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▼B 

QUY CH� S� 384/96 (CE) NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 1995 

C�A H�I ð�NG B� TRƯ�NG LIÊN MINH CHÂU ÂU 

v� chng nh�p kh�u hàng hóa bán phá giá  

t� các nư�c ngoài C	ng ñ�ng Châu Âu 

H�I ð�NG LIÊN MINH CHÂU ÂU 

Căn c� Hi�p ñ�nh thành l�p C
ng ñ�ng Châu Âu và ñ�c bi�t là ði�u 113 Hi�p ñ�nh này, 

Căn c� các quy ch� ph�i h�p t� ch�c th� trư�ng nông nghi�p, các quy ñ�nh hư�ng d�n thi 
hành ði�u 235 Hi�p ñ�nh thành l�p C
ng ñ�ng Châu Âu ñ�i v�i hàng hóa ñư�c ch� bi�n t� 

nông sn và ñ�c bi�t là các ñi�u khon mi�n áp d�ng nguyên t�c thay th� bi�n pháp ngăn 

ch�n t i biên gi�i b!ng bi�n pháp quy ñ�nh t i các quy ch� trên, 

Theo ñ� ngh� c	a "y ban Châu Âu (1) 

Trên cơ s� tham kho ý ki�n c	a Ngh� vi�n Châu Âu (2) 

(1) Xét th$y r!ng theo quy ch� s� 2423/88 (CEE) (3), H
i ñ�ng Liên minh Châu Âu ñã 
thi�t l�p m
t cơ ch� chung ch�ng nh�p kh%u hàng hóa bán phá giá ho�c hàng hóa 

ñư�c tr� giá t� các nư�c ngoài C
ng ñ�ng Châu Âu; 

(2) Xét th$y r!ng vi�c thi�t l�p cơ ch� này hoàn toàn phù h�p v�i các nghĩa v� qu�c t� 

hi�n t i, ñ�c bi�t là các nghĩa v� xu$t phát t� ði�u VI Hi�p ñ�nh chung v� Thu� quan 
và M�u d�ch (sau ñây g'i t�t là "GATT"), t� Hi�p ñ�nh v� thi hành ði�u VI GATT (B
 

lu�t ch�ng bán phá giá năm 1979) và t� Hi�p ñ�nh hư�ng d�n thi hành các ði�u VI, 
XVI và XXIII GATT (B
 lu�t v� tr� c$p và thu� ñ�i kháng); 

(3) Xét th$y r!ng trên n�n tng c	a các th(a thu�n thương m i ña phương ký k�t năm 

1994, nhi�u hi�p ñ�nh m�i v� thi hành ði�u VI GATT ñã ñư�c xây d)ng, do v�y, c*n 
phi s�a ñ�i các quy ñ�nh c	a C
ng ñ�ng Châu Âu sao cho phù h�p v�i các hi�p 

ñ�nh m�i; ñ�ng th�i, do s) khác bi�t v� m�t bn ch$t gi+a các quy ñ�nh m�i v� hành 

vi bán phá giá và hành vi tr� giá, C
ng ñ�ng c*n phi xây d)ng nh+ng quy ñ�nh riêng 
v� bán phá giá và tr� giá cũng như quy ch� riêng v� ch�ng tr� giá và v� thu� ñ�i 

kháng; 

(4) Xét th$y r!ng khi áp d�ng các quy ñ�nh này, C
ng ñ�ng Châu Âu c*n phi chú ý ñ�n 
cách gii thích quy ñ�nh c	a các ñ�i tác thương m i chính, ñ- cân ñ�i gi+a các quy�n 

và nghĩa v� quy ñ�nh t i hi�p ñ�nh ký k�t trong khuôn kh� c	a GATT; 

(5) Xét th$y r!ng Hi�p ñ�nh v� thi hành ði�u VI GATT 1994 – Hi�p ñ�nh m�i v� bán phá 

giá (sau ñây g'i t�t là Hi�p ñ�nh ch�ng bán phá giá năm 1994) – ñã ñưa ra nh+ng 
quy ñ�nh m�i và chi ti�t, ñ�c bi�t là v� cách tính biên ñ
 phá giá, th	 t�c m� ñi�u tra 

                                                 
(1) Công báo s� L 209 ngày 2/8/1988, tr. 1. Quy ch� này ñư�c s�a ñ�i l�n g�n ñây nh	t b
i Quy ch� s� 522/94 
(CE) (Công báo s� L 66 ngày 10/3/1994, tr. 10). 
(2) Công báo s� C 17 ngày 22/1/1996.  
(3) Công báo s� C 319 ngày 30/11/1995.  
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và ti�n hành ñi�u tra ch�ng bán phá giá, quá trình thu th�p và x� lý thông tin, áp 

d�ng các bi�n pháp t m th�i, áp d�ng thu� và thu thu� ch�ng bán phá giá, th�i h n 

áp d�ng bi�n pháp ch�ng phá giá, vi�c rà soát l i quy�t ñ�nh áp d�ng thu� ch�ng bán 
phá giá và ph� bi�n các thông tin v� ñi�u tra ch�ng phá giá; r!ng v�i nh+ng thay ñ�i 

l�n nêu trên, Liên minh c*n phi nhanh chóng chuy-n hóa nh+ng quy ñ�nh m�i vào 

h� th�ng quy ph m pháp lu�t C
ng ñ�ng nh!m áp d�ng th�ng nh$t và phù h�p các 
quy ñ�nh này; 

(6) Xét th$y r!ng c*n phi quy ñ�nh rõ ràng và chi ti�t v� cách tính giá tr� thông thư�ng, 

trong ñó, ñ�c bi�t c*n nêu rõ, giá tr� thông thư�ng trong m'i trư�ng h�p ñ�u phi căn 
c� theo hành vi bán hàng có tính tiêu bi-u, th)c hi�n t i nư�c xu$t kh%u trong các 

