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Forord af Cecilia Malmström
Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) er rygraden i den europæiske økonomi. De fortjener særlig opmærksomhed, når vi udformer EU’s handelspolitik.
Det kan vi sikre på to måder.
For det første tager vi hensyn til mindre virksomheders særlige behov, når vi forhandler handelsaftaler. Ved at åbne markederne, mindske handelshindringerne og skabe lige konkurrencevilkår sætter vi
SMV’erne i stand til at udnytte de globale muligheder bedst muligt.
For det andet er vi parat til at beskytte dem mod illoyal konkurrence. Lige konkurrencevilkår er her
endnu vigtigere, fordi mindre virksomheder er særligt sårbare over for illoyal konkurrence. De har
også mindre erfaring med at deltage i undersøgelser af beskyttelse af handelen på EU-plan.
Denne vejledning fokuserer på dette sidstnævnte område.
Vi har for nylig opgraderet EU’s handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter for at gøre dem mere
effektive og lettere at anvende. I løbet af denne proces stod det klart, at vi er nødt til at gøre mere for
at fjerne hindringerne for de mindre virksomheders adgang til og anvendelse af disse værktøjer. Dette
omfatter at øge bevidstheden, give adgang til oplysningerne på alle EU’s officielle sprog og forklare
de forskellige trin i procedurerne bedre.
Denne vejledning giver en introduktion og et overblik over de forskellige trin og elementer i en undersøgelse af handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter. Hvis der er illoyal konkurrence i din erhvervsgren, hvis undersøgelser omhandler et af dine råmaterialer, eller hvis du arbejder med import og
eksport, er denne vejledning relevant for dig.
Der er også oprettet en ny helpdesk for handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter, som skal gøre det
nemmere for SMV’er at få adgang til og bruge de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter, der er
til rådighed for dem.
Beskyttelse af handelen er en vigtig del af EU’s handelspolitik. Vores vigtigste mål er fortsat at åbne
markederne. For at sikre lige konkurrencevilkår er vi dog nødt til at sikre, at andre lande følger Verdenshandelsorganisationens regler. Disse instrumenter sætter os i stand til at håndhæve reglerne
og passe på vores virksomheder, herunder de mindre virksomheder, i tilfælde af illoyal konkurrence.

Cecilia Malmström
EU-handelskommissær
Juni 2018

3

HB — Handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter, antidumping- og antisubsidieforanstaltninger — En vejledning til små og mellemstore virksomheder

Indledning
Der er sket mange ændringer i erhvervslivet i det seneste årti, og disse ændringer påvirker alle aktører
på markedet, men tit på meget forskellige måder. Mange varer fremstilles ikke længere i ét land, men
er »Made in the World«. Komponenter og halvfabrikata handles og transporteres over hele verden og
samles til sidst et helt andet sted. Denne globaliserede økonomi skaber mange muligheder for virksomheder, men også mange udfordringer.
Virksomheder af alle typer og størrelser kan udnytte markedsmulighederne i lande over hele verden,
men de kan også blive udsat for konkurrence fra fjerne lande, hvilket kun er rimeligt og legitimt.
Den globale konkurrence er imidlertid ikke altid fair, og EU’s konkurrencelovgivning gælder generelt
ikke uden for EU’s grænser. I tilfælde af illoyal konkurrence fra lande uden for EU kan producenterne
i EU overveje at indgive en handelsbeskyttelsesklage til Kommissionen for at rette op på situationen,
forudsat at den illoyale konkurrence skaber problemer for deres virksomhed. Handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter indgår i de globale handelsregler, der er fastlagt af Verdenshandelsorganisationen
(WTO) i Genève.
Importører og brugere af et produkt, som er genstand for en handelsbeskyttelsesundersøgelse, vil
måske gerne vide, hvilke muligheder de har, og hvordan de bedst kan samarbejde i forbindelse med
en undersøgelse.
Denne vejledning giver dig den grundlæggende viden om handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter
og beskriver de ting, du kan gøre i praksis. Den er primært rettet mod små og mellemstore virksomheder (SMV’er).
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1. Grundprincipper
1.1. Handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter
Hvad er beskyttelse af handelen?
WTO-aftalerne omfatter tre handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter:
■

antidumpingforanstaltninger

■

antisubsidieforanstaltninger

■

beskyttelsesforanstaltninger.

De første to instrumenter dækker urimelig handelspraksis (dumping eller subsidier). Beskyttelsesforanstaltninger er et redskab, der skal give en erhvervsgren tid til at tilpasse sig til en betydelig stigning
i importen.
For at iværksætte en undersøgelse og derefter træffe handelsbeskyttelsesforanstaltninger skal der
være tilstrækkelige beviser for urimelig praksis eller for en betydelig stigning i importen. I begge tilfælde er der en række kriterier, der skal opfyldes, og disse forklares nedenfor.

Hvad er dumping?
En virksomhed foretager dumping, hvis den eksporterer en vare til en pris, der er lavere end varens
»normale værdi«. Et produkts normale værdi anses for at være den rentable pris for en vare, når den
sælges på eksportlandets hjemmemarked, eller produktionsomkostningerne plus en rimelig fortjeneste.
En antidumpingforanstaltning — oftest i form af en told
— anvendes for at modvirke de skadelige virkninger af dumpingimport og dermed genskabe en lige konkurrencesituation.
Foranstaltningen tager udgangspunkt i dumpingmargenen (1),
dvs. forskellen mellem eksportprisen og den normale værdi.
Denne sammenligning kan anvendes ved identiske eller sammenlignelige varetyper. Den kan justeres for forskelle, der
påvirker prissammenligneligheden, som f.eks. forskelle i salgsvilkår og -betingelser, forskellige handelsled, fysiske kendetegn
osv., for at sikre en retfærdig sammenligning.

Hvad er dumping?
Hjemmemarkedspris = 120
Eksportpris = 100
Dumpingmargen = 20

Hvad er subsidier?
Subsidier er et finansielt bidrag fra et statsligt eller offentligt organ, der giver modtageren (virksomhed, erhvervsgren, sektor) en fordel. Et finansielt bidrag kan ydes på mange forskellige måder,
herunder:
■

tilskud

■

lån

■

skattegodtgørelse

■

varer eller tjenesteydelser fra staten.

(1) I afsnit 1.3 beskrives reglen om den laveste told.
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Der er tale om en fordel for modtageren, hvis disse bidrag gives på mere fordelagtige vilkår end de
vilkår, der ellers er gældende på markedet. Det kan f.eks. være, hvis en regering leverer elektricitet til
priser, der ligger under markedsprisen, eller køber et produkt til en højere pris end dets markedsværdi.
Der kan normalt kun gribes ind over for subsidier, hvis de gives specifikt til én virksomhed eller én
sektor og ikke er til rådighed i hele økonomien.
Subsidier er et finansielt
bidrag fra et statsligt eller
offentligt organ, der giver
modtageren en fordel.

En antisubsidieforanstaltning (også kaldet en udligningsforanstaltning) — oftest i form af en told — indføres for at modvirke de skadelige virkninger af subsidieret import og dermed
genskabe en lige konkurrencesituation. Udligningstolden skal
derfor svare til forskellen mellem en subsidieret eksportpris og
en ikkesubsidieret eksportpris.

Hvad er en beskyttelsesforanstaltning?
Der kan indføres beskyttelsesforanstaltninger, når en erhvervsgren påvirkes negativt af en uforudset,
voldsom og pludselig stigning i importen af et bestemt produkt.
Til forskel fra antidumping- og antisubsidieinstrumenter har beskyttelsesforanstaltninger intet at
gøre med, om handelen foregår på rimelige vilkår eller ej. Beskyttelsesproceduren adskiller sig på
flere områder væsentligt fra antidumping- og antisubsidieprocedurerne.
■

■

■

Der iværksættes en beskyttelsesundersøgelse på anmodning fra en EU-medlemsstat eller
på Kommissionens eget initiativ og ikke på grundlag af en klage fra den pågældende
EU-erhvervsgren. Derfor omhandler denne vejledning ikke beskyttelsesforanstaltninger.
Beskyttelsesforanstaltninger anvendes ikke over for import fra et bestemt land, men derimod
i princippet over for import fra alle lande til EU.
Beskyttelsesforanstaltninger antager en anden form. De består normalt af et toldkontingent.
Indførsler inden for kontingentet er toldfri, mens indførsler over kontingentet er omfattet af
en told.

Du kan læse mere om beskyttelsesforanstaltninger på Generaldirektoratet for Handels (GD for Handels) websted: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/safeguards/
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1.2. Hvad er kravene for at indføre foranstaltninger?
Der er fire krav, der skal være opfyldt, for at der kan indføres foranstaltninger.
■

■

■

■

Det skal fastslås, at importen enten er dumpet (antidumpingforanstaltninger) eller subsidie
ret (antisubsidieforanstaltninger).
Det skal fastslås, at importen har en negativ indvirkning på den pågældende EU-erhvervsgrens økonomiske situation, dvs. om der kan påvises en skade. Det er ikke tilstrækkeligt at
fastslå, at én virksomhed lider under den urimelige import. Den negative indvirkning af importen skal ramme bredt i EU-erhvervsgrenen.
Undersøgelsesmyndighederne skal fastslå, at der er en årsagsforbindelse mellem importen
og den skade, der er forvoldt EU-erhvervsgrenen.
Indførelsen af foranstaltninger skal bestå en »prøvning af Unionens interesse«. Prøvningen
af Unionens interesse svarer til en prøvning af almenhedens interesse. Foranstaltninger er
normalt i almenhedens interesse, hvis der er dumping/subsidier, skade og årsagsforbindelse.
Under særlige omstændigheder, f.eks. hvis foranstaltningerne ville have uforholdsmæssige
konsekvenser for brugerne af de importerede varer, ville de ikke blive indført, fordi de ville
stride mod Unionens interesse.

