilitatea este stabilită, în general, prin exprimarea profitului net înainte de impozitare
realizat din vânzarea produsului în cauză către clienți neafiliați din UE, de către reclamanți, ca
procentaj din cifra de afaceri generată de astfel de vânzări.
140. În cazul în care profitul generat pe durata perioadei luate în considerare este afectat de
circumstanțe sau evenimente excepționale de pe piață, aceste circumstanțe și impactul lor ar
trebui să fie cuantificate.
141. Următoarea metodă este folosită, în general, pentru a exprima rentabilitatea medie a
reclamanților referitoare la produsul în cauză. Cu toate acestea, o altă metodă poate fi utilizată,
dacă este cazul.
Profitul (sau pierderea) realizat(ă) din vânzările de produs în cauză în UE către clienții neafiliați înainte de
perceperea impozitului pe profit
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
Cifra de afaceri (franco fabrică) în UE rezultată din vânzarea produsului în cauză către clienți neafiliați

142. Marja de profit necesară pentru garantarea viabilității pe termen lung a industriei UE trebuie, de
asemenea, să fie furnizată și justificată, fiind denumită, de asemenea, marjă de profit normală sau
„profit-țintă”.
Aceasta este, în mod normal, marja de profit obținută în condiții normale de piață înainte ca
practicile de dumping să aibă loc, cu condiția ca:
o
o

un astfel de profit să poată fi preconizat în mod rezonabil în sectorul în cauză
pentru industria vizată
aceasta să nu poată fi atribuită circumstanțelor excepționale de pe piață.

Această marjă de profit, atunci când este adăugată la costul mărfurilor vândute pe unitate,
conduce la prețul indicativ din UE acesta fiind prețul pe care industria UE s-ar putea aștepta, în
mod rezonabil, să îl perceapă pe piața UE în absența importurilor care fac obiectul unui dumping.
Marja de subcotare sau marja de prejudiciu este calculată ulterior prin compararea prețului
indicativ al reclamanților cu prețul vămuit la frontiera UE al importurilor care fac obiectul unui
dumping (inclusiv costurile ulterioare importului, a se vedea, de asemenea, punctul 108) și este
exprimată ca un procent din prețul CIF al importurilor care fac obiectul unui dumping (pentru a
permite o comparație corectă cu marja de dumping în scopul aplicării regulii taxei mai mici):
Prețul indicativ al reclamantului - prețul vămuit la frontiera Uniunii pentru importurile care fac obiectul
unui dumping
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
Prețul CIF al importurilor care fac obiectul unui dumping

Numărul de persoane angajate de reclamanți și de alți producători cunoscuți din UE (a se
vedea, de asemenea, tabelul F din anexa 6, secțiunea I și tabelul G din Anexa 6, secțiunea
II)
143. Numărul de persoane angajate reprezintă numărul mediu de angajați cu normă întreagă (sau
estimări ale acestuia) care poate fi atribuit producției, vânzării, administrării și distribuirii
produsului în cauză pentru o anumită perioadă (de regulă, 12 luni). Lucrătorii temporari ar trebui,
de asemenea, să fie incluși.
144. Pe această bază, plângerea trebuie să includă numărul de persoane angajate de reclamanți și de
toți ceilalți producători cunoscuți din UE (pe baza celor mai bune estimări).
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Investițiile realizate de reclamanți (a se vedea, de asemenea, tabelul H din Anexa 6,
secțiunea II)
145. Investiția este valoarea cheltuielilor de capital utilizate pentru imobilizările corporale, instalațiile
și echipamentele care au legătură directă sau indirectă cu produsul în cauză, cu o durată de viață
utilă estimată mai mare de un an.
Stocurile (a se vedea, de asemenea, tabelul I din Anexa 6, secțiunea II)
146. Stocurile se referă la volumul produsului în cauză deținut pentru vânzare, utilizare captivă sau
vânzări captive.
147. Este necesară furnizarea volumului stocurilor de produs în cauză pentru reclamanți la începutul și
la sfârșitul fiecărei perioade de 12 luni. Vă rugăm să indicați dacă produsul urmează o tendință
sezonieră.
Alte elemente de prejudiciu
148. Alți factori relevanți de prejudiciu, cum ar fi rentabilitatea investiției, fluxul de numerar,
incapacitatea de a mobiliza capital etc., pot indica, de asemenea, prejudiciul suferit de reclamanți
din cauza importurilor care fac obiectul unui dumping. Dacă este cazul, acești factori ar trebui
menționați și comentați.
Amenințarea de prejudiciu ulterior
149. Un alt element care poate fi inclus în plângere este un eventual prejudiciu ulterior, pe care
industria UE îl poate suferi în viitor ca urmare a presupuselor importuri care fac obiectul unui
dumping.
150. Determinarea unei amenințări de prejudiciu material ulterior trebuie să se bazeze pe fapte, și nu
doar pe supoziții. Dacă prejudiciul ulterior iminent și anticipat în mod clar poate fi cuantificat, vă
rugăm să procedați la cuantificarea acestuia. Exemple de circumstanțe în care pot fi estimate
prejudiciile viitoare sunt următoarele:
- Rata de creștere a importurilor care fac obiectul unui dumping
O tendință crescătoare a importurilor de produse care fac obiectul unui dumping ar putea
indica probabilitatea ca aceste importuri să continue să crească în viitor.
- Capacitatea de producție a exportatorilor
Este important să se sublinieze potențialul din punct de vedere al capacității de producție a
țării exportatoare pentru a indica în mod clar faptul că respectivul comportament comercial
agresiv ar putea continua. Informațiile pot fi obținute, de regulă, din studii, articole din presa
de specialitate sau din alte surse.
- Modificări ale structurii pieței de export
Modificările structurale de pe piața internă a exportatorilor (scăderea cererii, investițiile,
dezvoltarea tehnică, reforma bancară, deschiderea pieței pentru produsele străine etc.) pot
contribui la creșterea exporturilor către UE la prețuri de dumping.
- Obstacole pentru exporturile către alte țări terțe
Exportatorii ar putea viza piața UE. Această așteptare se poate baza pe strategia individuală de
export a societăților, dar și pe faptul că, în țările terțe, există tarife mari de import sau alte
bariere la import (cum ar fi măsurile antidumping, standardele tehnice etc.).
- Stocurile din țara/țările în cauză
O acumulare în inventarul exportatorilor ar putea indica o probabilitate ca exporturile de
produs să crească substanțial în viitor.
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151. În mod normal, afirmațiile de această natură le completează pe cele privind prejudiciile suferite
deja, însă este posibil ca plângerea să se bazeze exclusiv pe amenințarea de prejudiciu, cu
condiția să fie susținută de suficiente elemente de probă care, la o examinare inițială, ar susține
un caz.
Impedimente în calea producției și a dezvoltării
152. Importurile care au făcut obiectul unui dumping ar fi putut descuraja societățile potențial
interesate din UE să fabrice produsul în cauză, împiedicându-le să acționeze în calitate de
producători. În acest caz, vă rugăm să explicați cum s-a întâmplat acest lucru, susținând în mod
corespunzător afirmațiile.
153. În mod normal, afirmațiile de această natură le completează pe cele privind prejudiciul, însă este
posibil ca plângerea să se bazeze exclusiv pe obstacolele generate de aceasta în calea creării unei
industrii a UE, cu condiția să fie susținută de suficiente elemente de probă.