ñi�u ki�n thương m i thông thư�ng; r!ng c*n phi ñ�nh nghĩa v� hành vi bán l. v�n 
và bán t�ng hàng hóa trên th� trư�ng n
i ñ�a c	a nư�c xu$t kh%u và quy ñ�nh hàng 

bán l. v�n ho�c bán t�ng không ñư�c s� d�ng ñ- tính giá tr� thông thư�ng c$u thành 

ho�c không ñư�c bán sang m
t nư�c th� ba; r!ng cũng c*n phi xác ñ�nh chính xác 
các chi phí, k- c các chi phí trong th�i kỳ kh�i nghi�p c	a doanh nghi�p cũng như 

ñưa ra ñ�nh nghĩa v� "tình hình kh�i nghi�p", "th�i kỳ kh�i nghi�p" và cách tính chi 

phí trong th�i kỳ kh�i nghi�p; ngoài ra, ñ- tính giá tr� thông thư�ng, cũng c*n phi 

nêu rõ phương pháp tính chi phí bán hàng, chi phí hành chính, các chi phí qun lý 
chung khác và biên ñ
 l�i nhu�n trong giá tr� thông thư�ng; 

(7) Xét th$y r!ng c*n phi quy ñ�nh v� th	 t�c l)a ch'n nư�c th� ba có n�n kinh t� th� 
trư�ng phù h�p ñ- làm nư�c ñ�i ch�ng nh!m xác ñ�nh giá tr� thông thư�ng ñ�i v�i 

các nư�c có n�n kinh t� phi th� trư�ng. Trong trư�ng h�p không ch'n ñư�c nư�c 

th� ba phù h�p, c*n thi�t phi có quy ñ�nh cho phép tính giá tr� thông thư�ng theo 

các căn c� h�p lý khác; 

(8) Xét th$y r!ng c*n phi xác ñ�nh giá xu$t kh%u và quy ñ�nh v� nh+ng ñi�u ch0nh c*n 

thi�t n�u xét th$y c*n phi xác ñ�nh l i giá xu$t kh%u trên cơ s� căn c� vào giá bán 

l i hàng hóa nh�p kh%u cho ngư�i mua ñ
c l�p ñ*u tiên trên th� trư�ng t) do. 

(9) Xét th$y r!ng nh!m so sánh chính xác giá xu$t kh%u và giá tr� thông thư�ng, c*n li�t 

kê nh+ng y�u t� có th- tác ñ
ng ñ�n giá và kh năng so sánh giá, ñ�ng th�i phi quy 
ñ�nh c� th- v� th�i ñi-m và cách th�c ti�n hành ñi�u ch0nh trên cơ s� h n ch� t�i ña 

nh+ng ñi�u ch0nh trùng l�p; r!ng cũng c*n phi có quy ñ�nh cho phép s� d�ng giá 

trung bình ñ- so sánh gi+a giá xu$t kh%u v�i giá tr� thông thư�ng, ngay c khi giá 

xu$t kh%u t�ng giao d�ch có th- so sánh ñư�c v�i bình quân gia quy�n giá tr� thông 
thư�ng, n�u giá xu$t kh%u t�ng giao d�ch thay ñ�i theo m.i ngư�i mua, m.i vùng 

ho�c m.i th�i ñi-m khác nhau; 

(10) Xét th$y r!ng c*n phi xác ñ�nh rõ ràng và c� th- các y�u t� cho phép xác ñ�nh m�c 

ñ
 thi�t h i th)c t� và nguy cơ thi�t h i c	a hành vi nh�p kh%u hàng hóa bán phá giá; 

r!ng c*n phi tính ñ�n tác ñ
ng c	a các y�u t� khác và ñ�c bi�t là các ñi�u ki�n c	a 

th� trư�ng � quy mô C
ng ñ�ng trong quá trình ch�ng minh thi�t h i do kh�i lư�ng 
hàng hóa nh�p kh%u và m�c giá nh�p kh%u hàng hóa có liên quan gây ra ñ�i v�i 

ngành sn xu$t C
ng ñ�ng; 

(11)  Xét th$y r!ng c*n phi ñ�nh nghĩa khái ni�m "quan h�" và "ngành sn xu$t C
ng 

ñ�ng" ñ�ng th�i quy ñ�nh r!ng khái ni�m "ngành sn xu$t C
ng ñ�ng" có th- không 
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bao g�m các bên có quan h� v�i bên xu$t kh%u; r!ng cũng c*n có quy ñ�nh cho phép 

ti�n hành ho t ñ
ng ch�ng bán phá giá v�i tư cách là ñ i di�n c	a Hi�p h
i các nhà 

sn xu$t c	a m
t vùng thu
c C
ng ñ�ng và nêu rõ tiêu chí ñ- xác ñ�nh vùng. 

(12) Xét th$y r!ng c*n phi xác ñ�nh các bên có quy�n ñ� ngh� ñi�u tra ch�ng bán phá giá 

và t*m quan tr'ng c	a công tác h. tr� t� phía ngành sn xu$t C
ng ñ�ng ñ�i v�i 
ho t ñ
ng ch�ng bán phá giá, cũng như phi nêu rõ các thông tin c*n có trong ñơn 

ñ� ngh� ñi�u tra như thông tin v� hành vi bán phá giá, m�c ñ
 thi�t h i và m�i quan 

h� nhân qu gi+a hành vi bán phá giá và thi�t h i xy ra; ngoài ra, cũng c*n phi quy 

ñ�nh c� th- v� th	 t�c bác ñơn ñ� ngh� ñi�u tra ho�c th	 t�c m� ñi�u tra ch�ng bán 
phá giá; 