Hvad er skade?

Hvad er årsagssammenhæng?

En erhvervsgren skades, hvis dens økonomiske
situation forringes.

Det skal kunne påvises, at den pågældende
import har forvoldt en EU-erhvervsgren skade.

Hvorvidt der er forvoldt skade eller ej, afgøres
ved hjælp af en objektiv undersøgelse af alle
relevante økonomiske faktorer, som f.eks.:

Dette vil typisk være tilfældet, hvis f.eks. den
øgede import fra et land uden for EU indtræffer
samtidig med mindsket salg eller produktion
i EU-erhvervsgrenen.

■

produktion

■

salg

■

markedsandel

■

fortjeneste

■

produktivitet

■

faldende efterspørgsel

■

kapacitet

■

ændringer i handelsmønstre

■

kapacitetsudnyttelse.

■

den teknologiske udvikling.

Det er meget ofte også andre faktorer end
import, der kan forvolde skade på den nationale
erhvervsgren, herunder:
■

prisen for og mængden af ikkedumpet/
ikkesubsidieret import

Denne liste er ikke udtømmende, og hverken
en eller flere af disse faktorer er nødvendigvis
udslagsgivende.
Prøvningen af Unionens interesse er en forpligtelse i henhold til EU-lovgivningen, men ikke et krav fra
WTO. Den er et vigtigt element, som styrker de grundlæggende WTO-regler og sikrer proportionaliteten af eventuelle foranstaltninger.
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Der er fire krav, der skal opfyldes for at indføre antidumping- eller
antisubsidieforanstaltninger.
Kapitel 1

Der skal være tale om dumping/subsidiering.

Kapitel 2

Der skal være en EU-erhvervsgren, der lider skade.

Kapitel 3

Der skal være en årsagssammenhæng, der viser, at skaden
skyldes importen og ikke andre forhold.

Kapitel 4

Foranstaltningerne må ikke være i strid med Unionens
overordnede interesse.

Hvad er prøvningen af Unionens interesse?
Det skal påvises, at foranstaltningerne ikke ville være i strid med almenhedens overordnede interesse.
Det vil sige, at det skal fastslås, at foranstaltningerne ikke vil skade den samlede økonomi mere,
end de vil komme den nationale erhvervsgren, der lider skade som følge af importen, til gavn. Det
er derfor nødvendigt at tage hensyn til de industrielle brugere af importvarerne, importørerne samt
forbrugerne og deres interesser.

1.3. Hvilke typer foranstaltninger kan der indføres?
Antidumping- og antisubsidieforanstaltninger indføres normalt for fem år ad gangen med mulighed
for forlængelse i yderligere fem år på baggrund af en fornyet undersøgelse (se kapitel 5).
Midlertidige antidumping- og antisubsidieforanstaltninger kan tidligst indføres 60 dage efter, at der
er indledt en undersøgelse, og normalt inden for syv til otte måneder. Midlertidige foranstaltninger
kan højst indføres for:
■

fire måneder ad gangen for antisubsidieforanstaltninger

■

seks måneder ad gangen for antidumpingforanstaltninger.

Foranstaltningerne omfatter normalt:
■

■

■

en værditold eller værdibaseret told, dvs. en told, der beregnes på grundlag af fakturaværdien, f.eks. 15 %; dette er den mest almindelige form
en specifik told, dvs. en told, der beregnes på grundlag af et andet parameter end værdien,
såsom vægten, f.eks. 15 EUR pr. ton
et pristilsagn (se boksen nedenfor).

Toldafgifterne betales af importøren i det land, der har indført foranstaltningerne, og opkræves af de
nationale toldmyndigheder.
Toldsatser kan også svare til dumpingmargenen eller til subsidiebeløbet, men må aldrig overstige
disse beløb. Der er også mulighed for at begrænse tolden til det beløb, der som minimum er nødvendigt for at udligne skaden (dette kaldes skadesmargenen). EU vælger den laveste værdi af dumping-/
subsidiemargenen og skadesmargenen. Dette kaldes reglen om mindste told.

Hvad er reglen om mindste told?
Efter beregning af dumping-/subsidiemargenen og skadesmargenen sammenlignes de. Hvis
skadesmargenen er lavere end dumping-/subsidiemargenen, anvendes den laveste margen som
grundlag for beregning af tolden.
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Er pristilsagn en løsning?
I forbindelse med antidumpingprocedurer kan en eksportør give et pristilsagn i stedet for at blive
pålagt en antidumpingforanstaltning.
Ved et pristilsagn aftaler en eksportør at eksportere den undersøgte vare til en pris, der er over et vist
minimumsbeløb, som dermed ikke er dumpingpriser eller subsidierede priser.
Når eksportpriserne ligger over denne grænse, vil virksomhedens produkter blive fritaget fra told, som
ellers ville være opkrævet i forbindelse med import af varerne.
Dette kan kun lade sig gøre på visse betingelser, og ofte kræver det nøje overvågning fra importlandets myndigheder samt undertiden regelmæssige rapporteringer om eksportpriser og verifikationsprocedurer.
Kommissionen har et betydeligt råderum med hensyn til at afgøre, hvorvidt den skal acceptere et
pristilsagn. Det vil kun blive accepteret, hvis det på grundlag af en prospektiv analyse konstateres,
at pristilsagnet vil afhjælpe den skade, som dumpingen har forvoldt. Kommissionen kan også tage
hensyn til eksportlandets historik med hensyn til gennemførelse af Den Internationale Arbejdsorganisations vigtigste standarder samt miljøaftaler.
Dette gælder i princippet også for antisubsidieprocedurer, men her er der nogle supplerende regler,
der skal overholdes.

1.4. Hvad er retsgrundlaget?
Det internationale retsgrundlag er fastsat af WTO. Den relevante EU-lovgivning er antidumpinggrundforordningen og antisubsidiegrundforordningen (2). For WTO-medlemmer skal den nationale lovgivning
som minimum være i overensstemmelse med WTO-kravene. Den nationale lovgivning må dog gerne
være mere vidtrækkende end WTO’s bestemmelser, dvs. sætte skrappere krav for anvendelse af
instrumenterne end WTO. EU-lovgivningen indeholder to forordninger med sådanne skrappere krav:
■

reglen om mindste told

■

prøvningen af Unionens interesse.

(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016, antidumpingrundforordningen (https://eur-lex.europa.eu/

legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX %3A02016R1036-20171220) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037 af
8. juni 2016, antisubsidiegrundforordningen (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1037&from=en).

Den Europæiske Union er i færd med at modernisere antidumpinggrundforordningen og antisubsidiegrundforordningen. Ændringerne
af de to forordninger kan findes her: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2018_143_R_0001&from=EN.
Lovgivningen er oversat til alle de officielle EU-sprog. En konsolideret version af grundforordningerne og ændringerne vil snart være
tilgængelig.
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2. SMV’er og handelsbeskyttelse
2.1. SMV’er — spørgsmål og problemer
Der er mere end 20 millioner SMV’er i EU. De udgør 99 % af alle virksomheder og er vigtige for den
økonomiske vækst, innovation, beskæftigelsen og den sociale integration. Kommissionen ønsker at
fremme vellykket iværksætteri og forbedre erhvervsklimaet for SMV’er, således at de kan realisere
deres fulde potentiale i den globale økonomi.
Kommissionen arbejder på en række forskellige politiske områder, som er relevante for iværksætteri
og SMV’er i hele Europa, og hjælper dem gennem netværk og erhvervsstøttetiltag. Den hjælper eksisterende og potentielle iværksættere med at udvide deres virksomhed med særligt fokus på kvindelige iværksættere, håndværk og virksomheder i den sociale økonomi.
For at være konkurrencedygtige på globalt plan og skabe vækst skal EU’s virksomheder også kunne
konkurrere globalt — eksportere varer ud over EU’s grænser og kunne modstå konkurrence fra
importvarer. Til det formål har de brug for rimelige og gennemsigtige markedsvilkår. Sådanne findes
desværre ikke altid i den internationale handel.
Store multinationale selskaber har ressourcerne til at forsvare sig, mens mindre virksomheder ofte
mangler information, viden og midler til at kunne søge retsmidler mod urimelige handelsvilkår.
Kommissionen, herunder GD for Handel, er fuldt ud klar over den vanskelige situation for SMV’er i det
globaliserede handelsmiljø. Den har taget forskellige skridt til at hjælpe dem i forhold til handelsbeskyttelse.
■

■

■

■

■

■
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Den har oprettet en helpdesk for SMV’er. SMV’er kan kontakte Kommissionen direkte, hvis
de har spørgsmål vedrørende handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter. Helpdesken sørger
for, at alle berørte virksomheder er velinformerede og fuldt ud klar over, hvad der er på spil
i procedurer vedrørende handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter, og hjælper dem til at forstå hele undersøgelsesprocessen.
Helpdeskens websted indeholder nyttige dokumenter, standardformularer og spørgeskemaer,
som gør det lettere for mindre virksomheder at deltage i undersøgelser af beskyttelse af
handelen (http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-againstimports-into-the-eu/help-for-smes/).
Standardspørgeskemaerne for mindre producenter og importører kan findes på alle
de officielle sprog på dette websted. For andre formularer og spørgeskemaer, som kun findes på engelsk, vil Kommissionen hjælpe SMV’erne med information og forklaringer.
Undersøgelsesperioden vil, hvor det er muligt, blive tilpasset den pågældende mindre virksomheds regnskabsår og/eller kalenderåret.
Hvis en virksomhed eller en sammenslutning er blevet registreret som berørt part, kan den nu
se de ikkefortrolige sagsdokumenter for de enkelte undersøgelser online.
Kommissionen vil på anmodning af repræsentative organisationer og i samarbejde med medlemsstaterne tilrettelægge seminarer rettet specifikt mod SMV’er med henblik på at øge
kendskabet til og forklare, hvad der kræves af dem i procedurer vedrørende handelspolitiske
beskyttelsesinstrumenter, uanset om de er producenter, importører eller brugere.