(4) LEGĂTURA DE CAUZALITATE
A.

Efectele importurilor care fac obiectul unui dumping

154. În afară de datele care reprezintă prejudiciul, trebuie să se demonstreze că prejudiciul material a
fost cauzat de importurile care fac obiectul unui dumping, și anume că există o legătură de
cauzalitate. Acest lucru nu înseamnă însă că importurile care fac obiectul unui dumping trebuie
să fie singurul motiv pentru orice prejudiciu suferit. Legătura de cauzalitate poate fi demonstrată
prin creșterea importurilor la prețuri în scădere care coincide în timp cu deteriorarea situației
reclamanților, astfel cum indică evoluția indicatorilor de prejudiciu.

B.

Efectele altor factori (a se vedea, de asemenea, anexa 6, secțiunea „Legătura de
cauzalitate”)

155. De asemenea, este necesar să se analizeze dacă alți factori decât importurile care fac obiectul
unui dumping se poate să fi influențat deteriorarea situației industriei UE. Printre astfel de factori
se pot număra:
-

volumele și prețurile produsului din alte țări terțe

-

scăderea cererii și modificarea modelelor de consum

-

practicile comerciale restrictive ale producătorilor din UE

-

concurența puternică din partea producătorilor din UE

-

rezultatele slabe la export ale industriei UE

-

productivitatea scăzută a industriei UE

-

evaluarea eronată a evoluțiilor pieței, de exemplu politică de investiții inadecvată

-

performanța comercială scăzută

-

calitatea scăzută a produsului sau gama de produse limitată

-

fluctuațiile cursului de schimb

-

importurile proprii ale industriei UE originare din țara în cauză

Dacă este cazul, plângerea trebuie să includă o evaluare a factorilor respectivi sau a oricăror alți
factori relevanți pentru a demonstra măsura în care acești factori au afectat situația prejudiciului
suferit de industria UE în perioada vizată de plângere (a se vedea punctul 92).

(5) CONCLUZII
156. Concluzia plângerii poate reafirma, sub forma unui rezumat, motivele pentru care elementele de
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probă prezentate demonstrează că existența dumpingului, a prejudiciului și a unei legături de
cauzalitate este considerată suficientă pentru deschiderea unei anchete antidumping.
157. În concluzie, trebuie să se solicite Comisiei Europene să deschidă o procedură antidumping
pentru a investiga afirmațiile din plângere.
158. Vă rugăm să transmiteți plângerea Comisiei Europene (a se vedea anexa 1 și punctul 4 pentru
mai multe detalii), împreună cu o scrisoare de însoțire datată semnată de o persoană autorizată de
către reclamanți să acționeze în numele lor.
159. În acest scop, se poate utiliza următoarea formulare:
„Veți găsi anexată o plângere antidumping privind importurile de (produsul) originar din
(țara/țările). Subsemnatul atestă în mod legal că informațiile furnizate sunt complete și exacte,
în măsura cunoștințelor de care acesta dispune, și că a fost autorizat să reprezinte
reclamantul/reclamanții (numele reclamantului/reclamanților).
Numele, semnătura, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon.”

(6) LINKURI UTILE
160. Statisticile oficiale sunt disponibile prin accesarea link-urilor de mai jos. Vă rugăm să furnizați,
de asemenea, datele brute astfel cum au fost extrase și tabelele cu datele agregate care au fost
utilizate pentru calcule într-o anexă separată.
În cazul în care nomenclatura statisticilor oficiale nu coincide cu produsul în cauză („coduri NC
ex”, de exemplu, și anume coduri care privesc o gamă mai largă de produse), statisticile oficiale
disponibile ar putea fi totuși utile, cu condiția ca reclamanții să poată reprelucra datele utilizând o
metodologie rezonabilă susținută de suficiente elemente de probă. Pot fi utilizate, de asemenea,
alte surse fiabile, susținute de suficiente elemente de probă.
Nomenclatura tarifară și statistică:
-

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1821 al Comisiei din 6 octombrie 2016 de
modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura
tarifară și statistică și Tariful vamal comun (vă rugăm să rețineți că o nouă versiune este
publicată în fiecare an):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:294:FULL&from=EN
- Codurile Nomenclaturii Combinate (instrument de căutare):
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=ro
Statisticile EUROSTAT privind importul/exportul (COMEXT):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
Statisticile EUROSTAT privind producția (PRODCOM):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/prodcom/data

(7) URMĂTOARELE ETAPE
161. După primirea plângerii, Comisia va trimite o confirmare de primire.
162. Pe baza informațiilor prezentate în plângere, în termen de 45 de zile de la depunerea plângerii
Comisia va decide dacă va deschide o anchetă sau va respinge plângerea.
163. În cazul în care plângerea conține suficiente elemente de probă, Comisia va efectua o examinare
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a reprezentativității înainte de a lua o decizie finală cu privire la deschiderea unei anchete oficiale
(a se vedea, de asemenea, punctele 29-34).
Comisia va contacta toți producătorii cunoscuți din UE de produs în cauză pentru a solicita
poziția lor cu privire la posibila deschidere a unei anchete. Comisia va contacta, de asemenea,
asociațiile cunoscute din UE și de la nivel național.
Pe baza răspunsurilor, Comisia va concluziona dacă producătorii din UE care prezintă plângerea
sunt suficient de reprezentativi (a se vedea anexa 7 pentru un exemplu de scrisoare privind
reprezentativitatea).
Pe baza răspunsurilor, dacă acest lucru este justificat, Comisia va selecta, de asemenea, un
eșantion provizoriu de producători din UE care urmează să fie investigat pe parcursul anchetei.
În avizul de deschidere, părțile vor fi invitate să prezinte observații înainte de luarea oricărei
decizii privind eșantionul final.
164. Plângerea trebuie să fie susținută de cel puțin jumătate din producătorii care și-au exprimat o
opinie cu privire la plângere, reprezentând cel puțin un sfert din producția totală în UE. În
absența unui astfel de sprijin și a unei astfel de reprezentări, Comisia nu va deschide o anchetă.
165. În momentul în care Comisia decide să deschidă o anchetă antidumping, se publică un aviz de
deschidere în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Comisia va transmite chestionare:
-