(13) Xét th$y r!ng c*n phi xác ñ�nh phương th�c thông báo cho các bên có liên quan v� 
nh+ng thông tin do cơ quan có th%m quy�n yêu c*u, ñ�ng th�i, t o m'i ñi�u ki�n cho 

các bên trong vi�c cung c$p b!ng ch�ng và bo v� l�i ích c	a mình; r!ng cũng c*n 

phi quy ñ�nh rõ ràng v� th	 t�c ñi�u tra ch�ng bán phá giá và ñ�c bi�t là v� nghĩa v� 

c	a các bên trong vi�c, g�p g1 ti�p xúc v�i bên có quy�n l�i ñ�i ngh�ch ñ- trao ñ�i v� 
quan ñi-m và trong vi�c cung c$p thông tin ñúng th�i h n quy ñ�nh; ngoài ra, cũng 

c*n phi quy ñ�nh v� ñi�u ki�n theo ñó m
t bên ñư�c phép ti�p c�n v�i nh+ng thông 
tin do các bên liên quan khác cung c$p và ñưa ra quan ñi-m riêng c	a mình v� 

nh+ng thông tin này; và r!ng c*n phi thi�t l�p quan h� h�p tác ch�t ch2 gi+a các 

nư�c thành viên và "y ban Châu Âu trong vi�c thu th�p thông tin; 

(14) Xét th$y r!ng c*n phi quy ñ�nh các ñi�u ki�n cho phép áp d�ng thu� ch�ng bán phá 
giá t m th�i nhưng phi ñ�c bi�t nêu rõ thu� ch�ng bán phá giá t m th�i không ñư�c 

phép áp d�ng trư�c 60 ngày và sau 9 tháng k- t� th�i ñi-m b�t ñ*u ñi�u tra; ñ�ng 
th�i, vì nh+ng lý do v� m�t hành chính, c*n phi quy ñ�nh r!ng trong m'i trư�ng h�p, 

"y ban Châu Âu có th- ti�n hành áp thu� m
t ñ�t cho c giai ño n 9 tháng ho�c chia 

thành hai ñ�t, m
t ñ�t 6 tháng và m
t ñ�t 3 tháng; 

(15) Xét th$y r!ng nên ñi theo hư�ng quy ñ�nh th	 t�c cho phép các bên cam k�t ch$m 
d�t hành vi bán phá giá và hành vi gây thi�t h i hơn là áp d�ng thu� ch�ng bán phá 

giá t m th�i ho�c thu� ch�ng bán phá giá cính th�c; r!ng cũng c*n thi�t phi quy 
ñ�nh bi�n pháp ch� tài x� ph t vi ph m cam k�t ho�c h	y b( cam k�t và nêu rõ "y 

ban Châu Âu có th- áp d�ng thu� ch�ng bán phá giá t m th�i n�u có căn c� cho 

phép suy ñoán vi ph m cam k�t ho�c n�u th$y c*n thi�t phi ti�n hành ñi�u tra b� 

sung; r!ng trong trư�ng h�p các bên liên quan ch$p nh�n cam k�t không phá giá, 
c*n phi giám sát tránh ñ- các cam k�t và vi�c th)c hi�n cam k�t tr� thành hành vi 

h n ch� c nh tranh; 

(16) Xét th$y r!ng c*n quy ñ�nh rõ th�i h n ñi�u tra thông thư�ng là 12 tháng và t�i ña 

không quá 15 tháng k- t� th�i ñi-m m� ñi�u tra, ngay c khi chưa ñưa ra ñư�c bi�n 

pháp ch�ng bán phá giá chính th�c; r!ng công tác ñi�u tra cũng như các th	 t�c liên 

quan ñ�n công tác ñi�u tra s2 ch$m d�t ngay khi có k�t qu ch�ng minh biên ñ
 phá 
giá ho�c thi�t h i gây ra là không ñáng k-; r!ng trong trư�ng h�p áp d�ng bi�n pháp 

ch�ng bán phá giá, c*n phi quy ñ�nh v� th�i ñi-m ch$m d�t ñi�u tra và nêu rõ thu� 
su$t ch�ng bán phá giá không ñư�c vư�t quá biên ñ
 phá giá n�u m�c thu� su$t ñó 
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ñ	 ñ- kh�c ph�c thi�t h i gây ra và c*n xác ñ�nh rõ phương pháp tính thu� su$t trong 

trư�ng h�p áp d�ng phương pháp gi�i h n ñi�u tra; 

(17) Xét th$y r!ng c*n phi quy ñ�nh v� bi�n pháp truy thu thu� ch�ng bán phá giá t m 

th�i, n�u phù h�p, và xác ñ�nh nh+ng trư�ng h�p c� th- cho phép áp d�ng bi�n 

pháp này nh!m tăng cư�ng hi�u l)c áp d�ng th)c ch$t c	a các bi�n pháp ch�ng phá 
giá chính th�c; r!ng cũng c*n phi áp d�ng h�i t� thu� ch�ng bán phá giá trong 

trư�ng h�p các bên liên quan vi ph m ho�c h	y b( cam k�t không phá giá; 

(18) Xét th$y r!ng c*n phi quy ñ�nh v� th�i h n áp d�ng các bi�n pháp ch�ng bán phá 
giá, thông thư�ng là 5 năm, tr� trư�ng h�p sau khi ti�n hành rà soát, có quy�t ñ�nh 

duy trì áp d�ng các bi�n pháp này; r!ng trong trư�ng h�p tình hình ñư�c xem là có 

thay ñ�i cơ bn, c*n có quy ñ�nh cho phép ti�n hành rà soát b� sung ho�c ñi�u tra b� 
sung nh!m xác ñ�nh tính ñúng ñ�n c	a quy�t ñ�nh hoàn thu� ch�ng bán phá giá; r!ng 

trong trư�ng phi xác ñ�nh l i giá xu$t kh%u ñ- tính l i biên ñ
 phá giá, d�n t�i tăng 

giá bán hàng hóa là ñ�i tư�ng c	a các bi�n pháp ch�ng bán phá giá c	a C
ng ñ�ng 

Châu Âu, cũng c*n phi nêu rõ r!ng thu� ch�ng bán phá giá không phi là chi phí 
ñánh vào hành vi nh�p kh%u ho�c bán l i hàng hóa nh�p kh%u trên th� trư�ng; 

(19) Xét th$y r!ng c*n phi ñưa ra nh+ng quy ñ�nh ñ�c bi�t cho phép xác ñ�nh l i giá xu$t 

kh%u và biên ñ
 phá giá n�u theo m
t th(a thu�n ñ�n bù, thu� ch�ng bán phá giá l i 
do bên xu$t kh%u chi tr và do ñó, vi�c áp d�ng bi�n pháp ch�ng bán phá giá c	a 