SMV’er og handelsbeskyttelse

■

■

■

■

SMV’erne vil blive opfordret til at oprette midlertidige sammenslutninger gennem de eksisterende netværk af europæiske og nationale organisationer for at kombinere deres ressourcer
og begrænse de omkostninger, der er relateret til handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter.
Høringskonsulenten i GD for Handel fungerer som uafhængig mægler og fører tilsyn
med retten til et forsvar i procedurer vedrørende handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter
(http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/). Høringskonsulentens årsrapport vil indeholde et afsnit om mindre virksomheder. Hvis der modtages specifikke
anmodninger om foranstaltninger fra mindre virksomheder, vil de løsninger, man nåede frem
til, blive beskrevet i rapporten.
Høringskonsulenten kan hjælpe i alle faser af undersøgelsen, herunder i klagefasen, hvis du
ikke mener, at din ret til et forsvar respekteres (TRADE-HEARING-OFFICER@ec.europa.eu).
Kommissionen og medlemsstaterne opfordrer erhvervs-/brancheorganisationer og handelskamre til, hvor det er muligt, at støtte SMV’er, som er berørt af procedurer vedrørende
handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter uden for EU, gennem større opmærksomhed, tilrettelæggelse af samarbejde og omkostningsdeling.

Hvad kan der gøres, når SMV’er oplever dumpingimport/subsidieret import:
Afhængigt af, om en SMV er producent, importør eller bruger af den importerede vare, der
angiveligt har været genstand for dumping/subsidiering, vil importen påvirke den på forskellige
måder. Derfor afhænger håndteringen af dumpingimporten/den subsidierede import af, hvilken type
virksomhed det drejer sig om.
EU-producenter, der oplever problemer med dumpingimport/subsidieret import, kan finde flere
oplysninger i kapitel 3.
Importører og brugere af dumpingimport/subsidieret import henvises til kapitel 4.
Hvis du har problemer med procedurer vedrørende handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter på
dine eksportmarkeder, henvises du til kapitel 8.

2.2. Vigtigheden af SMV’ers deltagelse i undersøgelser
vedrørende handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter
Hvad er der på spil her?
For SMV’er, der producerer i EU, kan urimelig handel (dumpingimport eller subsidieret import til EU)
få alvorlige konsekvenser i form af mistet omsætning, beskæftigelse, teknologisk innovation osv.
Derfor er det vigtigt, at producenter, der rammes af en sådan import, ved, hvordan de skal reagere
(se kapitel 3).
Samtidig kan EU-virksomheder, som er afhængige af import, blive fanget i en antidumping- eller
antisubsidieundersøgelse og kan i sidste ende opleve, at de pludselig bliver opkrævet en antidumping- eller antisubsidietold ud over den normale importtold. I kapitel 4 forklares det, hvordan man bør
reagere i sådanne situationer.
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3. SMV-producenter
Når producenter oplever problemer med dumpingimport/subsidieret import, vil deres økonomiske
situation meget ofte blive forringet.
I praksis vil deres salg og/eller markedsandel enten falde, eller de vil blive tvunget til at sænke deres
priser, hvilket mindsker deres fortjeneste eller medfører tab.
I disse situationer kan EU-producenter — forudsat at de specifikke krav er opfyldt — henvende sig
til Kommissionen med en klage over handelsbeskyttelsesforanstaltninger med henblik på, at
Kommissionen iværksætter en antidumping- eller antisubsidieundersøgelse og indfører antidumping- eller antisubsidietold.

3.1. Antidumping-/antisubsidieklager
Hvordan indgiver jeg en klage?
En klage er et skriftligt dokument, som indeholder information, der viser, at dumpingimport/subsidie
ret import forvolder skade på den EU-erhvervsgren, der producerer en vare, der svarer til den, der
bliver importeret.
En antidumping- eller antisubsidieklage skal sendes til Kommissionen til klagekontoret i GD for Handel (se kontaktoplysninger i kapitel 9).
EU-erhvervsgrenen kan vælge en
repræsentant til at indsamle de nødvendige oplysninger og indsende dem
til Kommissionen.
En repræsentant kan være:
■

■

■

fysiske eller juridiske personer

Hvad er en antidumping-/
antisubsidieklage?
En klage er et skriftligt dokument, som indeholder
information, der viser, at dumpingimport/subsidieret
import forvolder skade på en EU-erhvervsgren.
EU-producenter, der repræsenterer mindst 25 % af den
samlede produktion i EU af den pågældende vare, skal
støtte klagen.

sammenslutninger, som ikke
har status som juridisk person
midlertidige sammenslutninger, der er oprettet for at repræsentere de enkelte virksomheder.

Repræsentanten skal dog attestere, at denne har fået fuldmagt til at handle på vegne af erhvervsgrenen. Erfaringerne viser, at en europæisk sammenslutning sandsynligvis er bedst egnet til at gennemføre en sag.
De EU-producenter, der er er part i klagen (»klagerne«), skal have »søgsmålskompetence«, hvilket vil
sige, at de skal handle på vegne af en væsentlig del af EU-erhvervsgrenen. I praksis skal EU-producenter, der repræsenterer mindst 25 % af den samlede produktion i EU, støtte klagen. Derfor kan en
enkelt virksomhed normalt ikke indgive en klage alene, men har brug for støtte og samarbejde fra
andre producenter. Hvis mindre virksomheder skal indgive en klage, kan det derfor være nødvendigt
at organisere og oprette midlertidige sammenslutninger og/eller bede om råd fra deres brancheforeninger på nationalt plan og EU-plan (se links til udvalgte foreninger i kapitel 10).
Klagekontoret i Kommissionen kan også yde værdifuld bistand. Det har bred erfaring, fordi det
har undersøgt mange forskellige typer varer i sager med mindre virksomheder i årenes løb (3).
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(3) F.eks. forordning (EU) nr. 412/2013 (EUT L 131 af 15.5.2013, s. 1) om import af bordservice, forordning (EU) nr. 502/2013 (EUT L 153
af 5.6.2013, s. 17) om import af cykler og forordning (EU) 2015/309 (EUT L 56 af 27.2.2015, s. 12) om import af regnbueørred.
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Mindre virksomheder kan også henvende sig til klagekontoret for at få rådgivning, umiddelbart før de
indgiver en klage.

Har jeg brug for en advokat, når jeg skal indgive en klage?
Det kan være kompliceret at indgive en klage. Det kan derfor være nyttigt, om end dyrt, at bruge en
advokat, som har erfaring med handelsbeskyttelse. Du kan alternativt kontakte nationale eller europæiske erhvervssammenslutninger, som i mange tilfælde har erfaring med at rådgive deres medlemmer om antidumping- og antisubsidieprocedurer, herunder klager.
Du kan altid kontakte GD for Handels klagekontor for at få råd om netop din sag.

Hvad er de væsentligste elementer i en klage?
Først og fremmest er det vigtigt at identificere den importerede vare, som antidumping- eller
antisubsidieproceduren omhandler. Det kaldes også »den pågældende vare«. Du skal begynde med
at beskrive varen i detaljer og klart angive dens grundlæggende fysiske, kemiske og tekniske egenskaber. Du skal også angive den eller de relevante toldkoder, som varen kan klassificeres under med
henblik på import til EU. Du kan finde EU’s fælles toldtarif eller den kombinerede nomenklatur på:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/combined-nomenclature_en
Du skal også angive, hvilket eller hvilke lande de angiveligt dumpede/subsidierede varer kommer fra.
Klagen skal også indeholde en liste med alle kontaktoplysninger for alle kendte EU-producenter/-eksportører i det eller de pågældende lande, EU-importører, leverandører, brugersektorer og, hvis de
kendes, forbrugerorganisationer. Hvis producenter, importører, leverandører og/eller brugere repræsenteres af (kendte) sammenslutninger, skal de også angives i klagen.
Dernæst skal du bevise, at varerne er blevet dumpet/subsidieret, og at denne dumping/subsidiering
har forvoldt EU-erhvervsgrenen skade.
De væsentlige elementer i en antidumping-/antisubsidieklage er:
■

definition af den eller de pågældende importvarer

■

oprindelsesland(e) for de varer, der angiveligt er blevet dumpet/subsidieret

■

■

en liste over alle kendte EU-producenter, producenter/eksportører i det
eller de pågældende lande, EU-importører, leverandører, brugersektorer og
forbrugerorganisationer
tilstrækkelige
beviser
årsagssammenhæng.

for

dumping/subsidiering,

skade

og

Hvordan beviser jeg, at dumping finder sted?
Lave priser er ikke nødvendigvis et tegn på dumping. Dumping defineres som salg af en vare på et
eksportmarked, f.eks. til EU, til en pris, der er lavere end »den normale værdi«. I princippet er den
normale værdi prisen på en vare, når den sælges på eksportørens hjemmemarked. I nogle tilfælde,
når priserne på hjemmemarkedet ikke er tilgængelige, er upålidelige eller i væsentligt omfang tabsgivende, kan den normale værdi beregnes med udgangspunkt i produktionsomkostningerne plus en
rimelig fortjeneste.
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Hvis de indenlandske omkostninger og priser i eksportlandet ikke er pålidelige på grund af væsentlige fordrejninger i det pågældende land, vil den normale værdi også blive beregnet, men på
grundlag af produktions- og salgsomkostninger, der afspejler ikkefordrejede priser eller benchmarks.
Fordrejninger sker f.eks., når de rapporterede priser eller omkostninger ikke afhænger af de frie markedskræfter, fordi de påvirkes af betydelig statslig indgriben.
Hvis den pågældende vare eksporteres fra et land uden markedsøkonomi (4), fastsættes den normale værdi på grundlag af priser eller produktionsomkostninger i en sammenlignelig markedsøkonomi, nemlig det såkaldte referenceland.
Du kan læse mere om, hvordan den normale værdi beregnes, og hvilke lande der betragtes som
lande uden markedsøkonomi, i vejledningen for klagere, som vil være tilgængelig på alle EU-sprog på:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_results.cfm?docid=112295
Til beregning af eksportprisen kan der bruges fakturaer, tilbud og i visse tilfælde statistiske data.