producătorilor din UE
exportatorilor
importatorilor afiliați și neafiliați
furnizorilor și utilizatorilor.
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166. În mod normal, aceste părți vor avea la dispoziție 30-37 de zile pentru a răspunde la chestionar.
Chestionarele pentru producătorii din UE vor conține întrebări detaliate privind toți factorii de
prejudiciu menționați mai sus, în special cu privire la prețul de vânzare și la costul de producție
pentru produsul în cauză.
167. Comisia va efectua ulterior o investigație la fața locului pentru a verifica exactitatea
răspunsurilor. În plus, Comisia va evalua dacă eventuala impunere a măsurilor ar fi în interesul
general al UE. Comisia poate impune măsuri provizorii în termen de cel mult opt luni de la
deschiderea anchetei și trebuie să ia o decizie definitivă în termen de 14 luni de la deschiderea
anchetei.
168. În cazul în care plângerea nu conține suficiente elemente de probă care să sugereze, la
examinarea inițială, existența dumpingului, a prejudiciului și a legăturii de cauzalitate, motivele
respingerii vor fi temeinic motivate și vor fi comunicate reclamanților pentru prezentarea de
observații înainte de luarea unei decizii finale. O respingere oficială a unei plângeri ia forma unei
decizii a Comisiei.
169. Plângerea poate fi retrasă în orice moment înainte de adoptarea deciziei finale privind
deschiderea sau nu a unui caz. În cazul retragerii unei plângeri, se consideră că aceasta nu a fost
depusă.

Modul de formulare a unei plângeri antidumping – Ghid – 39
CUPRINS

IV. ANEXE

Anexa 1
Anexa 2

Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8

Orientări privind modul de depunere a unei plângeri
Partea A:
Exemplu de cuprins standard într-o plângere
Partea B:
Plângere antidumping generică (partea descriptivă)
Exemple de anexe standard la plângere
Orientări privind versiunea neconfidențială a plângerii
Formular pentru colectarea datelor
Exemplu de tabele care prezintă succint informații privind
prejudiciul
Formular privind reprezentativitatea
Țări care fac obiectul unor distorsiuni semnificative

Anexa 1
Orientări privind modul de depunere a unei plângeri
În toate cazurile, plângerea trebuie să includă atât o versiune cu acces limitat, cât și o versiune
deschisă spre consultare de către părțile interesate. Așa-numita „versiune deschisă” înseamnă o
versiune a plângerii care nu conține informații confidențiale.
Dacă plângerea nu conține informații confidențiale, este suficientă o singură versiune.
Comisia preferă să primească plângerea numai în versiune electronică, în conformitate cu următoarele
îndrumări:
•

Numele fiecărui fișier care face parte din plângere trebuie să cuprindă următoarele elemente:
„Complaint body” (Textul plângerii) sau „Annex” (Anexă), un număr secvențial, o indicație a
conținutului și mențiunea „LIMITED” (Acces limitat) sau „OPEN” (Deschisă spre consultare),
astfel cum se arată în exemplele de mai jos:
Secțiune a versiunii cu mențiunea „LIMITED” a
plângerii

Fișier electronic

Textul/Partea narativă

Complaint_body_LIMITED.pdf

Anexa 1 (reclamanți)

Annex
1_complainants_LIMITED.xlsx

Anexa 2 (alți producători din UE)

Annex 2_other EU
producers_LIMITED.xlsx

…

…
Secțiune a versiunii cu mențiunea „OPEN” a
plângerii

Fișier electronic

Textul/Partea narativă

Complaint_body_OPEN.pdf

Anexa 1 (reclamanți)

Annex 1_complainants_OPEN.pdf

Anexa 2 (alți producători din UE)

Annex 2_other EU
producers_OPEN.pdf

…

…

Adăugați la plângere cuprinsul de mai sus ca fișier index separat.
•

•
•
•

•

De regulă, Comisia trimite versiuni publice de plângeri sub formă de fișiere PDF (portable
document format) către părțile interesate - producători, exportatori, importatori, furnizori și
utilizatori. Având în vedere faptul că Comisia nu este în măsură să își asume responsabilitatea
pentru integritatea datelor atunci când convertește diferite formate sursă, trimiteți toate fișierele
electronice conținute în versiunea publică în format PDF.
Dimensiunea maximă permisă a fișierului: 10 MB.
Din motive tehnice, lungimea căii nu trebuie să depășească 256 de caractere după înregistrarea
pe unitățile Comisiei. Prin urmare, vă rugăm să nu utilizați structuri complexe de sub-dosare care
să rezulte în nume de documente/dosare excesiv de lungi.
Lista și datele de contact (inclusiv adresele de e-mail) ale tuturor producătorilor cunoscuți din
UE, ale importatorilor, ale exportatorilor din țara/țările în cauză și ale
utilizatorilor/consumatorilor, precum și calculele, trebuie prezentate sub formă de foaie de calcul
electronică, cum ar fi Microsoft Excel.
Vă recomandăm să includeți în anexe mini-chestionarele completate de societățile individuale
sub forma unei foi de calcul electronice, cum ar fi Microsoft Excel.
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Plângerea poate fi transmisă:
-

prin e-mail, astfel cum se explică mai sus, sau, alternativ,

-

prin intermediul unui dispozitiv portabil de stocare a datelor (de exemplu, un CD sau DVD
sau un stick de memorie USB) sau

-

pe suport de hârtie

la adresele menționate la punctul 4.
Dacă întâmpinați dificultăți tehnice, vă rugăm să contactați Comisia înainte de a depune plângerea.
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Anexa 2
Partea A
Exemplu de cuprins standard într-o plângere
1.

Introducere

2.

Informații generale
A. Reclamanții

B.

1. Reclamanții
2. Reprezentativitate
3. Alți producători cunoscuți din UE
Produsul în cauză

C.

1. Definiția produsului
2. Descrierea produsului
3. Taxele vamale și alte măsuri comerciale
Țara vizată/țările vizate de plângere

D. Exportatorii/producătorii cunoscuți din țara/țările în cauză

3.

E.

Importatorii cunoscuți din UE

F.

Furnizorii, utilizatorii și consumatorii din UE

Dumpingul
A. Tipuri de produs
B.

Valoarea normală
1. Alegerea țării analoge (în cazul unei economii planificate sau al unor economii în
tranziție)
2. Calcularea valorii normale

C.

Prețul de export
Calcularea prețului de export

D. Compararea prețurilor
E.
4.

Prejudiciul
A.
B.
C.
D.
E.

5.

Marja de dumping

Consumul în UE
Volumul și cota de piață a importurilor care fac obiectul unui dumping
Prețul importurilor care fac obiectul unui dumping
Subcotarea prețurilor
Tendințele factorilor de prejudiciu

Legătura de cauzalitate
A. Efectele importurilor care fac obiectul unui dumping
B. Efectele altor factori

6.

Concluzie

Modul de formulare a unei plângeri antidumping – Ghid – 44
CUPRINS

Partea B
EXEMPLU:
Plângere antidumping generică (partea descriptivă)
Versiunea electronică a acestui model poate fi descărcată aici: http://trade.ec.europa.eu/doclib/XXXXX.docx
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Anexa 3
Exemple de anexe standard la plângere
Exemplu Anexa 1.A.