C
ng ñ�ng Châu Âu không h� nh hư�ng ñ�n giá bán hàng hóa là ñ�i tư�ng c	a 

các bi�n pháp này;  

(20) Xét th$y r!ng cho dù các nư�c ñã ký k�t trong khuôn kh� c	a GATT m
t th(a thu�n 

c$p b
 trư�ng th�a nh�n tình tr ng tr�n áp d�ng các bi�n pháp ch�ng bán phá giá là 

m
t v$n n n và yêu c*u s) can thi�p c	a "y ban ch�ng bán phá giá GATT, nhưng 
Hi�p ñ�nh ch�ng bán phá giá năm 1994 v�n không ñưa ra ñư�c các ñi�u khon 

nh!m gii quy�t v$n ñ� này; r!ng do th$t b i liên ti�p c	a các cu
c ñàm phán ña 

phương trong th�i gian qua và trong khi ch� ñ�i gii pháp c	a "y ban ch�ng bán phá 
giá GATT, Liên minh Châu Âu c*n phi ban hành thêm nh+ng văn bn quy ph m 

pháp lu�t m�i nh!m ngăn ch�n và x� lý nh+ng ho t ñ
ng nh!m m�c ñích tr�n áp 
d�ng các bi�n pháp ch�ng bán phá giá và ñ�c bi�t là hành vi câu k�t trong ph m vi 

C
ng ñ�ng ho�c t i m
t nư�c th� ba ngoài C
ng ñ�ng; 

(21) Xét th$y r!ng c*n có quy ñ�nh cho phép t m ñình ch0 áp d�ng các bi�n pháp ch�ng 
bán phá giá n�u vi�c duy trì các bi�n pháp này tr� nên b$t c�p do có thay ñ�i t m 

th�i v� ñi�u ki�n th� trư�ng; 

(22) Xét th$y r!ng c*n phi quy ñ�nh r!ng hành vi nh�p kh%u hàng hóa trong quá trình 

ñi�u tra v�n có th- b� lưu vào s� theo dõi nh�p kh%u và có th- phi ch�u s) ñi�u ch0nh 
c	a bi�n pháp ch�ng nh�p kh%u; 

(23) Xét th$y r!ng nh!m ñm bo áp d�ng các bi�n pháp ch�ng bán phá giá theo ñúng 

quy ñ�nh, các nư�c thành viên Liên minh Châu Âu c*n t� ch�c giám sát và n
p báo 
cáo lên "y ban Châu Âu v� tình hình nh�p kh%u hàng hóa là ñ�i tư�ng ñi�u tra ho�c 

là ñ�i tư�ng c	a các bi�n pháp ch�ng bán phá giá và v� t�ng thu thu� ch�ng bán 

phá giá theo Quy ch� này; 
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(24) Xét th$y r!ng c*n thành l�p m
t "y ban Tư v$n và quy ñ�nh v� th	 t�c tham v$n b�t 

bu
c ñ�i v�i m
t s� giai ño n ñ�c bi�t c	a quá trình ñi�u tra; cơ c$u c	a "y ban Tư 

v$n bao g�m ñ i di�n c	a t�ng nư�c thành viên và do ñ i di�n c	a "y ban Châu Âu 
làm Ch	 t�ch; 

(25) Xét th$y r!ng trong trư�ng h�p xét th$y bng tr l�i câu h(i c	a nhà sn xu$t ho�c 
nh�p kh%u không ñáp �ng yêu c*u ñi�u tra, c*n có quy ñ�nh cho phép cơ quan ñi�u 

tra ti�n hành ki-m tra t i cơ s� c	a nhà sn xu$t ho�c nh�p kh%u nh!m xác th)c các 

thông tin v� hành vi bán phá giá và m�c ñ
 thi�t h i ñã khai báo;  

(26) Xét th$y r!ng trong trư�ng h�p s� các bên liên quan ho�c s� giao d�ch liên quan quá 

l�n, c*n gi�i h n ñi�u tra � m
t nhóm các nhà sn xu$t ho�c xu$t kh%u nh!m ñm 

bo hoàn thành ñi�u tra ñúng th�i h n; 

(27) Xét th$y r!ng trong trư�ng h�p các bên không h�p tác v�i cơ quan ñi�u tra, c*n có 
quy ñ�nh cho phép cơ quan ñi�u tra căn c� vào các ngu�n thông tin khác ñ- xác ñ�nh 

các thông s� c*n thi�t cho ho t ñ
ng ñi�u tra ñ�ng th�i lưu ý r!ng các thông tin này 
có th- b$t l�i ñ�i v�i các bên hơn là các thông tin mà ñáng l2 các bên phi cung c$p 

n�u h�p tác v�i cơ quan ñi�u tra; 

(28) Xét th$y r!ng c*n phi có ñi�u khon quy ñ�nh v� cách th�c x� lý các thông tin có 

tính ch$t bí m�t nh!m ñ� phòng trư�ng h�p ti�t l
 các bí m�t kinh doanh; 

(29) Xét th$y r!ng các bên quy�n l�i liên quan ñ�n vi�c x� lý các thông tin có tính ch$t bí 

m�t phi có quy�n ñư�c thông báo chính xác di�n bi�n s) vi�c và các quy�t ñ�nh 

quan tr'ng c	a cơ quan ñi�u tra và r!ng vi�c thông báo phi ti�n hành trong m
t th�i 
h n h�p lý trên cơ s� tính ñ�n quá trình ra quy�t ñ�nh trong C
ng ñ�ng Châu Âu, ñ- 

các bên có th- bo v� ñư�c l�i ích c	a mình; 

(30) Xét th$y r!ng c*n phi thi�t l�p m
t cơ ch� hành chính cho phép các bên liên quan 

trình bày quan ñi-m v� tính phù h�p gi+a các bi�n pháp ch�ng bán phá giá v�i l�i 

ích c	a C
ng ñ�ng Châu Âu và ñ�c bi�t là quy�n l�i c	a ngư�i tiêu dùng, ñ�ng th�i 

phi xác ñ�nh th�i h n hoàn thành nghĩa v� cung c$p thông tin và quy ñ�nh c� th- 
quy�n c	a các bên trong vi�c ti�p c�n thông tin; 