Beregning af dumpingmargenen
Når eksportprisen og den normale værdi er fastsat, kan dumpingmargenen beregnes. Når man sammenligner den normale værdi og eksportprisen, er det vigtigt at bruge sammenlignelige varetyper
samt at foretage justeringer for eventuelle forskelle, der påvirker prisernes sammenlignelighed.
Sådanne forskelle kan f.eks. være i varernes fysiske egenskaber (f.eks. kvalitet), handelsled, importafgifter, indirekte skatter, transportomkostninger og emballage.
Eksempel på beregning af dumpingmargen (i EUR)

a)
b)
c)
d)
e)

Normal værdi ab fabrik		
100
Eksportpris ab fabrik		
80
Dumpingmargen
a-b
20
Cif-værdi		
90
Dumpingmargen i % af Cif-værdien
(c × 100)/d = (20 × 100)/90 = 22 %

Forskellen mellem den normale værdi og
eksportprisen er dumpingmargenen, som
derefter udtrykkes som en procentdel af
eksportprisen (cif — omkostninger, forsikring og fragt) (prisen på den importerede
vare ved EU’s grænse, eksklusive toldafgifter, importørens margen, transportomkostninger i EU osv.).

Hvis klagen omhandler mere end ét eksportland, skal dumpingmargenen beregnes for hvert enkelt land for sig.
Det er meget vigtigt at medsende alle de statistiske data, du har.
Du bør fremlægge alle relevante beviser for eksportprisen og den normale værdi sammen med klagen. Det kan f.eks. være fakturaer, prislister, fagblade, tilbud osv. Som hovedregel skal beviser, der
fremlægges i klager, være fra pålidelige kilder og indeholde nøjagtige oplysninger. Desuden skal de
vedrøre en periode på et år, som slutter højst seks måneder før indgivelsen af klagen.

Hvordan konstateres skade?
For at kunne fastslå, om der er tilstrækkelige beviser til at indlede en antidumping-/antisubsidieprocedure, skal klagen også indeholde visse data om de påståede skadelige virkninger af dumpingimporten/den subsidierede import.
Disse data vedrører først og fremmest mængden og værdien af importen af de dumpede/subsidierede varer og deres prisniveau. De nødvendige oplysninger kan normalt indhentes i offentligt
tilgængelige toldstatistikker. Du skal kun angive data for hele EU, som omfatter alle EU’s medlemsstater, ved beregning af importen (f.eks. betragtes eksport fra Italien til Tyskland ikke som import til
EU). Eurostatwebstedet indeholder en del nyttig statistik: http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/focus-on-comext
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(4) I maj 2018 blev følgende lande betragtet som lande uden markedsøkonomi: Hviderusland, Nordkorea, Turkmenistan og Usbekistan.
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For det andet skal importens virkning på den klagende erhvervsgren beskrives. Dette gøres
normalt ved at angive oplysninger om udviklingen i visse indikatorer for klagerne, herunder produktion, salg, markedsandele, gennemsnitlige priser eller fortjeneste. Dataene bør vise udviklingen hen
over 3-4 år.
Hvis prisen på dumpingimporten/den subsidierede import påvirker alle priser i EU negativt, kaldes det
»prisunderbud«. For at fastslå, om priserne underbydes, er det vigtigt at sammenligne salgspriserne
for dumpingimporten/den subsidierede import med klagernes salgspriser. Til brug for denne sammenligning skal du derfor vedlægge dokumentation for de forskellige prisniveauer. Beviserne skal vedrøre
en periode på et år, som slutter højst seks måneder før indgivelsen af klagen.
Der findes en fuldstændig liste over de data, der skal medsendes, samt en forklaring på, hvordan
skadesindikatorerne skal angives, i vejledningen for klagere.

Hvordan kan jeg bevise, at dumpingimporten/den subsidierede import har
forvoldt skade?
Ud over at fremlægge bevis for dumping/subsidiering og skade skal du også påvise, at skaden er
forårsaget af dumpingimporten/den subsidierede import, dvs. at der er en årsagssammenhæng. Det
betyder dog ikke, at dumpingimporten/den subsidierede import skal være den eneste årsag til en
skade, der er lidt. I forbindelse med en klage dokumenteres årsagssammenhæng ved stigende import
til faldende priser, samtidig med at klagernes situation forringes, hvilket fremgår af udviklingen i skadesindikatorerne.
For at påvise, om den skade, der er forvoldt EU-erhvervsgrenen, er forårsaget af dumpingimporten/
den subsidierede import, skal andre faktorer også analyseres.
Du bedes også overveje, om andre faktorer end dumpingimporten/den subsidierede import
kan have bidraget til klagernes forringede situation. Disse faktorer kan omfatte ikkeklagende parters
produktion, nedgang i forbruget, mængder af og priser for import fra andre lande uden for EU, stærk
konkurrence fra EU-producenterne, utilstrækkelig produktivitet eller utilstrækkelig produktkvalitet hos
EU-producenterne eller valutakurssvingninger.

Hvordan håndteres fortrolige forretningsoplysninger?
For at beskytte fortrolige forretningsoplysninger skal du indgive to versioner af en klage, en fortrolig
version og en ikkefortrolig version. Den fortrolige version vil kun være tilgængelig for ansatte
i Kommissionen, som er direkte involveret i sagen. Den ikkefortrolige version vil være tilgængelig for
alle interesserede parter efter anmodning. At give interesserede parter adgang til den ikkefortrolige
version af klagen er et grundlæggende krav i lovgivningen, som sikrer beskyttelse af alle parters ret
til forsvar.
En antidumping-/antisubsidieklage består af to versioner
For at beskytte fortrolige forretningsoplysninger skal der indgives en fortrolig og en ikkefortrolig
version af en klage.
De data, der betragtes som fortrolige, kan sammenfattes i den ikkefortrolige version. Den ikkefortrolige version skal imidlertid give interesserede parter en rimelig forståelse af de fortrolige
oplysningers indhold. I sager med kun to eller tre klagere kan oplysninger om skade eksempelvis
indberettes i indekseret form eller i intervaller i stedet for faktiske tal (f.eks. år 1 = 100, år 2 = 102,
år 3 ..., år 4 ...), eller i stedet for at angive omkostningernes fordeling i absolutte tal kan visse procentsatser angives. Den ikkefortrolige version skal dog stadig vise tendenser og/eller niveauer af data
klart nok til at gøre det muligt at drage konklusioner om dumping/subsidiering, skade og årsagssammenhæng.
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3.2. Antidumping-/antisubsidieundersøgelser
Indledning af en undersøgelse
Når Kommissionens klagekontor har modtaget en skriftlig klage, sender den en kvittering for modtagelsen til klageren. Kommissionen vil derefter analysere klagen og afgøre, om den indeholder tilstrækkelige beviser på dumping/subsidiering og den skade, der er forvoldt EU-erhvervsgrenen, og som
er forårsaget af dumpingimporten/den subsidierede import. Hvis disse krav er opfyldt, indledes en
undersøgelse af den påståede dumpingimport/subsidierede import senest 45 dage efter indgivelsen
af klagen.

Undersøgelsen
En undersøgelse indledes officielt med offentliggørelsen af en meddelelse om indledning i Den
Europæiske Unions Tidende. Efter indledningen vil kendte producenter og alle andre interesserede
parter modtage formularer eller spørgeskemaer, der skal udfyldes inden for en bestemt frist, som er
angivet i meddelelsen om indledning.
I undersøgelser, der involverer mange producenter, vil man bruge stikprøver. I praksis betyder det,
at virksomhederne vil blive bedt om at indberette data om produktion, salg, medarbejdere osv., som
Kommissionen vil bruge til at udtage en
stikprøve. Fristerne for returnering af de
Hvad er en stikprøve?
udfyldte stikprøvespørgeskemaer er ret
korte. Det er imidlertid vigtigt at deltage
I undersøgelser, der involverer mange producenter,
i stikprøveundersøgelsen, så Kommissiovil undersøgelsen blive baseret på data fra en
nen har tilstrækkelige data til at vælge
stikprøve af udvalgte virksomheder, der repræsenterer
en stikprøve, der er repræsentativ for
EU-erhvervsgrenen som helhed, herunder mindre
hele EU-erhvervsgrenen, herunder minvirksomheder.
dre virksomheder.
Når stikprøven er udvalgt, vil virksomhederne i stikprøven få tilsendt et spørgeskema om skader, som
skal udfyldes inden 30 dage. I begrundede tilfælde kan anmodninger om forlængelse af fristen undtagelsesvis imødekommes. Når Kommissionen har analyseret spørgeskemabesvarelserne, kan den
anmode virksomhederne om yderligere oplysninger.

Kontrol på stedet
Normalt i den tredje eller fjerde måned efter indledningen af undersøgelsen foretager Kommissio
nens tjenestegrene kontrolbesøg hos producenterne. Formålet med disse besøg er at kontrollere
oplysningerne i spørgeskemabesvarelserne. Normalt vil to tjenestemænd fra Kommissionen besøge
en virksomhed i to dage. Virksomheden får besked om besøget tilstrækkeligt lang tid i forvejen til, at
den har tid til at forberede relevante dokumenter og dokumentation. Det er vigtigt at forberede sig
grundigt til besøget, da det er virksomhedens mulighed for at foretage præciseringer og korrigere
eventuelle fejl i spørgeskemabesvarelserne.