Industria UE și reprezentativitatea reclamantului 29

- Producția UE exprimată în volum pentru ultimul an calendaristic și/sau (de preferință) pentru o
perioadă de 12 luni care se încheie cel târziu cu 6 luni înainte de data depunerii plângerii. Susțineți
aceste calcule prin menționarea sursei datelor, anexând copiile relevante ale sursei, dacă este cazul,
și prezentând în detaliu metodologia utilizată.
- Lista reclamanților împreună cu datele de contact (numele, adresa, numerele de telefon și de fax,
adresa de e-mail, persoana de contact) și volumul de producție al fiecărui reclamant și al tuturor
reclamanților în ansamblu, pentru ultimul an calendaristic și pentru o perioadă de 12 luni care se
încheie cel târziu cu 6 luni înainte de data depunerii plângerii.
- Lista altor producători cunoscuți din UE împreună cu date de contact (numele, adresa, numărul de
telefon, adresa de e-mail și, dacă este posibil, persoana de contact), cu o estimare a volumului lor
de producție pentru perioada de un an menționată mai sus. Vă rugăm să precizați dacă acești alți
producători cunoscuți susțin reclamantul sau dacă se opun sau sunt neutri, în cazul în care
cunoașteți poziția lor.
NB: vă rugăm să furnizați o versiune electronică a tuturor datelor de contact, de preferință sub
formă de tabel Excel.
Exemplu Anexa 1.B.

Produsul în cauză

- Documente (cum ar fi standardele europene), broșuri, procese de producție, diferite tipuri și
fotografii ale produsului în cauză care este produs în UE.
- Idem pentru produsul străin despre care se presupune că face obiectul unui dumping care este
importat în UE.
- Idem pentru produsul străin vândut pe piața internă străină.
Exemplu Anexa 1.C.

Societățile exportatoare

- Lista (în funcție de țară) a producătorilor/exportatorilor cunoscuți de produs în cauză, cu date de
contact: numele, adresele, numărul de telefon și adresa de e-mail și persoana de contact (dacă
există).
- Lista asociațiilor cunoscute de producători/exportatori în funcție de țara vizată/țările vizate de
plângere, împreună cu aceleași date de contact.
NB: vă rugăm să furnizați o versiune electronică, de preferință sub formă de tabel Excel.
Exemplu Anexa 1.D.

Importatorii

- Lista (în funcție de țară) a importatorilor cunoscuți cu numele, adresele, numărul de telefon și
adresa de e-mail și persoana de contact (dacă există).
- Lista asociațiilor cunoscute de importatori, cu aceleași date de contact.
NB: vă rugăm să furnizați o versiune electronică, de preferință sub formă de tabel Excel.

Exemplu Anexa 1.E.

Furnizorii, utilizatorii și consumatorii

- Lista principalilor furnizori, utilizatori și consumatori cunoscuți și a asociațiilor acestora cu
numele, adresele, numărul de telefon și adresa de e-mail și persoana de contact (dacă există).
NB: vă rugăm să furnizați o versiune electronică, de preferință sub formă de tabel Excel.

29

În cazul unei industrii formate dintr-un număr mare de întreprinderi mici și mijlocii, vă rugăm să contactați
Comisia pentru orientări suplimentare.
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Exemplu Anexa 2.A.

Tipuri de produse reprezentative

- Informații tehnice și statistice despre aceste tipuri de produse.
Exemplu Anexa 2.B.

Valoarea normală

Alegerea țării analoge (în cazul unei țări cu o economie planificată)
- Orice informații care să susțină alegerea țării analoge. De exemplu:
• În ceea ce privește concurența pe piață (de exemplu, actori de pe piață, statistici oficiale pentru
importurile de produs în cauză în țara analogă propusă etc.)
• dimensiunea pieței în termeni de volum (de exemplu, cifrele dintr-un studiu de piață)
• procesul de producție (informații din studii, articole etc.).
În cazul în care se poate utiliza prețul intern:
- Facturi, oferte, anchete, reclame, statistici etc. care indică prețul intern.
- Elemente de probă privind eventualele ajustări (din studiile de piață sau din alte surse fiabile).
Informații utile pot fi obținute prin intermediul delegațiilor UE și/sau al ambasadelor statelor membre
ale UE în țările din afara UE.
Sau:
- Sursa datelor pentru valoarea construită (de exemplu, studii de piață, statistici) sau
- Elemente de probă privind prețul perceput de furnizor de la o țară terță (de exemplu, facturi, oferte,
statistici etc.).
Exemplu Anexa 2.C.

Prețul de export

- Facturi/oferte scrise și/sau datele Eurostat și/sau altele (rapoarte ale personalului privind vânzările,
liste de prețuri).
- Sursa cifrelor pentru ajustări sau baza estimării sale pentru readucerea prețului la nivelul franco
fabrică, în special costurile de transport.
Exemplu Anexa 2.D.

Compararea prețurilor

- Elemente de probă sau baza pentru estimarea care sprijină ajustările care trebuie realizate.
Exemplu Anexa 3.A.

Prejudiciul

- Elemente de probă privind factorii de prejudiciu, în special prețurile producătorilor din UE și
rentabilitatea.
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Anexa 4
Orientări pentru versiunea publică deschisă spre consultare de către părțile
interesate
Atunci când elaborați versiunea deschisă spre consultare de către părțile interesate, ar trebui să aveți în
vedere faptul că toate părțile interesate, și anume producătorii, exportatorii, importatorii, furnizorii și
utilizatorii, vor avea acces la aceasta, spre deosebire de versiunea cu acces limitat. Versiunea deschisă
spre consultare de către părțile interesate ar trebui, cu toate acestea, să fie suficient de detaliată pentru
a permite o înțelegere rezonabilă a conținutului informațiilor transmise în versiunea cu acces limitat,
fără a divulga date confidențiale.
Pentru a vă sprijini în pregătirea unei versiuni deschise spre consultare de către părțile interesate a
plângerii, vă sfătuim să luați următoarele măsuri:
1. Utilizați drept bază versiunea cu acces limitat a plângerii și anexele la aceasta.
2. Identificați toate informațiile din plângerea cu mențiunea „Limited” pe care le considerați a nu fi
confidențiale și lăsați-le în versiunea deschisă spre consultare de către părțile interesate.
3. Pentru fiecare element pe care nu l-ați divulgat (în textul plângerii, precum și în anexe), ar
trebui
-

-

să explicați de ce este confidențial (în principal din cauza secretelor de afaceri sau
deoarece este vorba despre documente a căror divulgare ar cauza prejudicii persoanelor
care le furnizează sau care sunt implicate în acestea) 30.
să
rezumați
informațiile
confidențiale
în
versiunea
neconfidențială.
Rezumatul trebuie să fie relevant, și anume trebuie să fie suficient de precis pentru a
permite înțelegerea rezonabilă a conținutului (numărul de documente, titlul,
data/perioada acoperită, descrierea conținutului etc.). Indicați în versiunea
neconfidențială sursele de informații utilizate, la fel ca în versiunea confidențială, sau
menționați motivele pentru care sursa nu poate fi dezvăluită.