(31) Xét th$y r!ng v�i Quy ch� s� 3283/94 (CE) ngày 22 tháng 12 năm 1994 v� cơ ch� 

ch�ng nh�p kh%u hàng hóa bán phá giá t� các nư�c ngoài C
ng ñ�ng Châu Âu (1), 
H
i ñ�ng Liên minh Châu Âu ñã bãi b( Quy ch� s� 2423/88 (CEE) và thi�t l�p m
t cơ 

ch� ch�ng nh�p kh%u hàng hóa bán phá giá t� các nư�c ngoài C
ng ñ�ng Châu Âu; 

(32) Xét th$y r!ng sau khi ban hành Quy ch� s� 3283/94 (CE), ñã phát hi�n ñư�c nhi�u 

sai sót nghiêm tr'ng trong văn bn này; 

(33) Hơn n+a, Quy ch� 3283/94 (CE) ñã ñư�c s�a ñ�i, b� sung hai l*n; 

(34) Do v�y, nh!m ñm bo tính rõ ràng, th�ng nh$t cũng như an toàn pháp lý, c*n phi 

bãi b( và thay th� Quy ch� 3283/94 (CE) trên cơ s� không trái v�i các th	 t�c ch�ng 

bán phá giá xây d)ng trên n�n tng c	a Quy ch� 3283/94 (CE) ho�c c	a Quy ch� s� 

2423/88 (CEE). 

                                                 
(1) Công báo s� L 349 ngày 31/12/1994, tr. 1. Quy ch� này ñư�c s�a ñ�i l�n g�n ñây nh	t b
i Quy ch� s� 
1251/95 (CE) (Công báo s� L 122 ngày 2/6/1995, tr. 1).  
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QUY3T ð4NH BAN HÀNH QUY CH3 DƯ6I ðÂY: 

ði�u 1 

Nguyên t�c chung 

1. M'i hàng hóa bán phá giá gây thi�t h i trong quá trình lưu thông trên th� trư�ng C
ng 

ñ�ng Châu Âu s2 do pháp lu�t ch�ng bán phá giá c	a C
ng ñ�ng Châu Âu ñi�u ch0nh. 

2. M
t hàng hóa b� coi là bán phá giá khi giá xu$t kh%u hàng hóa ñó sang C
ng ñ�ng 

Châu Âu th$p hơn giá có th- so sánh ñư�c trong ñi�u ki�n thương m i thông thư�ng c	a 

m
t hàng hóa tương t) � nư�c xu$t kh%u. 

3. Thông thư�ng, nư�c xu$t kh%u là nư�c xu$t x� c	a hàng hóa. Tuy nhiên, trong m
t 

s� trư�ng h�p, nư�c xu$t kh%u có th- là nư�c trung gian, tr� trư�ng h�p hàng hóa quá 

cnh ho�c không ñư�c sn xu$t t i nư�c này ho�c nư�c này không có giá có th- so sánh 

ñư�c ñ�i v�i các hàng hóa có liên quan. 

4. Trong Quy ch� này, "hàng hóa tương t)" là hàng hóa gi�ng h�t nhau, t�c là hàng 

hóa có t$t c các ñ�c tính gi�ng v�i hàng hóa ñang ñư�c xem xét ho�c trong trư�ng h�p 
không có hàng hoá nào như v�y thì là hàng hoá khác m�c dù không gi�ng � m'i ñ�c tính 

nhưng có nhi�u ñ�c tính cơ bn gi�ng v�i hàng hoá ñư�c xem xét. 

ði�u 2 

Xác ñ�nh hành vi bán phá giá 

A. GIÁ TR4 THÔNG THƯ7NG 

1. Giá tr� thông thư�ng thư�ng ñư�c xác ñ�nh theo m�c giá mà nh+ng ngư�i mua ñ
c 

l�p � nư�c xu$t kh%u ñã tr ho�c s2 phi tr trong ñi�u ki�n thương m i thông thư�ng. 

Trong trư�ng h�p nhà xu$t kh%u không sn xu$t ho�c bán hàng hóa tương t) trên th� 

trư�ng n
i ñ�a thì giá tr� thông thư�ng ñư�c tính theo giá bán trong nư�c c	a các nhà sn 
xu$t ho�c ngư�i bán khác. 

Trong trư�ng h�p các bên liên k�t ho�c ký k�t m
t th(a thu�n ñ�n bù thì giá áp d�ng gi+a 

các bên ch0 ñư�c coi là giá áp d�ng trong ñi�u ki�n thương m i thông thư�ng và ñư�c s� 
d�ng ñ- tính giá tr� thông thư�ng n�u xác ñ�nh ñư�c giá áp d�ng gi+a các bên không b� chi 

ph�i b�i m�i quan h� liên k�t hay th(a thu�n ñ�n bù nói trên. 

 ▼ M4 

ð- xác ñ�nh v� m�i quan h� liên k�t gi+a các bên, c*n lưu ý ñ�nh nghĩa v� "các bên có quan 

h�" quy ñ�nh t i ði�u 143 Ngh� ñ�nh s� 2454/93 (CEE) ngày 2 tháng 7 năm 1993 c	a "y ban 

Châu Âu nh!m hư�ng d�n thi hành Quy ch� s� 2913/92 (CEE) c	a H
i ñ�ng Liên minh 

Châu Âu v� vi�c xây d)ng B
 lu�t hi quan c	a C
ng ñ�ng Châu Âu (1). 