Midlertidige foranstaltninger
Der kan indføres midlertidig antidumpingtold, før undersøgelsen er færdig, normalt inden for syv
måneder, men senest otte måneder efter indledningen af undersøgelsen. Der kan indføres midlertidig
udligningstold inden for ni måneder efter indledningen af undersøgelsen.
Tre uger før indførelsen af de midlertidige foranstaltninger vil Kommissionen offentliggøre hensigten om at indføre eller ikke at indføre sådanne foranstaltninger på sit websted, så interesserede
virksomheder kan planlægge fremad. Samtidig med offentliggørelsen af beslutningen om at indføre
midlertidige foranstaltninger vil der ske fremlæggelse af oplysninger for de interesserede parter.
Disse oplysninger omfatter alle kendsgerninger i undersøgelsen samt de detaljerede beregninger for
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den pågældende virksomhed. Parterne har 15 dage til at fremsætte bemærkninger. Hvis der indføres
midlertidige foranstaltninger, kan de være gældende for en periode på højst seks måneder for antidumpingtold og fire måneder for antisubsidietold, inden der indføres endelige foranstaltninger, eller
undersøgelsen afsluttes.
Bemærk: Der indføres ikke midlertidige foranstaltninger i alle tilfælde. Kommissionen kan beslutte
ikke at indføre midlertidige foranstaltninger, men at fortsætte undersøgelsen og foreslå, at der indføres endelige foranstaltninger, hvis det er berettiget.

Endelige foranstaltninger
I antidumpingsager indføres der normalt endelige foranstaltninger senest 14 måneder efter, at der er
indledt en undersøgelse (13 måneder i antisubsidiesager). Virksomhederne vil normalt få den endelige fremlæggelse af oplysninger i den 12. måned efter indledningen af undersøgelsen. Den endelige fremlæggelse indeholder alle de vigtigste kendsgerninger, der danner grundlag for de endelige
konklusioner og de detaljerede beregninger vedrørende den pågældende virksomhed. Alle bemærkninger, der er modtaget efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger, analyseres og tages i givet
fald i betragtning i forbindelse med de endelige konklusioner. Parterne har ti dage til at fremsætte
bemærkninger.
Endelige foranstaltninger opretholdes normalt i fem år, medmindre de ændres, ophæves eller
forlænges ved en fornyet undersøgelse. Du kan læse mere om fornyede undersøgelser i kapitel 5.
Hvad er forskellen mellem antidumping- og antisubsidiesager?
Mange af de proceduremæssige aspekter af antidumping- og antisubsidieundersøgelser er ens. I stedet for at fremlægge bevis for dumping skal klageren imidlertid påvise, at de eksporterende virksomheder modtager støtte fra deres regering eller offentlige organer. Subsidier er defineret i kapitel 1.
Potentielle kilder til oplysninger som bevis for, at der har fundet subsidiering sted, kan være retsakter,
officielle publikationer, nyhedsartikler eller publikationer fra udenlandske handelskamre.

17

HB — Handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter, antidumping- og antisubsidieforanstaltninger — En vejledning til små og mellemstore virksomheder

De vigtigste trin i en undersøgelse
Følgende figur viser de vigtigste trin i en typisk antidumpingundersøgelse. Antisubsidieundersøgelser
ligner dem meget, bortset fra at midlertidige foranstaltninger normalt kun er gældende i fire måneder, og en antisubsidieundersøgelse varer 13 måneder i alt.
TID

VIGTIGSTE TRIN

DE INTERESSEREDE PARTER

Indgivelse af en klage

45 dage
Godkendelse af klage
Meddelelse om indledning (*)

Stikprøvespørgeskema (**)
svar inden syv dage

Spørgeskemaer (***)
svar inden 30 dage
7-8 måneder
Kontrolbesøg
Foreløbig fremlæggelse
af de foreløbige resultater
efter tre uger

Offentliggørelse af midlertidige
foranstaltninger

Bemærkninger til foreløbige
resultater inden for 15 dage

6 måneder

Fremlæggelse af endelige
resultater

Mulighed for at tilbyde et
pristilsagn

Bemærkninger til endelige
resultater
inden for 10 dage
Offentliggørelse af endelige
foranstaltninger

(*)

Meddelelsen om indledning er et vigtigt dokument, der fastsætter de mange frister, som parterne skal overholde i forbindelse med
en undersøgelse. Ovenstående figur er en noget forenklet oversigt over de vigtigste frister og trin i en undersøgelse.
(**) Der anvendes stikprøver i mange tilfælde pga. de mange klagere, eksportører og importører. Dette gør det muligt at begrænse
undersøgelsen til et rimeligt antal parter.
(***) Der udsendes spørgeskemaer til eksportører, EU-producenter, importører og EU-brugere. Svarfristen er 30 dage fra meddelelsen
i stikprøven.
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4. SMV-importører og -brugere
I forbindelse med handelsbeskyttelsesprocedurer har importørerne og brugerne af en dumpet/
subsidieret vare helt andre interesser end EU-producenterne af den pågældende vare. Navnlig kan
importører, som ofte er mindre virksomheder med begrænsede ressourcer, blive overrasket over, at
der indføres en dumping-/subsidietold. For at undgå sådanne overraskelser kan denne vejledning
hjælpe dig med at finde de relevante oplysninger, ligesom den forklarer, hvordan man bedst håndterer en handelsbeskyttelsesundersøgelse, og hvordan man samarbejder.
Importører og brugere påvirkes normalt forskelligt af antidumping- og antisubsidieprocedurerne
og af producenternes antidumping- og antisubsidietold.

4.1. Generelle oplysninger om importbetingelser
Hvor kan jeg finde oplysninger om de betingelser, der gælder for varer, jeg
ønsker at importere til EU?
Webstedet http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/import-into-eu/ giver et overblik over,
hvor du kan finde oplysninger om import af varer fra lande uden for EU, samt detaljerede regler og
krav for import til EU.
Du kan også besøge »Trade Helpdesk«, hvor du kan finde oplysninger om regler og krav vedrørende
import af varer til EU: http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/

Hvad hvis jeg importerer tøj, stål eller træprodukter?
Nogle varer i disse varekategorier kan være omfattet af kvoter, hvis de har oprindelse i et givent land.
Det integrerede system til forvaltning af eksport- og importlicenser (Système Intégré de Gestion de
Licenses, SIGL) indeholder oplysninger om de kvoteniveauer, der anvendes i Den Europæiske Union
ved import af varer, der er underlagt kvoter, såsom tøj, stål og træprodukter. På dette websted kan du
se resultaterne af Kommissionens forvaltning af kvoterne på et givent tidspunkt. Yderligere oplysninger kan findes på: http://trade.ec.europa.eu/sigl/

4.2. SMV-importører og -brugere i antidumping-/
antisubsidieundersøgelser
Hvorfor antidumping-/antisubsidieundersøgelser?
Handelsbeskyttelsesundersøgelser indledes normalt af Kommissionens tjenestegrene på grundlag af en klage indgivet
af EU-erhvervsgrenen. Handelsbeskyttelsesforanstaltninger
såsom antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger indføres, når en sådan undersøgelse har vist, at EU-erhvervsgrenen blandt andre elementer lider skade som følge af
dumpingimporten/den subsidierede import.

Antidumping- og antisubsidieunder
søgelser indledes normalt
på grundlag af en klage fra
EU-erhvervsgrenen. Kommissionen
kan kun under ekstraordinære
omstændigheder iværksætte en
undersøgelse på eget initiativ.

Dumpingimport eller subsidieret import anses for at være urimelig handel, hvis de har en betydelig
negativ indvirkning på erhvervsgrenen i det importland, der fremstiller lignende varer. Derfor giver WTOog EU-reglerne mulighed for at undersøge sådanne spørgsmål og pålægge told (se kapitel 1 og 2).
En undersøgelse kan resultere i, at der pålægges told for at modvirke skadevoldende dumping eller
subsidiering. Tolden pålægges import fra det eller de tredjelande, der er omfattet af undersøgelsen.
19

HB — Handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter, antidumping- og antisubsidieforanstaltninger — En vejledning til små og mellemstore virksomheder

Hvor kan jeg finde oplysninger om handelsbeskyttelsesundersøgelser?
GD for Handels websted indeholder mange oplysninger om nye undersøgelser, igangværende undersøgelser og gældende foranstaltninger (http://trade.ec.europa.eu/tdi/). Du kan abonnere på nyheder
om nye sager og vil automatisk få besked, så snart indledningen af en ny undersøgelse offentliggøres. Oplysninger om igangværende undersøgelser samt tidslinjen og de vigtigste trin i en undersøgelse kan ses her: http://trade.ec.europa.eu/doclib/rss/tdi_ongoing.xml
Du kan også besøge webstedet om handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter med jævne mellemrum
for at holde dig opdateret om nye sager.
De detaljerede resultater af undersøgelserne offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, f.eks.
som en forordning om indførelse af midlertidig eller endelig antidumping- og antisubsidietold eller
afslutning af proceduren uden told.

Hvordan registrerer jeg mig som interesseret part i en antidumping- eller
antisubsidieundersøgelse?
For at blive informeret direkte om de vigtigste trin i en undersøgelse og for at forsvare deres rettigheder bør importører og/eller brugere lade sig registrere som interesserede parter hos Kommissionen
inden for rammerne af undersøgelsen. Oplysninger om frister og, hvor man skal registrere sig, findes
i meddelelsen om indledning, der offentliggøres i begyndelsen af hver undersøgelse.
For at forsvare deres rettigheder og sikre, at deres synspunkter tages fuldt ud i betragtning, skal
importører og brugere lade sig registrere som interesserede parter.
Hvis du er registreret som interesseret part, kan du give din mening til kende og kommentere undersøgelsen. Til det formål vil du modtage et spørgeskema, der er specifikt rettet til mindre importører.
Selv om det kræver noget af din virksomhed at udfylde spørgeskemaet, er det i din interesse at gøre
det, så der kan tages hensyn til dine synspunkter i beslutningsprocessen.