4. În cazul în care, în circumstanțe excepționale, considerați că nu puteți rezuma informațiile
confidențiale, prezentați motivele pentru care nu puteți face acest lucru. Indicați întotdeauna în
mod explicit unde au fost șterse date confidențiale. Textul redactat trebuie să fie identificat ca [
redactat ].
Exemple privind modul de rezumare a informațiilor confidențiale:
*

Atunci când există informații cu privire la diferiți ani, puteți folosi indici.
Exemplu de informații confidențiale:
200x (anul-2)
20 000 EUR

200x (anul-1)
30 000 EUR

200x
40 000 EUR

Rezumatul neconfidențial ar putea fi după cum urmează:
200x (anul-2)

30

200x (anul-1)

200x

Informațiile sau un document pot fi considerate confidențiale „prin natura lor” (secrete de afaceri,
documente a căror divulgare ar cauza prejudicii persoanelor care le furnizează sau care sunt implicate în
acestea). Pentru secrete de afaceri, justificarea ar putea fi, de exemplu: „Aceste informații sunt de natură
confidențială deoarece divulgarea acestora ar constitui un avantaj competitiv semnificativ pentru un
concurent”. Pentru divulgarea informațiilor care ar putea cauza prejudicii unei persoane, justificarea ar putea
fi, de exemplu: „Aceste informații sunt de natură confidențială deoarece divulgarea lor ar avea un efect
negativ semnificativ asupra unei persoane care furnizează informațiile sau asupra unei persoane de la care
persoana respectivă a obținut informațiile”. Dacă este posibil, ar trebui descrise avantajele concurențiale
și/sau aspectele negative. În cazuri excepționale, informațiile sau un document care nu sunt confidențiale
prin natura lor pot fi tratate ca fiind confidențiale, atunci când sunt furnizate Comisiei în mod confidențial,
împreună cu o cerere justificată în mod corespunzător de aplicare a regimului de confidențialitate.
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100
*

150

200

Atunci când informațiile se referă la un singur număr, puteți aplica intervale:
Exemplu de cifre cu caracter confidențial:
„Prețul de vânzare este de 215 EUR pe tonă.”
Rezumatul deschis spre consultare de către părțile interesate ar putea fi următorul:
„Prețul de vânzare este de [200-240] EUR pe tonă.”

În general, intervalele sunt mai relevante decât indicii, chiar și pentru descrierea tendințelor. Dacă
utilizați indici, vă rugăm să rețineți că acest lucru trebuie justificat.
*

Atunci când informațiile confidențiale se referă la text, puteți fie să le rezumați, fie să eliminați
numele părților, indicând doar funcțiile acestora:
Exemplu de text cu caracter confidențial:
„TRADING COMPANY Ltd. m-a informat că prețurile de import au fost cu 20 % mai
scăzute.”
Rezumatul deschis spre consultare de către părțile interesate ar putea fi următorul:
„[unul dintre clienții mei] m-a informat că prețurile de import au fost cu 20 % mai
scăzute.”

*

În ceea ce privește calculul dumpingului și al prejudiciului, versiunea neconfidențială trebuie să
prezinte metodologia utilizată, iar informațiile confidențiale trebuie să fie rezumate într-un mod
relevant (de exemplu, prin utilizarea intervalelor și a indicilor pentru datele și cifrele reale
confidențiale/ sensibile).

Informațiile care fac obiectul drepturilor de autor ale unor părți terțe
Ca regulă generală, toate informațiile sau datele conținute în plângere ar trebui să nu facă obiectul
unor drepturi de autor (atât în versiunea cu acces limitat, cât și în versiunea deschisă spre consultare de
către părțile interesate).
Dacă considerați în continuare că este necesar să vă bazați pe un raport, studiu, studiu de piață, articol
de presă, standard european etc. care face obiectul unui drept de autor, ar trebui să încercați să obțineți
acordul deținătorului drepturilor de autor pentru a permite părților interesate să consulte documentul
sau datele relevante din document în versiunea deschisă spre consultare de către părțile interesate. Vă
rugăm să precizați în scris dacă ați primit acest acord și să descrieți domeniul său de aplicare și
condițiile, dacă este cazul.
Dacă nu ați primit acordul, trebuie să prezentați un rezumat neconfidențial relevant, astfel încât alte
părți interesate să își poată exercita dreptul la apărare atunci când consultă versiunea plângerii deschisă
spre consultare. Rezumatul trebuie să conțină informații de bază, cum ar fi numele autorului, titlul
complet al documentului și paginile specifice furnizate, dacă este cazul, și o descriere a conținutului,
cu indici sau intervale în locul datelor efective utilizate.
Dacă preferați să contactați deținătorul drepturilor de autor după începerea anchetei, vă rugăm să
trimiteți și să semnați următoarele angajamente în plângere:
„Subsemnatul, dl / dna..., declar că prezint Comisiei informații și/sau date care fac obiectul
drepturilor de autor ale unor părți terțe pentru care voi solicita autorizarea specifică din partea
deținătorului/deținătorilor drepturilor de autor (numele societății/societăților) care permite în
mod explicit Comisiei
i) să utilizeze informațiile și datele în scopul prezentei proceduri de apărare comercială și
ii) să furnizeze informațiile și/sau datele părților interesate în sensul prezentei anchete.
Între timp, furnizez un rezumat relevant al informațiilor protejate prin drepturi de autor. De
asemenea, declar că toate informațiile și datele transmise în sensul prezentei anchete nu fac
obiectul unor drepturi de autor.”
Modul de formulare a unei plângeri antidumping – Ghid – 59
CUPRINS

După cum se menționează în această declarație, trebuie să furnizați rezumate neconfidențiale relevante
(cu indici sau intervale, în funcție de subiect) în care se declară sursa informațiilor.
Vă rugăm să contactați Comisia pentru orice îndoială cu privire la tratarea informațiilor protejate prin
drepturi de autor.
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Anexa 5
FORMULAR PENTRU COLECTAREA DATELOR
Casete care trebuie completate de entitatea care elaborează plângerea
Casete care trebuie completate de societăți individuale
PLÂNGERE ANTIDUMPING PRIVIND IMPORTURILE DE
(produs)………………………… ORIGINAR DIN (țara/țările)………………………

Versiune cu
acces limitat1

Vă rugăm să completați tabelul și să răspundeți la întrebările de mai jos, urmând aceste
instrucțiuni:
1. Răspunsurile trebuie să se refere exclusiv la „…….………” (specificați numele produsului în
cauză), și anume ………………..………………………. (furnizați o scurtă descriere a produsul în
cauză) încadrat în mod normal la codul (codurile) NC ………………………………. (precizați
codurile).
2. Toate informațiile furnizate trebuie să se refere numai la propria dumneavoastră producție în UE1 (și
anume, nu ar trebui să includă vânzările de produse fabricate de alte societăți din UE sau vânzările de
bunuri importate).
1 Tabel