▼ B 

2. Hành vi bán hàng hóa tương t) ñ- ph�c v� nhu c*u tiêu dùng n
i ñ�a c	a nư�c xu$t 

kh%u thư�ng ñư�c s� d�ng ñ- tính giá tr� thông thư�ng n�u kh�i lư�ng hàng hóa tương t) 

                                                 
(1)Công báo s� L 253 ngày 11/10/1993, tr. 1. Quy ch� này ñư�c s�a ñ�i l�n g�n ñây nh	t b
i Ngh� ñ�nh s� 
444/2002 (CE) c�a y ban Châu Âu (Công báo s� L 68 ngày 12/3/2002, tr. 11).   
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bán ra trên th� trư�ng n
i ñ�a b!ng ho�c l�n hơn 5% kh�i lư�ng hàng hóa ñư�c xem xét bán 

ra trên th� trư�ng C
ng ñ�ng. 

Tuy nhiên, trong trư�ng h�p t8 l� nêu trên nh( hơn 5%, hành vi bán hàng hóa tương t) v�n 

có th- là căn c� ñ- tính giá tr� thông thư�ng n�u giá áp d�ng ñư�c ñánh giá là giá ph� thông 

t i th� trư�ng liên quan. 

3. N�u trong ñi�u ki�n thương m i thông thư�ng không di�n ra b$t kỳ hành vi bán hàng 
hóa tương t) nào ho�c kh�i lư�ng hàng hóa tương t) bán ra không ñáng k- ho�c n�u vì 

ñi�u ki�n th� trư�ng ñ�c bi�t mà không th- so sánh trên cơ s� căn c� vào hành vi bán hàng 
hóa tương t) thì giá tr� thông thư�ng c	a hàng hóa tương t) có th- ñư�c tính theo hai cách 

sau: 1) Giá tr� thông thư�ng b!ng t�ng chi phí sn xu$t t i nư�c xu$t x�, chi phí bán hàng 

h�p lý, chi phí hành chính, chi phí qun lý chung và l�i nhu�n h�p lý; ho�c 2) Giá tr� thông 
thư�ng b!ng giá xu$t kh%u hàng hóa tương t) sang nư�c th� ba phù h�p trong ñi�u ki�n 

thương m i thông thư�ng n�u giá xu$t kh%u là giá xu$t kh%u ph� thông. ►M4 Có th- coi 

ñi�u ki�n nêu ra trong công th�c th� hai là m
t ñi�u ki�n th� trư�ng ñ�c bi�t ñ�i v�i hàng 

hóa có liên quan, nh$t là khi giá xu$t kh%u th$p gi t o ho�c kh�i lư�ng trao ñ�i m�u d�ch 
l�n ho�c t�n t i cơ ch� chuy-n ñ�i phi thương m i. ◄ 

4. Hành vi bán hàng hóa tương t) trên th� trư�ng n
i ñ�a c	a nư�c xu$t kh%u ho�c 

hành vi xu$t kh%u hàng hóa tương t) sang nư�c th� ba v�i giá xu$t kh%u th$p hơn t�ng chi 
phí sn xu$t cho m
t ñơn v� hàng hóa (bao g�m c chi phí c� ñ�nh và chi phí bi�n ñ�i), chi 

phí bán hàng, chi phí hành chính và các chi phí qun lý chung khác v�n ñư�c coi là th)c 

hi�n trong ñi�u ki�n thương m i thông thư�ng vì y�u t� giá và ch0 không ñư�c dùng ñ- tính  
giá tr� thông thư�ng khi có căn c� xác ñ�nh hàng hóa ñã ñư�c bán v�i kh�i lư�ng l�n, trong 

m
t th�i gian dài, v�i m�c giá dư�i m�c ñ	 ñ- thu h�i các chi phí nêu trên trong m
t th�i 
h n h�p lý. 

N�u giá bán ñưa ra th$p hơn chi phí t i th�i ñi-m bán nhưng cao hơn bình quân gia quy�n 

c	a chi phí t i th�i ñi-m ti�n hành ñi�u tra, thì giá bán ñó ñư�c coi là giá có th- ñm bo thu 

h�i các chi phí nêu trên trong th�i h n h�p lý. 

Thu�t ng+ "th�i gian dài" thông thư�ng là khong m
t năm, ho�c ít nh$t là sáu tháng. Hành 

vi bán hàng v�i giá th$p hơn giá thành c	a m
t ñơn v� hàng hóa s2 b� coi là bán v�i kh�i 

lư�ng l�n trong m
t th�i gian dài n�u bình quân gia quy�n giá bán th$p hơn bình quân gia 
quy�n giá thành ñ�i v�i m
t ñơn v� hàng hóa ho�c n�u kh�i lư�ng hàng hóa bán ra v�i giá 

th$p hơn giá thành c	a m
t ñơn v� hàng hóa b!ng ho�c l�n hơn 20% kh�i lư�ng hàng hóa 
bán ra dùng ñ- tính giá tr� thông thư�ng. 

5. Thông thư�ng, chi phí ñư�c tính theo s� li�u k� toán c	a bên là ñ�i tư�ng ñi�u tra 

n�u vi�c l�p s� li�u k� toán c	a bên ñó phù h�p v�i nguyên t�c k� toán chung ñư�c nư�c 

có liên quan công nh�n và có tính ñ�n các chi phí sn xu$t và chi phí bán hàng hóa liên 
quan m
t cách h�p lý. ►M4 Trong trư�ng h�p s� sách k� toán c	a bên là ñ�i tư�ng ñi�u tra 

không ñưa ra s� li�u h�p lý v� chi phí sn xu$t và chi phí bán hàng hóa liên quan ho�c trong 
trư�ng h�p không th- có thông tin ho�c không th- dùng ñư�c các thông tin ñã có, cơ quan 

ñi�u tra s2 căn c� vào s� li�u v� chi phí do các nhà sn xu$t ho�c xu$t kh%u khác c	a nư�c 

ñó cung c$p ho�c d)a trên các căn c� h�p lý khác, bao g�m c các thông tin thu th�p ñư�c 
trên nh+ng th� trư�ng tiêu bi-u, ñ- ñi�u ch0nh ho�c xác ñ�nh l i các chi phí do bên là ñ�i 

tư�ng ñi�u tra ñã nêu. ◄ 
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Ngoài ra, cũng c*n tính ñ�n các b!ng ch�ng liên quan ñ�n phương pháp tính chi phí do các 

bên cung c$p, n�u các b!ng ch�ng ch0 ra r!ng các bên ñã áp d�ng phương pháp tính chi 

phí này m
t cách thư�ng xuyên, trong m
t th�i gian dài trong quá kh�. Trong trư�ng h�p 
không l)a ch'n ñư�c phương pháp thích h�p hơn, cơ quan ñi�u tra s2 tính chi phí trên cơ 

s� căn c� vào doanh thu. Các chi phí ñư�c ñi�u ch0nh m
t cách thích h�p theo các y�u t� 

không bi�n ñ�i c	a chi phí, có l�i ñ�i v�i ho t ñ
ng sn xu$t trong tương lai và/ho�c trong 
hi�n t i tr� trư�ng h�p các y�u t� này ñã ñư�c tính ñ�n khi áp d�ng phương pháp tính chi 

phí nêu t i ño n trư�c. 