Hvad hvis jeg er bruger af den undersøgte vare, og jeg er bange for, at jeg
vil få alvorlige økonomiske problemer, hvis foranstaltningerne indføres?
For at der kan indføres antidumping- eller antisubsidietold, er det nødvendigt at påvise, at det ikke vil
være i strid med Unionens interesser at indføre told. Fastlæggelsen af Unionens interesser er ikke kun
baseret på interessen hos EU-producenterne af den undersøgte vare, men også på interesserne hos
importørerne, brugerne og forbrugerne af den pågældende vare.
Antidumping- og antisubsidiefor
anstaltninger indføres kun, hvis de ikke
strider mod Unionens overordnede
interesser.

I analysen af Unionens interesse
tages der også hensyn til
importørernes, brugernes og
forbrugernes interesser.

For at tage hensyn til dine synspunkter i sagen er det vigtigt, at du fra begyndelsen af undersøgelsen
giver dig selv til kende for Kommissionen i overensstemmelse med de anvisninger, der er indeholdt
i meddelelsen om indledning.
Når du har registreret dig, vil du kunne give udtryk for dine synspunkter om undersøgelsen, f.eks. ved
at udfylde de spørgeskemaer, som Kommissionen sender til dig.
Eftersom antidumping- og antisubsidieundersøgelser tager hensyn til interesserne for flere aktører i EU, kan de forskellige interesser være modstridende. Kommissionen tager alle disse interesser i betragtning, før den endeligt fastslår, hvad Unionens interesser er. Foranstaltninger er normalt
i almenhedens interesse, hvis der er dumping/subsidier, skade og årsagsforbindelse. Under særlige
omstændigheder, f.eks. hvis foranstaltningerne ville få uforholdsmæssigt store konsekvenser for brugerne af importen, vil sådanne foranstaltninger imidlertid ikke blive indført, fordi det ville være i strid
med Unionens interesser (se kapitel 1).
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4.3. Antidumping- og antisubsidietold, der skal betales
Hvem betaler antidumping- og/eller antisubsidietolden?
Den importør, der fortolder den vare, der er pålagt told, betaler antidumping- og antisubsidietolden,
præcist som med den normale told.
Dette gælder også for told, der kan pålægges med tilbagevirkende kraft (f.eks. i forbindelse med
modvirkning af omgåelse).

Hvordan ved jeg, om den vare, jeg importerer, falder ind under definitionen
af den undersøgte vare?
Du bør først og fremmest se den beskrivelse af varen, der er offentliggjort i meddelelsen om indledning af en antidumping- og antisubsidieundersøgelse.
Du kan også sammenligne KN-koder (ottecifrede koder) med koderne for de varer, du importerer.
Hvis du ikke er sikker på, hvad KN-koden for dine varer er, kan du se bilag I til den kombinerede
nomenklatur, hvor du kan finde en kort definition af hver kode. Dette dokument opdateres hvert år og
offentliggøres i EU-Tidende. Den seneste version af dette dokument kan findes på: https://ec.europa.
eu/taxation_customs/node/1005_en
Endvidere har de enkelte importører ret til at spørge de kompetente toldmyndigheder i de pågældende
medlemsstater om, hvad den korrekte klassificering er. Hvis der stadig er tvivl, anbefales det, at du
anmoder de kompetente toldmyndigheder om en bindende tariferingsoplysning. Den vil på grundlag
af en detaljeret beskrivelse af varen give dig den korrekte klassificeringskode. Før du anmoder om en
bindende tariferingsoplysning, kan du også slå op i denne database: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_consultation.jsp?Lang=da

Hvornår skal der betales antidumping- og antisubsidietold?
Tolden finder anvendelse (i form af sikkerhed, mens der afventes en endelig afgørelse) fra den dato,
hvor de midlertidige foranstaltninger træder i kraft. Dette er normalt dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen om at indføre midlertidige foranstaltninger i Den Europæiske Unions Tidende, som
kan være på et hvilket som helst tidspunkt mellem to og otte måneder efter, at undersøgelsen blev
officielt meddelt der. På grund af den komplekse karakter af en undersøgelse pålægger Kommissio
nen imidlertid i de fleste tilfælde midlertidig told omkring syv, men ikke senere end otte måneder
efter indledningen af undersøgelsen.
Told, der indføres i form af midlertidige foranstaltninger, behøver almindeligvis ikke at blive sikret
med kontanter. Toldmyndighederne vil muligvis også acceptere en bankgaranti for toldbeløbet, indtil
der træffes en endelig afgørelse.
En afgørelse om, hvorvidt der skal indføres endeAntidumping- og antisubsidietold
lige foranstaltninger, træffes inden for den
skal betales fra den dato, hvor de
proceduremæssige frist på 14 måneder for antimidlertidige foranstaltninger træder
i kraft.
dumpingundersøgelser og 13 måneder for antisubsidieundersøgelser (se diagrammet i kapitel 1 for
de vigtigste trin i en undersøgelse). I begge undersøgelsestyper vil Kommissionen i undersøgelsens
endelige fase beslutte, om den midlertidige antidumping- og/eller antisubsidietold skal opkræves
endeligt. Dette sker dog i de fleste tilfælde.
Told finder kun anvendelse på varer, der overgår til fri omsætning. Varer, der er henført under andre
toldprocedurer, pålægges ikke antidumpingtold. Hvis varer eksempelvis henføres under den toldprocedure, der hedder »forarbejdning«, pålægges de ikke antidumpingtold, hvis de indarbejdes i andre
varer og derefter reeksporteres fra EU.
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Hvad sker der med midlertidig told, når der indføres endelig told?
Den midlertidige told kan også betales kontant. Hvis den endelige told er lavere end den midlertidige
told, tilbagebetales det overskydende beløb (f.eks. hvis den endelige told er på 10 %, og den midlertidige told var på 15 %, vil der blive tilbagebetalt 5 %). Hvis der er stillet bankgarantier, vil de blive
frigivet i det omfang, at den endelige told er lavere end den midlertidige told.
Hvis den endelige told er højere end den midlertidige told, anvendes den midlertidige told på alle
varer, der blev toldbehandlet, mens den midlertidige told fandt anvendelse. Hvis f.eks. den endelige
told er 15 %, og den midlertidige told er 10 %, skal den midlertidige told på 10 % betales, indtil den
endelige told træder i kraft. Så snart den endelige told træder i kraft, gælder de 15 %.
Der indføres ikke midlertidig told i alle undersøgelser!
Bemærk, at der ikke indføres midlertidig told i alle undersøgelser. Der har været undersøgelser, hvor
Kommissionen ikke indførte midlertidig told, men derefter besluttede at indføre told i den endelige
fase.
Endelig told finder normalt anvendelse i fem år, medmindre den ændres, ophæves eller forlænges ved
en fornyet undersøgelse. Du kan læse mere om fornyede undersøgelser i kapitel 5.

Hvad er registrering af import?
Kommissionen kan også beslutte at registrere importen på et tidspunkt i løbet af de første otte måneder af undersøgelsen, hvis der er risiko for, at importen til EU under undersøgelsen vil gøre eventuelle
foranstaltninger mindre effektive. Hvis der f.eks. er risiko for oplagring, sker registreringen gennem
offentliggørelse af en forordning, der giver toldmyndighederne instruks om at registrere importen af
den undersøgte vare. Hvis der er sket forudgående registrering, skal Kommissionen i den endelige
fase beslutte, om der skal opkræves antidumping- og antisubsidietold med tilbagevirkende kraft, dvs.
normalt 90 dage inden indførelsen af midlertidige foranstaltninger.
I tilfælde af omgåelse (dvs. undersøgelser i sager, hvor den eksisterende told omgås, f.eks. ved omladning gennem andre lande) registreres importen fra datoen for indledningen af proceduren. Hvis den
endelige afgørelse bekræfter, at der er sket omgåelse, kan tolden opkræves fra denne dato, dvs. med
tilbagevirkende kraft fra datoen for indledningen af proceduren.

4.4. Tilbagebetaling
Kan en importør anmode om tilbagebetaling af den betalte told og hvordan?
Importører af varer, der er pålagt antidumping- eller antisubsidietold, kan anmode om tilbage
betaling af told, der er betalt, i tilfælde hvor dumpingmargenen eller de udligningsberettigede
subsidiebeløb er blevet udlignet eller reduceret til et niveau, der er lavere end den gældende
toldsats.
En anmodning om tilbagebetaling skal rettes til toldmyndighederne i det EU-land, hvor tolden blev
betalt. De vil derefter videresende den til Kommissionen, som foretager en undersøgelse. Du kan kun
anmode om tilbagebetaling af told, der er fastlagt inden for de seneste seks måneder før datoen for
anmodningen. Hvis anmodningen vedrører midlertidig told, vil denne periode begynde at løbe på den
dato, hvor der blev truffet afgørelse om at opkræve beløbene endeligt.
Anmodninger om tilbagebetaling af enhver anden årsag (f.eks. hvis importøren mener, at varerne ikke
burde have været pålagt told, fordi de ikke falder ind under definitionen af den vare, der er omfattet
af antidumping- og antisubsidietolden) er underlagt de nationale toldmyndigheders enekompetence
i det land, hvor varerne overgik til fri omsætning. Kommissionen er ikke involveret.
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Tilbagebetalingsproceduren er blevet revideret og gjort mere brugervenlig. Der findes mere detaljerede oplysninger om, hvordan man anmoder om tilbagebetaling, de nationale myndigheders kontaktoplysninger og detaljerede vejledninger på http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/november/
tradoc_152900.pdf vedrørende tilbagebetaling af antidumpingtold og på http://trade.ec.europa.eu/
doclib/docs/2014/november/tradoc_152901.pdf vedrørende udligningstold (hvis de vedrører en
antisubsidieprocedure).

