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ПОЗИЦИЯ 
 

на 
 

европейските вносители на съдове и прибори  
за сервиране или за кухня 

 
 
 
 
 Европейските вносители на съдове и прибори за сервиране или за кухня, поддържани от 

значителен брой европейски фирми за търговия на дребно и от няколко европейски производители, 

възразяват твърдо и се противопоставят срещу налагането на антидъмпингови мита върху 

керамичните съдове и прибори за сервиране и за кухня с произход от Китайската народна република 

поради следните причини: 

 
 
 
(a)    Жалбоподателите (производители от ЕС) не отговарят на критериите за съответна промишленост на  

Общността 
 
 

  тъй като значителен брой производители от Общността внасят предполагаемите 

дъмпингови стоки от Китай, 
 

  броят на производителите, които поддържат жалбата и които не осъществяват внос от Китай, 

се равняват на по-малко от 25% от общото производство на сходни стоки, произведени от 

промишлеността на Общността,  
 

  поради което настоящата процедура не е трябвало изобщо да бъде започвана.  

 (Член 5 (4) от Базовия регламент) 

 
 
(б)    Жалбоподателите (производители от ЕС) представляват само група доставчици-малцинство 

 
 

  тъй като пазарът зависи от общия внос на съдове за сервиране в размер на близо 93%, 
 
  европейските производители заемат пазарен дял от не повече от 7%, 

 
  жалбоподателите твърдят, че са поддържани от 35% от европейските производители, което 

означава, че производителите, поддържащи жалбата, заемат пазарен дял от едва 2,5%, 
 

  същевременно вносните стоки от Китай заемат пазарен дял от повече от 66%, 
 

  като налагането на антидъмпингови мерки би означавало защита на малобройна група за 

сметка на огромното мнозинство на участниците на пазара, което трябва да се приеме за 

несъразмерно и не е в интерес на Общността. 
 

(Член 21 (1) от Базовия регламент) 
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(в)  Фактически китайските износители не осъществяват дъмпинг 

 
 

  тъй като китайските производители продават на вътрешния си пазар на същите или дори на 

по-ниски цени от тези, които прилагат при износа на своите стоки. 

(Член 1 (2) от Базовия регламент) 
 
 
 
(г)  Фактически не съществува пряка заплаха от вноса от Китай 

 
 

  тъй като, от една страна, съществува значителен брой европейски производители, които 

могат да произвеждат сходни продукти в значим обем на сравними, ако не и на по-ниски 

цени,  

  докато, от друга страна, цените, които европейските вносители плащат за стоките, внесени 

от Китай, са отчели съществено нарастване от 39% в периода между м. януари 2010 г. и м. 

юни 2012 г. 
 

(База данни на Евростат, приложена извадка) 
 
 
(д)  Фактически не са нанесени вреди на производителите от ЕС в резултат на вноса от Китай 

 
 

  тъй като европейските производители обслужват най-високия пазарен сегмент, който се 

характеризира със скъпи стоки, разпространявани основно от специализирани магазини, 
 

  докато европейските производители обслужват напълно различен пазарен сегмент, който се 

характеризира с евтини стоки, разпространявани основно от местните магазини за 

хранителни стоки и търговия на дребно в района на потребителите, 
 

     следователно внасяните стоки от европейските вносители не се конкурират пряко със 

стоките, произвеждани от европейските производители, 
 

  поради което европейските производители, съгласно техните финансови отчети и съобщения 

за медиите, са успели да постигнат рекордни бизнес резултати през последните години 

(въпреки твърденията им, че вносните стоки от Китай са дъмпингови и въпреки 

продължаващата рецесия !!). 
 

(Съобщения за медиите на „BHS tabletop AG” и „Steelite International plc”, приложени) 
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(е)  Дори най-големите европейски производители се противопоставят твърдо срещу анти-
 дъмпинговите мита 
 
 

  тъй като текущото състояние на пазара и разпределението на пазарния дял между 

производителите от ЕС и вноса от Китай не са следствие на актуален остър проблем, който 

налага намесата на властите, 
 

  те са следствие на развитие на пазара, започнало преди няколко десетилетия, като налагането 

на антидъмпингови мита при тези обстоятелства не би означавало премахване на нарушенията 

и възстановяване на ефективната конкуренция, 
 

  то би означавало точно обратното, тъй като антидъмпинговите мита фактически ще премахнат 

ефективната конкуренция и ще създадат нарушение, което не е в интерес на Общността, 
 

  поради което дори големите европейски производители се противопоставят твърдо срещу 

налагането на антидъмпингови мита, най-вече поради това, че се страхуват, че ще бъде 

нанесена вреда на собствения им бизнес. 