N�u trong khong th�i gian c*n thi�t ñ- thu h�i chi phí, chi phí tăng lên do phi ñ*u tư ñáng 
k- vào vi�c l�p ñ�t thêm dây chuy�n sn xu$t m�i và do chưa th- phát huy h�t công su$t vì 

phi ti�n hành nh+ng ho t ñ
ng kh�i nghi�p c	a doanh nghi�p trong m
t giai ño n ho�c 
trong su�t quá trình ñi�u tra, thì theo các quy ñ�nh nêu trên v� phương pháp tính chi phí, khi 

doanh nghi�p k�t thúc giai ño n kh�i nghi�p, chi phí kh�i nghi�p ñư�c tính theo chi phí 

trung bình giai ño n này và chi phí trong giai ño n c*n ñi�u tra b!ng chi phí trung bình kh�i 
nghi�p c
ng v�i bình quân gia quy�n chi phí theo quy ñ�nh t i ño n 2 khon 4. Th�i kỳ kh�i 

nghi�p có th- dài hay ng�n tùy vào tình hình th)c t� c	a t�ng nhà sn xu$t ho�c xu$t kh%u 

liên quan, nhưng không ñư�c kéo dài hơn th�i gian t�i thi-u ñ	 ñ- thu h�i chi phí. Chi phí áp 

d�ng trong quá trình ñi�u tra cũng ñư�c ñi�u ch0nh trên cơ s� căn c� vào các thông tin liên 
quan ñ�n th�i kỳ kh�i nghi�p vư�t quá th�i gian quy ñ�nh, thu th�p ñư�c trư�c quá trình 

ki-m tra t i cơ s� và trong vòng 3 tháng k- t� th�i ñi-m m� ñi�u tra. 

6. Vi�c tính chi phí bán hàng, chi phí hành chính, các chi phí qun lý chung khác và l�i 

nhu�n ñ�u căn c� theo các s� li�u th)c t� v� tình hình sn xu$t và bán hàng hóa tương t) 

c	a m
t nhà sn xu$t ho�c xu$t kh%u là ñ�i tư�ng ñi�u tra, trong ñi�u ki�n thương m i thông 

thư�ng. Trong trư�ng h�p không th- căn c� theo s� li�u c	a nhà sn xu$t ho�c xu$t kh%u, 
l�i nhu�n và các chi phí nêu trên có th- ñư�c tính theo: 

a) bình quân gia quy�n t�ng chi phí th)c t� c	a các nhà sn xu$t ho�c xu$t kh%u khác là ñ�i 

tư�ng ñi�u tra, ñ�i v�i ho t ñ
ng sn xu$t và bán hàng hóa tương t) trên th� trư�ng n
i 
ñ�a c	a nư�c xu$t x�; 

b) t�ng chi phí th)c t� c	a m
t nhà sn xu$t ho�c xu$t kh%u là ñ�i tư�ng ñi�u tra ñ�i v�i 
ho t ñ
ng sn xu$t ho�c bán hàng hóa cùng ch	ng lo i, trên th� trư�ng n
i ñ�a c	a nư�c 

xu$t x�, trong ñi�u ki�n thương m i thông thư�ng; 

c) các căn c� h�p lý khác v�i ñi�u ki�n t�ng l�i nhu�n kê khai không vư�t quá m�c l�i 
nhu�n thông thư�ng c	a các nhà sn xu$t ho�c xu$t kh%u khác, thu ñư�c t� ho t ñ
ng 

bán hàng hóa cùng ch	ng lo i trên th� trư�ng n
i ñ�a c	a nư�c xu$t x�. 

▼ M2  

7. a) Trong trư�ng h�p nh�p kh%u hàng hóa t� các nư�c có n�n kinh t� phi th� trư�ng ►M3 

(1) ◄, giá tr� thông thư�ng có th- ñư�c tính theo giá c$u thành ho�c giá tr� c$u thành 

t i nư�c th� ba có n�n kinh t� th� trư�ng ho�c giá áp d�ng c	a nư�c th� ba có n�n 

kinh t� th� trư�ng ñ�i v�i m
t nư�c khác, bao g�m c các nư�c thành viên c	a C
ng 
ñ�ng. Trong trư�ng h�p không có hai căn c� nêu trên thì giá tr� thông thư�ng ñư�c 

                                                 
( 1 ) Albani, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Grudia, B�c Tri�u Tiên, Kirghizstan, Moldova, Mông C�, 
Tadjikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. 
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tính theo các căn c� h�p lý khác, k- c giá ñã qua ñi�u ch0nh (n�u c*n thi�t), th)c t� 

ñã tr ho�c s2 phi tr ñ- mua hàng hóa tương t), trên th� trư�ng C
ng ñ�ng Châu 

Âu, c
ng v�i biên ñ
 l�i nhu�n h�p lý. 

Vi�c xét ch'n nư�c th� ba có n�n kinh t� th� trư�ng phù h�p ñư�c ti�n hành bình 

thư�ng trên cơ s� căn c� vào các thông tin có ñ
 tin c�y cao và s:n có vào th�i ñi-m 
xét ch'n. Ngoài ra, cũng c*n lưu ý ñ�n các th�i h n quy ñ�nh. N�u h�t th�i h n quy 

ñ�nh, cơ quan ñi�u tra v�n chưa hoàn thành công tác xét ch'n thì nư�c th� ba khác có 

n�n kinh t� th� trư�ng cũng là ñ�i tư�ng ñi�u tra s2 ñư�c ch'n l)a. 