Producția societății dumneavoastră în
1 UE1 (în unități2)3
Capacitatea societății dumneavoastră
2 în UE1 (în unități2)3
Vânzările societății dumneavoastră în
3 UE1 (în unități2)3
Vânzările societății dumneavoastră în
4 UE1 (în EUR)3
Forța de muncă în cadrul societății
dumneavoastră în UE1 (numărul de
5 angajați)3
Vânzările societății dumneavoastră în
6 afara UE1 (în unități2)3
Prețul franco fabrică pentru
vânzările societății dumneavoastră în
7 UE1 (în EUR/unitate2)3
Costurile totale4 pentru vânzările
societății dumneavoastră în UE1 (în
8 EUR/unitate2)3
Profiturile generate de vânzările
societății dumneavoastră în UE1 (în
9 EUR)3
Volumul stocurilor la final de an al
1 societății dumneavoastră în UE1 (în
0 unități2)3
Investițiile în produsul în cauză
1 realizate de societatea dumneavoastră
1 în UE1 (în EUR)3
1 Utilizarea capacității de către
2 societatea dumneavoastră în UE1 (în

200x
(anul-3)*

200x (anul2)*
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200x
(anul1)*

200x
(anul
0)*

%)3
Este societatea dumneavoastră afiliată5, direct sau indirect, cu orice producător sau exportator
2 al produsului în cauză, din țara/țările despre care se presupune că fac obiectul unui dumping?
da:
nu:
Dacă da, vă rugăm să precizați …………………………………
țara/țările ………………………….
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Este societatea dumneavoastră afiliată5, direct sau indirect, cu orice alt producător sau
3 exportator al produsului în cauză din afara UE?
da:
nu:
Dacă da, vă rugăm să precizați …………………………………
țara/țările ………………………….
Importă societatea dumneavoastră produsul în cauză în UE1 din țara/țările despre care se
4 presupune că fac obiectul unui dumping?
da:
În unități2
Importat din ………………. (țara despre
care se presupune că face obiectul unui
dumping)

nu:
200x
(anul-1)

200x (anul
0)

5 Importă societatea dumneavoastră produsul în cauză în UE1 din orice altă țară din afara UE?
da:
nu:
Dacă da, vă rugăm să precizați …………………………………
țara/țările ………………………….
6 Sursele informațiilor furnizate în acest document sunt (de exemplu, conturile auditate):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Vă rugăm să semnați răspunsul dumneavoastră și să ștampilați documentul cu ștampila oficială a
societății.
7 Denumirea societății:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Adresa societății:
……………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………
Numărul de telefon și de fax:
………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………
E-mail:
……………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………..
Prin prezenta, societatea menționată la punctul 7 anterior susține plângerea de mai sus în calitate
de reclamant și împuternicește ……………………………………………………..………
să acționeze în numele său în toate
chestiunile legate de procedura
antidumping.

Data

Semnătura reprezentantului autorizat
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Numele și funcția reprezentantului
autorizat
1

Prezentul document este destinat doar uzului intern. Documentul este protejat în conformitate cu articolul 4 din
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 145, 31.5.2001, p. 43). Acesta este un
document confidențial în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului (JO L 343,
22.12.2009, p. 51) și cu articolul 6 din Acordul OMC privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994 (Acordul
antidumping), cu articolul 29 din Regulamentul (CE) nr. 597/2009 al Consiliului (JO L 188, 18.7.2009, p. 93) și cu articolul
12 din Acordul OMC privind subvențiile și măsurile compensatorii.
2 Statele membre ale UE sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania,
Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, Republica Cehă, România,
Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos și Ungaria.
3 Tipul de unitate diferă în funcție de produs. De exemplu, pentru încălțăminte veți avea perechi, pentru oțel veți avea tone,
pentru biciclete veți avea unități, pentru băuturi veți avea litri. Vă rugăm să menționați tipul de unitate care se aplică
produsului dumneavoastră. Vă rugăm să precizați unitatea folosită.
4 Cifrele ar trebui să se refere la toate cele 28 de state membre (a se vedea nota de subsol 2), inclusiv pentru perioadele
anterioare datei de 1 iulie 2013.
5 „Costurile complete” includ toate costurile de producție (inclusiv amortizarea), precum și costurile de vânzare, costurile
generale, financiare și administrative generate de producția și vânzarea produselor. „Costurile complete” reprezintă costurile
înainte de aplicarea impozitului pe profit.
6 Se consideră că producătorii sunt afiliați cu exportatorii numai dacă (a) unul dintre ei îl controlează pe celălalt în mod direct
sau indirect; sau dacă (b) amândoi sunt controlați de către un terț în mod direct sau indirect; sau dacă (c) împreună
controlează în mod direct sau indirect o a treia persoană. Se consideră că o persoană controlează o altă persoană numai în
cazul în care cea dintâi este, în drept sau în fapt, în măsură să exercite asupra celei din urmă o putere de constrângere sau de
îndrumare.
* În mod normal, cele mai recente informații nu ar trebui să fie mai vechi de 6 luni de la data depunerii plângerii. De
exemplu, dacă elaborați o plângere care va fi depusă în decembrie 200x, ultima coloană ar trebui să vizeze cel puțin prima
jumătate a anului 200x.
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Anexa 6
EXEMPLE DE TABELE CARE PREZINTĂ SUCCINT INFORMAȚII
PRIVIND PREJUDICIUL
I. Macro-indicatorii: aceștia se referă la industria UE în ansamblu
Vă rugăm să completați tabelele referitoare la următorii indicatori pentru toți producătorii din Uniunea
Europeană, în care anul 0 este o perioadă de 12 luni înainte de depunerea plângerii, a cărei dată de
încheiere nu ar trebui să fie mai veche de 6 luni înainte de data depunerii plângerii:
A
CONSUMUL
Anul

Consumul în UE
Indice

Ba

200x (anul-3)*

200x (anul2)*

200x (anul1)*

200x (anul
0)*

100

....

....

....

VOLUMUL IMPORTURILOR CARE AU FĂCUT OBIECTUL UNUI DUMPING
Anul
200x (anul200x (anul- 200x (anul

200x (anul-3)*

2)*

200x (anul-3)*

2)*

1)*

0)*

Țara în cauză
Indice
100
....
....
....
Țara în cauză
Indice
100
....
....
....
(în funcție de necesități)
Volumul total al importurilor
care au făcut obiectul unui
dumping
Indice
100
....
....
....
Bb
COTA DE PIAȚĂ A IMPORTURILOR CARE AU FĂCUT OBIECTUL UNUI DUMPING
Anul
200x (anul200x (anul- 200x (anul
Țara în cauză
Țara în cauză
(în funcție de necesități)
Cota de piață totală a
importurilor care au făcut
obiectul unui dumping

C

1)*

0)*

%
%
%

%
%
%

%
%
%

%

%

%

%
%
%
0
%

PREȚUL IMPORTURILOR CARE AU FĂCUT OBIECTUL UNUI DUMPING (pe unitate)
Anul
200x (anul200x (anul- 200x (anul

Țara în cauză
Indici
Țara în cauză
Indici
(în funcție de necesități)

200x (anul-3)*

2)*

1)*

100
100
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0)*

D

PRODUCȚIA, CAPACITATEA ȘI UTILIZAREA CAPACITĂȚII PENTRU INDUSTRIA UE
Anul
200x (anul200x (anul- 200x (anul

Producția totală
Indice
Capacitatea de producție
Indice
Utilizarea capacității
(producția totală/capacitatea de
producție)
Ea

200x (anul-3)*

2)*

1)*

0)*

100

....