(Писма от „Portmeirion Group plc” и „Just Mugs Ltd”, приложени) 
 
 
(ж)  Европейските вносители и търговци на дребно са засега най-голямата „промишленост на 
 Общността” 

 
 

  тъй като представляват пазарен дял от повече от 66%, 
 

  налагането на допълнителни мита може да доведе до сериозни вреди за този европейски 

сектор за осъществяване на внос, както и за всички останали фирми, ангажирани с 

разпространението на стоките, 
 

  тъй като в продължение на много години европейските вносители са инвестирали 

значителни средства и усилия за създаване на пазарния сегмент, който обслужват в 

момента, за създаване на свои продуктови и търговски марки, както и за изграждане на 

ефективна система на дистрибуторски канали и магазини за търговия на дребно, което им 

позволява продажбата на прибори и съдове на достъпни цени чрез мрежа от търговски 

обекти в близост до потребителите. 
 

  всичко това ще бъде изложено на риск, ако бъдат наложени антидъмпингови мита, 
 

  тъй като обслужваният от тях пазар няма да допусне увеличения на цените, които не са 

резултат от свободното действие на пазарните сили, а на изкуствена намеса от страна на 

властите (антидъмпингови мита), следователно 
 

  неизбежно ще се наблюдава рязък спад на техните продажби, като е възможно отчитането на 

нулеви продажби за някои видове продукти. 
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(з)  Съществува заплаха за значителен брой работни места 

 
 

  тъй като много европейски вносители и търговци на дребно, чиято дейност зависи от вноса 

на стоките, за които се води разследване, ще бъдат принудени да излязат от пазара или да 

преструктурират из основи дейността си, 
 

  в резултат на което до 7000 служители могат да загубят своите работни места само от 

страна на европейските вносители, 
 

  както и  още няколко стотин, ако не и няколко хиляди служители, могат да загубят 

 работните си места от страна на европейските търговци на дребно, 
 

  което, съгласно твърденията на „Metro” на изслушването на Комисията на 22 август 2012 г., 

може да доведе до съкращаването на до 5000 работни места, свързани с търговията на 

прибори и съдове в цяла Европа само в рамките на групата на „Metro”  
 

(като Metro е само една от водещите 20 вериги за търговия на дребно в Европа – сред 

останалите са „Auchan”, „Carrefour”, „Edeka”, „Tesco” и др.). 

 
 
(и)  Ще има значителна вреда за европейските потребители 

 
 

  тъй като въвеждането на допълнителни мита няма да помогне на европейските 

производители да се справят със структурните проблеми, пред които вероятно са изправени 

някои от тях, 
 

  а най-вече ще доведе до нанасянето на вреди на европейските потребители, защото 

антидъмпинговите мита ще окажат пряк линеен ефект върху крайните цени, при който 

приборите и съдовете, които мнозинството от тях купуват, ще станат по-скъпи, и в резултат 

на слабите продажби, в близко бъдеще тези стоки ще изчезнат напълно от щандовете на 

търговските вериги, 
 

  в следствие на което европейските потребители ще бъдат лишени от възможността да 

купуват прибори и съдове за сервиране и за кухня на достъпни цени чрез мрежата на 

местните търговски обекти в техните райони. 

 
Налагането на антидъмпингови мита е несъразмерно и не е в интерес на Общността. 

 
(Член 21 (1) от Базовия регламент) 

 
Приложения: 
  Възразително писмо, „Casa Inte rnational” (европейска фирма за търговия на дребно) 

  Възразително писмо, „tedox” (европейска фирма за търговия на дребно) 
 

  Извадка от базата данни на Евростат, увеличение на цените на вноса от Китай в периода м. януари 2010 – м. 
юни 2012 г. 

  Съобщение за медиите, „Steelite International” 
 

  Съобщение за медиите, „BHS tabletop” 
 

  Възразително писмо, „Portmeirion Group plc” (европейски производител) 

  Възразително писмо, „Just Mugs Ltd” (европейски производител) 