4.5. Omgåelse af antidumping-/antisubsidietold
Hvad gør jeg, hvis jeg kontaktes af en virksomhed, som foreslår,
at vi omgår tolden?
Vær opmærksom på, at dette er toldsvig. Toldsvig, som har til formål at undgå told, antidumping- og/
eller antisubsidietold, kan antage forskellige former. Det kan bl.a. være at angive en lavere værdi for
varerne, at angive et forkert oprindelsesland eller forkert toldposition.

Omgåelse af antidumping- eller antisubsidietold for at undgå betaling er toldsvig!

En EU-virksomhed, som deltager i denne praksis, løber en meget alvorlig risiko. Du skal ikke gå med
på sådanne forslag, hvis du vil undgå negative konsekvenser for din virksomhed.
Du opfordres til straks at kontakte de relevante toldmyndigheder i dit land eller Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), hvis du bliver bekendt med en sådan praksis.
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5. Fornyede undersøgelser
Når der er indført foranstaltninger, kan de ændres, ophæves eller forlænges ved en fornyet undersøgelse. Hvis der iværksættes en fornyet undersøgelse, vil de pågældende foranstaltninger være
gældende, mens den fornyede undersøgelse er i gang, selv om den oprindelige anvendelsesperiode
er udløbet. Parternes rettigheder og forpligtelser med hensyn til samarbejde, kontrolbesøg eller forsvar svarer til dem, der gælder i de indledende undersøgelser, og finder også anvendelse i fornyede
undersøgelser.

5.1. Udløbsundersøgelse
Antidumping- og antisubsidieforanstaltninger udløber normalt automatisk efter fem år, medmindre
det i en »udløbsundersøgelse« fastslås, at foranstaltningerne skal forblive i kraft. Inden udgangen af
den femårige periode kan EU-producenterne anmode om en udløbsundersøgelse, selv om den også
kan iværksættes på Kommissionens initiativ.
En anmodning om en udløbsundersøgelse skal indeholde tilstrækkelige beviser for, at foranstaltningernes udløb sandsynligvis ville medføre, at der fortsat eller igen vil finde dumping/subsidiering sted
med deraf følgende skade. Dette kan f.eks. dokumenteres ved bevis for, at:
■

■

■

dumping og skade fortsætter
skaden fjernes delvist eller kun på grund
af de gældende foranstaltninger
der er sandsynlighed for yderligere dumping og skade, hvis foranstaltningerne
udløber.

Antidumping- og antisubsidietold
udløber normalt efter fem år,
medmindre en udløbsundersøgelse
viser, at der fortsat eller igen vil
forekomme skadevoldende dumping/
subsidiering, hvis foranstaltningerne
ophæves.

Hvordan foregår det?
I løbet af det sidste år, hvor foranstaltningerne er i kraft, offentliggør Kommissionens tjenestegrene
en meddelelse om det forestående udløb i Den Europæiske Unions Tidende, hvori det angives, at
foranstaltningerne udløber på en given dato. Hvis EU-producenter ønsker at anmode om en fornyet
undersøgelse, skal de gøre dette senest tre måneder før datoen for foranstaltningernes udløb.

Hvordan anmoder man om en udløbsundersøgelse?
Proceduren er den samme som i forbindelse med indgivelse af en klage om indledning af en fornyet
undersøgelse som beskrevet ovenfor i afsnit 3.1. I forbindelse med anmodninger om udløbsundersøgelser gælder der imidlertid faste frister, hvor en anmodning om en udløbsundersøgelse skal
indgives senest tre måneder før datoen for udløbet af de gældende foranstaltninger. Beviserne
i anmodningen bør støtte påstande om sandsynligheden for fornyet eller fortsat dumping/subsidiering
og skade for så vidt angår den import, der er underlagt foranstaltninger.
Hvis der modtages en begrundet anmodning om en undersøgelse, offentliggør Kommissionen en
meddelelse om indledning og begynder at undersøge, om der er sandsynlighed for fortsat eller fornyet dumping/subsidiering og skade. Normalt afsluttes udløbsundersøgelser inden for 12 måneder,
men de kan vare op til 15 måneder. I løbet af undersøgelsen forbliver foranstaltningerne i kraft.
Hvis der ikke indgives en behørigt begrundet anmodning om en undersøgelse, offentliggør Kommissionen en meddelelse om udløb, hvori det meddeles, at foranstaltningerne udløber ved udgangen af
den femårige periode.
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Hvad kan udfaldet af en udløbsundersøgelse være?
En udløbsundersøgelse kan kun resultere i, at den gældende told ophæves eller videreføres. Hvis foranstaltningerne opretholdes, vil de normalt forblive i kraft i yderligere fem år. En udløbsundersøgelse
kan ikke føre til en ændring i toldens niveau eller form. Disse kan kun ændres ved en interimsundersøgelse (se nedenfor). Hvis foranstaltningerne ophæves, tilbagebetales al den told, der er opkrævet
siden udløbsundersøgelsens udløb, på anmodning til toldmyndighederne.

5.2. Interimsundersøgelse
Interesserede parter kan anmode om en fornyet undersøgelse af foranstaltningerne i løbet af deres
anvendelsesperiode (normalt fem år), når foranstaltningerne har været i kraft i et år. Alle EU-medlemsstater kan når som helst anmode om en undersøgelse, eller Kommissionen kan indlede en undersøgelse på eget initiativ.
En interimsundersøgelse kan være en »fuldstændig« undersøgelse, der omfatter dumping/subsidiering, skade og Unionens interesser. Efter en fuldstændig interimsundersøgelse genindføres foranstaltningerne for en ny periode på fem år. En interimsundersøgelse kan også være en »delvis«
undersøgelse, i hvilket tilfælde den kan være begrænset til ét aspekt af en sag, f.eks. dumping
foretaget af en eksportør.
Ansøgeren skal påvise, at omstændighederne har ændret sig væsentligt siden indførelsen af de oprindelige foranstaltninger, og at disse ændringer er af varig karakter. Der skal fremlægges dokumentation for den nye situation, der er omfattet af interimsundersøgelsen.
Tilsvarende kan EU-producenterne anmode om en undersøgelse, f.eks. hvis de har bevis for, at omfanget af dumping/subsidiering/skade er steget og er større end den gældende told.
Foranstaltningernes omfang og form kan ændres ved en interimsundersøgelse.

Sådan anmoder du om en interimsundersøgelse
En anmodning om en interimsundersøgelse skal sendes til klagekontoret i GD for Handel med angivelse af begrundelserne for en interimsundersøgelse og fremlæggelse af tilstrækkeligt bevis for, at
der er behov for en sådan undersøgelse. En eksportør kan f.eks. hævde, at dens omkostningsstruktur
har ændret sig på grund af nye investeringer, og at dette har ført til reduceret dumping.
Hvis en anmodning om fornyet undersøgelse antages, offentliggør Kommissionen en meddelelse
herom i Den Europæiske Unions Tidende og udsender spørgeskemaer til interesserede parter ligesom
i den oprindelige undersøgelse. Undersøgelsen skal afsluttes inden for 15 måneder.

Hvad kan udfaldet af en interimsundersøgelse være?
Oftest vedrører en anmodning om en interimsundersøgelse niveauet for den gældende told. En eksportør kan f.eks. hævde, at dumpingbeløbet er faldet. Der vil kun blive foretaget en ny beregning af
tolden, hvis ændringen er af varig karakter, og dumpingmargenen ikke forventes at stige igen. Andre
former for undersøgelse kan f.eks. omfatte skade eller foranstaltningernes omfang eller form.
Efter en interimsundersøgelse videreføres foranstaltningerne i overensstemmelse med de nye konklusioner for den resterende del af den oprindelige periode. Derfor kan en interimsundersøgelse resultere i, at foranstaltninger ændres, ophæves eller videreføres.
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5.3. Undersøgelser af nye eksportører (antidumping)/
fremskyndet undersøgelse (antisubsidie)
Import fra virksomheder, der samarbejdede i forbindelse med den oprindelige undersøgelse, er normalt pålagt deres egen individuelle told, men der er også en »landsdækkende« told på import fra alle
andre virksomheder, der producerer og eksporterer den pågældende vare. Denne »resttold« finder
anvendelse på eksportører, der ikke samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen, og er normalt
højere end den individuelle told, der gælder for samarbejdsvillige eksportører. Hvis et selskab først
begynder at eksportere varen efter undersøgelsesperioden, er dens varer også omfattet af resttolden.
Eksportører, der ikke har eksporteret i den oprindelige undersøgelsesperiode, kan anmode om en
fornyet undersøgelse (ny eksportør)/fremskyndet undersøgelse for at opnå en individuel toldsats.
Virksomheder, som enten ikke havde eller ikke eksporterede den pågældende vare i den oprindelige
undersøgelsesperiode, kan anmode om en undersøgelse af nye eksportører i antidumpingprocedurer
eller en fremskyndet undersøgelse i antisubsidieprocedurer for at få deres egen individuelle toldsats
fastsat. En undersøgelse af nye eksportører/fremskyndet undersøgelse skal afsluttes inden for ni
måneder.

Sådan anmoder du om en fornyet undersøgelse (ny eksportør)
For at kunne betegnes som en »ny eksportør« skal en virksomhed opfylde disse tre kriterier:
■

■

■

Virksomheden eksporterede ikke den pågældende vare til EU i den oprindelige undersøgelsesperiode.
Den er ikke forretningsmæssigt forbundet med eksportører eller producenter, der er omfattet
af de indførte foranstaltninger.
Virksomheden har eksporteret varen til EU siden den oprindelige undersøgelse eller er kontraktmæssigt bundet (uigenkaldeligt) til at eksportere en betydelig mængde til EU.