....

....

100

....
%

....
%

....
%

VOLUMUL VÂNZĂRILOR ÎN UE DE CĂTRE INDUSTRIA UE
Anul
200x (anul200x (anul-

%

200x (anul-3)*

2)*

1)*

200x (anul
0)*

200x (anul-3)*

200x (anul2)*

200x (anul1)*

200x (anul
0)*

Vânzările totale în UE (volum)
Indice
100
Eb
VOLUMUL ȘI PREȚURILE EXPORTURILOR
INDUSTRIEI UE

Volumul
Indice

100

Valoarea (EUR)
Indice

F

100

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN INDUSTRIA UE
Anul
200x (anul200x (anul-

Ocuparea forței de muncă
Indice

200x (anul-3)*

2)*

1)*

200x (anul
0)*

100

....

....

....
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II. Micro-indicatori: aceștia se referă numai la plângere
Vă rugăm să completați tabelele referitoare la următorii indicatori pentru fiecare reclamant în parte,
precum și pe bază agregată (pentru toți reclamanții)
A

SUBCOTAREA PREȚURILOR SUFERITĂ DE RECLAMANȚI
Anul
200x (anul200x (anul-

200x (anul-3)*

Țara în cauză
Țara în cauză

1)*

%
%

NU SUNT
NECESARE
DATE, ÎNSĂ NU
SUNT EXCLUSE
ÎN CAZUL ÎN
CARE SUNT
RELEVANTE

(dacă este necesar)

B

2)*

200x (anul
0)*

%

PRODUCȚIA, CAPACITATEA ȘI UTILIZAREA CAPACITĂȚII
Anul
200x (anul200x (anul- 200x (anul

Producția totală
Indice
Capacitatea de producție
Indice
Utilizarea capacității
(producția totală/capacitatea de
producție)

Ca

200x (anul-3)*

2)*

1)*

0)*

100

....

....

....

100

....
%

....
%

....
%

VOLUMUL ȘI VALOAREA VÂNZĂRILOR ÎN UE
Anul
200x (anul200x (anul-

%

200x (anul-3)*

2)*

1)*

200x (anul
0)*

200x (anul-3)*

2)*

1)*

0)*

%
100

%
....

%
....

%
....

Vânzările totale în UE (volum)
Indice
Vânzările totale în UE (franco
fabrică) exprimate în EUR
Indice
100
....
....
....
Cb
COTA DE PIAȚĂ ÎN UE A RECLAMANȚILOR ȘI A ALTOR PRODUCĂTORI DIN UE
Anul
200x (anul200x (anul- 200x (anul
Cota de piață din UE
Indice
Cc

VOLUMUL ȘI PREȚURILE EXPORTURILOR
Anul
200x (anul200x (anul-

Vânzările totale în afara UE
(volum)
Indice

200x (anul-3)*

2)*

1)*

200x (anul
0)*

100

....

....

....

Vânzările totale în afara UE
(franco fabrică) exprimate în
EUR
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Indice

100

....

....
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....

D

PREȚUL DE VÂNZARE ÎN UE PENTRU CLIENȚII NEAFILIAȚI
Anul
200x (anul200x (anul- 200x (anul

Prețul de vânzare în UE
Indice

200x (anul-3)*

2)*

1)*

0)*

100

....

....

....

E
COSTUL MĂRFURILOR VÂNDUTE PENTRU VÂNZĂRILE CĂTRE CLIENȚII NEAFILIAȚI
DIN UE
Anul
200x (anul200x (anul- 200x (anul
Costul unitar mediu al
mărfurilor vândute
Indice

F

200x (anul-3)*

2)*

1)*

0)*

100

....

....

....

RENTABILITATEA RECLAMANȚILOR (% din profit înainte de vămuire)
Anul
200x (anul200x (anul- 200x (anul

Rentabilitatea
Indice

G

200x (anul-3)*

2)*

1)*

0)*

100

....

....

....

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
Anul

Ocuparea forței de muncă
Indice

200x (anul-3)*

200x (anul2)*

200x (anul1)*

200x (anul
0)*

100

....

....

....

200x (anul-3)*

200x (anul2)*

200x (anul1)*

200x (anul
0)*

100

....

....

....

H

INVESTIȚII
Anul

Investiții
Indice

I

VARIAȚIILE STOCURILOR
Stocul de produs în cauză din
fabricație proprie

Stocul de produs în cauză
achiziționat (dacă este
relevant)

Începutul anului 1
Sfârșitul anului 1
Începutul anului 2
Sfârșitul anului 2
Începutul anului 3
Sfârșitul anului 3
Începutul anului 4
Sfârșitul anului
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LEGĂTURA DE CAUZALITATE

VOLUMELE ȘI PREȚURILE IMPORTURILOR DIN ALTE ȚĂRI TERȚE
Volume
/
An
1
2
3
4
Țara exportatoare „X”
Indice
100
....
....
....
Țara exportatoare „Y”
Indice
100
....
....
....
Etc.
Alte țări
Indice
100
....
....
....
Volumul total al altor țări
Indice
100
....
....
....
Prețuri
/
An
1
2
3
4
Țara exportatoare „X”
Indice
100
....
....
....
Etc.
Alte țări
Indice
100
....
....
....
Prețurile medii ale altor importuri
Indice
100
....
....
....
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Anexa 7
FORMULAR PRIVIND REPREZENTATIVITATEA
Versiune cu acces limitat

SECȚIUNEA A
1.

Societatea dumneavoastră fabrică în prezent produsul în cauză în UE?
da □

2.

nu □

Care este poziția societății dumneavoastră în ceea ce privește posibila deschidere a
unei anchete antidumping privind importurile de produs în cauză, originare din ...?

□

□

în favoare
împotriva
neutră
Vă rugăm să explicați motivul pentru care luați această poziție:

□

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

3.