Hvis undersøgelsesmyndighederne konstaterer, at eksportøren opfylder de relevante kriterier, vil der
blive indledt en fornyet undersøgelse (ny eksportør). Det vil blive undersøgt, om kriterierne er opfyldt
eller ej, og hvis dette er tilfældet, vil der blive fastsat en individuel dumpingmargen eller et individuelt
subsidiebeløb for den pågældende virksomhed. Der gælder særlige regler, når den gældende told blev
fastsat på grundlag af en stikprøve af eksporterende producenter.
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6. Retten til forsvar og
høringskonsulenten
Kommissionen er i alle procedurer forpligtet til at respektere alle parters ret til forsvar. Dette indebærer, at parterne skal offentliggøre de væsentlige elementer, som Kommissionen har til hensigt at
basere sine afgørelser på, og at parterne får mulighed for at tilkendegive deres synspunkter. Dette
kan ske skriftligt, eller parterne kan anmode om at blive hørt af Kommissionens tjenestegrene.
For yderligere at beskytte retten til forsvar har Kommissionen desuden udpeget en høringskonsulent.
Høringskonsulenten garanterer som uafhængig mægler retten til forsvar i procedurer vedrørende
handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter. Høringskonsulentens årsrapport vil indeholde et afsnit om
SMV’er. Høringskonsulenten står til rådighed på et hvilket som helst tidspunkt i en undersøgelse og
i klagefasen, hvis du mener, at din ret til forsvar ikke er blevet taget i betragtning.
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7. Indsigelser
Hvilke retsmidler er der til rådighed over for en forordning om indførelse af antidumping- eller antisubsidietold?
I henhold til EU’s retssystem er det vigtigste retlige skridt mod en forordning om indførelse af antidumping- og antisubsidietold annullationssøgsmålet. Dette søgsmål kan anlægges i tilfælde af overtrædelser af de retsforskrifter, der er indeholdt i de vigtigste retsakter, der regulerer undersøgelserne
(dvs. antidumpinggrundforordningen og antisubsidiegrundforordningen).
For at være berettiget til at anlægge et søgsmål skal virksomheden påvise, at den direkte og individuelt berøres af den forordning, den ønsker at anfægte. Søgsmålet skal gennemføres inden for den
obligatoriske frist på 60 dage, som begynder at løbe fra offentliggørelsen af foranstaltningen. Retten
i Luxembourg har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.
Importører kan også anfægte den individuelle antidumping- eller antisubsidietold, de skal betale for
en importtransaktion.
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8. Når SMV’er pålægges handelsbeskyttelsesforanstaltninger
på markeder uden for EU
Hvad er tredjelandes handelsbeskyttelsesforanstaltninger?
Hvis WTO-kravene er opfyldt, har alle WTO-medlemmer ret til at anvende handelsbeskyttelsesforanstaltninger. EU-eksportører, der eksporterer til lande uden for EU, kan således blive genstand for
en handelsbeskyttelsesundersøgelse i dette land. Selv om alle lande har WTO’s regler som en fælles
ramme, varierer fortolkningen og gennemførelsen af disse regler mellem landene.

Dine muligheder
Som en generel regel og for at opnå det bedst mulige resultat i en undersøgelse er det vigtigt at registrere sig som en interesseret part og samarbejde med undersøgelsesmyndighederne i tredjelandet.
Samarbejdsvillige virksomheder opnår normalt en individuel toldsats, som almindeligvis er lavere
end den landsdækkende told. Det er imidlertid tidskrævende og ressourcekrævende at samarbejde
i en antidumping- eller antisubsidieundersøgelse. Det er op til den pågældende eksportør/mindre
virksomhed at afgøre, om eksportmarkedet er tilstrækkeligt stort til, at de vil afsætte de nødvendige
ressourcer til det.

Kontakt
GD for Handel overvåger tredjelandes handelsbeskyttelsesundersøgelser og kan bistå de eksportører,
der er genstand for sådanne undersøgelser. Overvågningskontoret kan give oplysninger og vejledning
og hjælpe med at udvikle en forsvarsstrategi i samarbejde med eksportøren og de nationale myndigheder. Kommissionens tjenestegrene kan imidlertid ikke træde i stedet for en juridisk repræsentant
i det pågældende land uden for EU, og det er tilrådeligt at antage en lokal advokat.
Ud over helpdesken for SMV’er og informationskontaktpunktet kan du kontakte overvågningskontoret
direkte (se kontaktoplysninger i kapitel 9).
Der findes en vejledning for eksportører på:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/october/tradoc_146701.pdf
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9. Kontaktoplysninger
■

■

■

■

■

■

■

■
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Helpdesk for SMV’er — små og mellemstore virksomheder
Send os dit spørgsmål på alle officielle EU-sprog:
trade-defence-sme-helpdesk@ec.europa.eu
Tlf.: +32 22974483
Informationskontaktpunkt
Send os dit spørgsmål via vores onlineformular: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-andyou/contacts/online-enquiry/
Tlf.: +32 22955353
Klagekontoret
Send os din klage: trade-defence-complaints@ec.europa.eu
Tlf.: +32 22998451
Kontoret for tilbagebetalinger
Send os din anmodning: TRADE-TDI-REFUNDS@ec.europa.eu
Støttekontor — handelsbeskyttelsesforanstaltninger indført af ikke-EU-lande
mod EU-eksportører
Send os dit spørgsmål: trade.defence.third.countries@ec.europa.eu
Tlf.: +32 22991953
Besøgsadresse:
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Handel, Direktorat H
Rue de la Loi/Wetstraat 170
B-1040 Bruxelles
Belgien
Postadresse
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Handel, Direktorat H
(Kontor: N-105 4/90)
B-1049 Bruxelles
Belgien
Høringskonsulent
Dr. Thinam JAKOB
Trade-Hearing-Officer@ec.europa.eu
Tlf.: +32 22962933
Rådgiver og assistent: Andra KOKE
Tlf.: +32 2298747
Rue de la Loi/Wetstraat 170
CHAR 3/129
B-1049 Bruxelles
Belgien

Nyttige links

10. Nyttige links
■

■

■

■

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Handels websted: http://ec.europa.eu/trade
GD for Handels websted om handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter:
http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/
De største producent- og forhandlersammenslutninger i EU
Dette er en liste over erhvervssammenslutninger med tidligere erfaring med
handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger.
Ægide: http://www.aegiseurope.eu/
BusinessEurope: http://www.businesseurope.eu/
EuroCommerce: http://www.eurocommerce.be/
Foreign Trade Association: https://www.amfori.org/

■

Agoria: http://www.agoria.be/

■

ANFFE: http://www.anffe.com/

■

CECED: http://www.ceced.org/

■

Cérame-Unie: http://www.cerameunie.eu/

■

CIRFS: http://www.cirfs.org/

■

■

■

ConfIndustria: http://www.confindustria.it/wps/portal/IT/home/!ut/p/a1/04_
Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOJ9PT1MDD0NjLz8_Q0cDRwtXC3DAkMtjN1dzYE
KIoEKDHAARwNC-sP1o1CVuPuEAvVZBFk6GzoZGXp7G0AV4LHCSz8qPSc_CezcSM
e8JGOLdP2ootS01KLUIr3SIqBwRklJQbGVqoGqQXl5uV5SZl66XnJ-rqoBNg0Z-cUlhHI6vQLciMMskxzynwcFRUB4eIw_Q!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
Fertilisers Europe: http://www.fertilizerseurope.com/index.php?id=22
ESTA (European Steel and Tube Association): https://lobbyfacts.eu/
representative/4a7b566b909346b2a42c8fcde664798c/european-steel-tube-association
(har ikke et websted)

■

Eurocord: http://www.eurocord.com/

■

Eurofer: http://www.eurofer.org/

■

Eurometal: http://www.eurometal.net/

■

European Aluminium: https://www.european-aluminium.eu/

■

EWRIS: http://www.eurocord.com/

■

Unesid: https://unesid.org/

■

Union des Industries Chimiques: http://www.uic.fr/

■

Union des Industries Textiles: http://www.textile.fr

■

Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI): https://www.vci.de/Seiten/Startseite.aspx

Hvis din erhvervsgren ikke er angivet ovenfor, kan du søge blandt 200 EU-handelssammenslutninger
her: http://www.aalep.eu/top-200-eu-trade-associations
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Sådan kontakter du EU
Personligt
Der findes flere hundrede Europe Direct-informationscentre i hele EU. Find dit nærmeste center på:
https://europa.eu/european-union/contact_da
Pr. telefon eller e-mail
Europe Direct er en tjeneste, der besvarer spørgsmål om EU. Kontakt Europe Direct:
――
――
――

på gratisnummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (visse operatører tager betaling for disse opkald)
på følgende nummer: +32 22999696 eller
pr. e-mail: https://europa.eu/european-union/contact_da

Sådan finder du oplysninger om EU
Online
Oplysninger om EU er tilgængelige på alle EU’s officielle sprog på Europawebstedet:
https://europa.eu/european-union/index_da
EU-publikationer
Du kan downloade eller bestille EU-publikationer gratis eller mod betaling på: https://publications.
europa.eu/da/publications. Du kan bestille flere eksemplarer af de gratis publikationer ved at kontakte
Europe Direct eller dit lokale informationscenter (se https://europa.eu/european-union/contact_da).
EU-ret og relaterede dokumenter
Du kan nemt få adgang til EU’s juridiske oplysninger (herunder al EU-ret siden 1952) på alle officielle
EU-sprog på EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Åbne data fra EU
EU’s portal for åbne data (http://data.europa.eu/euodp/da) giver adgang til datasæt fra EU. Dataene
kan downloades og genanvendes gratis til både kommercielle og ikkekommercielle formål.
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