Vă rugăm să completați tabelul de mai jos. Cifrele ar trebui să corespundă tuturor
statelor membre.
Informațiile de mai jos corespund produsului în cauză și doar societății
dumneavoastră

(perioada de 12
luni)

Volumul total al producției din UE (tone)
Din care, pentru utilizare captivă 31
Volumul vânzărilor în UE (tone) ale produsului fabricat de societatea
dumneavoastră în UE
Valoarea vânzărilor în UE (în EUR) ale produsului fabricat de societatea
dumneavoastră în UE
Capacitatea de producție în UE (tone)
Ocuparea forței de muncă în UE (număr de persoane)

31

Producția destinată utilizării captive este fie transferată, fie vândută în mod captiv, și anume fără a intra pe
piața liberă. Transferurile captive sunt transferuri interne ale produsului care nu intră pe piața liberă, întrucât
produsul este utilizat de un producător integrat pentru prelucrare ulterioară, transformare sau asamblare de
către diferite unități ale aceleiași entități juridice. Aceste transferuri interne se caracterizează prin faptul că
nu se emit facturi comerciale. Vânzările captive sunt vânzări care nu intră pe piața liberă, întrucât produsul
este utilizat pentru prelucrare ulterioară, transformare sau asamblare de către o entitate juridică separată care
este o societate afiliată și este valabilă cel puțin una dintre următoarele afirmații: (i) vânzările nu se
realizează la prețurile pieței sau (ii) cumpărătorul nu are libertatea de a alege furnizorul.
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Versiune cu acces limitat

4.

Este societatea dumneavoastră afiliată 32, în mod direct sau indirect, cu orice
producător sau exportator al produsului în cauză din …?
da

5.

□

nu

□

Vă rugăm să furnizați numele și activitățile precise ale tuturor societăților afiliate
implicate în producția și/sau vânzarea produsului similar (fabricat în Uniune).
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

6.

A vândut societatea dumneavoastră produsul în cauză în UE, care este importat din
…?
da

7.

nu

□

Este societatea dumneavoastră o întreprindere mică sau mijlocie (IMM) 33?
da

8.

□

□

nu

□

Conform informațiilor pe care le dețineți, cine sunt producătorii și asociațiile de
producători ai produsului în cauză în UE, în afară de cei menționați în anexa III?
Vă rugăm să ne furnizați adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail a
producătorilor pe care îi enumerați mai jos.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Pentru definiția părții „afiliate” în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul de bază
antidumping, a se vedea anexa II.
33 Conform Recomandării Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor
mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36), o întreprindere se califică drept IMM dacă: 1) are mai puțin de
250 de angajați (inclusiv administratori etc.) și 2) are o cifră de afaceri anuală care nu depășește 50 de
milioane EUR și/sau bilanțul său anual nu depășește 43 de milioane EUR. Vă rugăm rețineți că cifrele
menționate anterior (angajați, cifra de afaceri și bilanț) se referă la datele consolidate ale societății în cauză
și ale partenerilor săi și/sau ale societăților afiliate agregate proporțional cu procentul de participare la
capital sau drepturile de vot și nu sunt limitate la produsul în cauză. Pentru explicații suplimentare, vă rugăm
să consultați noul ghid al utilizatorului privind IMM-urile, disponibil la adresa
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf
32

Modul de formulare a unei plângeri antidumping – Ghid – 73
CUPRINS

Anexa 8
ȚĂRILE CARE FAC OBIECTUL UNOR DISTORSIUNI SEMNIFICATIVE
Articolul 2 alineatul (6a) din Regulamentul de bază prevede că, atunci când produsul este fabricat întro țară în care nu este adecvată utilizarea prețurilor și a costurilor ca urmare a existenței unor
distorsiuni semnificative, valoarea normală este construită exclusiv pe baza costurilor aferente
producției și vânzărilor care reflectă prețuri sau valori de referință nedistorsionate.
Pentru a construi valoarea normală, o listă a factorilor de producție (sau o listă a materialelor)
necesari pentru fabricarea produsului în cauză trebuie să fie inclusă în plângere. Lista factorilor de
producție este împărțită în costurile directe, costurile indirecte, costurile VAG și profit:
•

•

Costurile directe
o Materiile prime directe
o Energia și utilitățile (pot fi incluse în cheltuielile generale de producție dacă sunt
nesemnificative)
o Manopera directă și indirectă (însă manopera indirectă poate fi reclasificată în
cheltuielile generale de producție)
o Produsele secundare/coprodusele (inclusiv rebuturile) – „Compensarea produselor”
 Vândute
 Reintroduse în producție
o Ambalare:
 Materialul de ambalare
 Activitatea de ambalare
Costurile indirecte (cheltuielile generale de producție)
o Amortizarea
o Întreținerea
o Manopera indirectă, dacă nu este inclusă în costurile directe
o Pot include energia și utilitățile (dacă sunt nesemnificative)

Datele privind costurile dintr-o țară terță reprezentativă adecvată ar trebui să fie „ușor accesibile”.
Informații se pot obține din:
•

•

34

situațiile financiare disponibile (costurile VAG, profitul și cheltuielile generale de producție)
de la principalul producător (principalii producători) din țara terță reprezentativă al (ai)
produsului care face obiectul anchetei, care vor fi necesare. Producătorul selectat (producătorii
selectați) trebuie să înregistreze profit, ar trebui, de preferință, să nu aibă legături strânse cu
producătorii produsului care face obiectul anchetei din țara exportatoare și ar trebui nu
beneficieze de subvenții. În cazul în care există date disponibile, ar trebui să se acorde
prioritate datelor care provin de la mai mulți producători diferiți din aceeași țară
reprezentativă.
Date statistice privind prețurile de import pentru materiile prime și energie. Bazele de date
care pot fi utilizate sunt bazele de date statistice naționale ale țării reprezentative specifice,
Global Trade Atlas (GTA) 34, care conțin statistici privind importurile/exporturile din
numeroase țări din întreaga lume etc.;

https://www.gtis.com/gta/
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•

•

Informațiile privind costul utilităților (cum ar fi apa și energia electrică, care adesea nu sunt
importate în cantități semnificative) incluse în datele statistice naționale ale țării specifice,
Agenția Internațională a Energiei 35, sau în altă parte (de exemplu, baza de date Bloomberg);
Statisticile disponibile pentru costurile cu forța de muncă [Organizația Internațională a Muncii
(OIM) 36] și datele naționale statistice ale țării specifice (de exemplu, baza de date
Bloomberg)..

Țările care fac obiectul unor distorsiuni nu pot fi utilizate drept țări terțe reprezentative adecvate. Mai
precis:
•

Acestea nu ar trebui să figureze în lista OCDE privind restricțiile la export pentru
materiile prime industriale („lista OCDE”) 37 în ceea ce privește oricare dintre materiile
prime care urmează să fie comparate.

•

Acestea nu ar trebui să conțină valori distorsionate, cum ar fi importurile de materii
prime ale produsului în cauză din țările în care Comisia a stabilit, prin regulamentele
antidumping sau antisubvenții anterioare, existența dumpingului sau a subvențiilor
pentru materiile prime în cauză. În astfel de cazuri, valorile distorsionate trebuie
eliminate.

Costurile nedistorsionate ar trebui să respecte următoarele criterii:
•

Aceste costuri ar trebui să fie contemporane și, în mod ideal, ar trebui să corespundă integral
perioadei de anchetă care ar trebui să reflecte o perioadă de 12 luni care se încheie cel târziu
cu 6 luni înainte de data depunerii plângerii.

•

Aceste costuri trebuie ajustate în mod corespunzător pentru a fi utilizate în aceeași etapă de
comercializare precum costurile reale suportate.

35

http://www.iea.org/.

36

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

37
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