Sau khi m� ñi�u tra, các bên có liên quan nhanh chóng ñư�c thông báo v� bên có liên 

quan c	a nư�c th� ba có n�n kinh t� th� trư�ng và có quy�n trình bày quan ñi-m c	a 

mình trong th�i h n 10 ngày k- t� ngày m� ñi�u tra.  

▼ M3  

b) Trong trư�ng h�p ñi�u tra ch�ng bán phá giá hàng hóa nh�p kh%u t� các nư�c như 

►M4 -----------◄ C
ng hòa Nhân dân Trung Hoa, Ukraina, Vi�t Nam, Kazakhstan và 

các nư�c có n�n kinh t� phi th� trư�ng nhưng là thành viên c	a WTO vào th�i ñi-m 
m� ñi�u tra, giá tr� thông thư�ng ñư�c tính theo quy ñ�nh t i các khon t� 1 ñ�n 6 n�u 

căn c� vào ñ� ngh� ñi�u tra ch�ng bán phá giá kèm theo ñ*y ñ	 tài li�u liên quan c	a 

m
t ho�c m
t nhóm nhà sn xu$t là ñ�i tư�ng ñi�u tra và trên cơ s� ñ�i chi�u v�i các 
tiêu chí và th	 t�c nêu t i ñi-m c), cơ quan ñi�u tra có th- k�t lu�n r!ng nhà sn xu$t 

ho�c nhóm nhà sn xu$t này ti�n hành ho t ñ
ng sn xu$t và bán hàng hóa tương t) 
liên quan trong ñi�u ki�n tương ñương v�i ñi�u ki�n c	a n�n kinh t� th� trư�ng. N�u 

không th- ñưa ra k�t lu�n nêu trên, giá tr� thông thư�ng s2 ñư�c tính theo quy ñ�nh t i 

ñi-m a). 

▼ M2 

c) ð� ngh� ñi�u tra ch�ng bán phá giá nêu t i ñi-m b) phi ñư�c trình bày b!ng văn bn 

và phi nêu căn c� ch�ng minh nhà sn xu$t ti�n hành ho t ñ
ng c	a mình trong các 

ñi�u ki�n c	a n�n kinh t� th� trư�ng, c� th- là: 

;  các quy�t ñ�nh liên quan ñ�n giá bán và chi phí ñ*u vào, như chi phí nguyên v�t 

li�u, công ngh�, nhân công, sn xu$t, bán hàng, ñ*u tư, ñư�c doanh nghi�p ñưa ra 

trên cơ s� tính ñ�n nh+ng tín hi�u phn ánh cung-c*u c	a th� trư�ng và không ch�u 
s) can thi�p ñáng k- c	a Nhà nư�c; chi phí ñ*u vào chính phn ánh ph*n l�n các 

giá tr� trên th� trư�ng, 

; các doanh nghi�p l�p và s� d�ng m
t h� th�ng s� sách k� toán duy nh$t, s� k� 

toán doanh nghi�p ñư�c ki-m toán ñ
c l�p phù h�p v�i nh+ng quy ñ�nh ki-m toán 

qu�c t� và ñư�c s� d�ng trong m'i trư�ng h�p, 

; chi phí sn xu$t và tình hình tài chính c	a doanh nghi�p không b� nh+ng h� qu c	a 

n�n kinh t� k� ho ch hóa cũ làm m$t cân ñ�i nghiêm tr'ng, ñ�c bi�t là ñ�i v�i các 

n
i dung liên quan ñ�n kh$u hao tài sn có, cân ñ�i k� toán khác, trao ñ�i m�u d�ch 
ho�c thanh toán dư�i hình th�c bù n�, 

thongtinphapluatdansu.edu.vn BAN DICH CUA NHA PL VIET - PHAP

Cicillawinfor St.



 11 

; các doanh nghi�p liên quan là ñ�i tư�ng ñi�u ch0nh c	a pháp lu�t phá sn doanh 

nghi�p và pháp lu�t v� s� h+u nh!m ñm bo ti�n hành ho t ñ
ng doanh nghi�p 

trong các ñi�u ki�n �n ñ�nh và an toàn v� m�t pháp lý, 

 và 

; các ho t ñ
ng ngo i h�i ñư�c th)c hi�n theo t8 giá h�i ñoái trên th� trư�ng. 

V$n ñ� còn l i là quy�t ñ�nh xem trong trư�ng h�p nhà sn xu$t ñáp �ng ñư�c các tiêu 

chí nêu trên và sau khi tham v$n ý ki�n c	a H
i ñ�ng Tư v$n cũng như có ñư�c quan 

ñi-m c	a ngành sn xu$t C
ng ñ�ng, li�u có th- gii quy�t ñ� ngh� ñi�u tra ch�ng bán 

phá giá trong vòng 3 tháng k- t� ►C2 th�i ñi-m m� ñi�u tra ◄ hay không. Gii pháp áp 
d�ng v�n có hi�u l)c trong su�t quá trình ñi�u tra.  

▼ B 

B. GIÁ XU<T KH=U 

8. Giá xu$t kh%u là giá th)c t� ñã tr ho�c s2 phi tr ñ- mua hàng hóa xu$t kh%u sang 

th� trư�ng C
ng ñ�ng Châu Âu. 

9. Trong trư�ng h�p không có giá xu$t kh%u ho�c giá xu$t kh%u không tin c�y ñư�c do 
có liên k�t ho�c th(a thu�n ñ�n bù gi+a nhà xu$t kh%u và nhà nh�p kh%u ho�c v�i bên th� 

ba, giá xu$t kh%u ñư�c tính theo giá bán hàng hóa nh�p kh%u cho ngư�i mua ñ
c l�p ñ*u 
tiên ho�c tính theo các căn c� h�p lý khác n�u hàng hóa nh�p kh%u không ñư�c bán cho 

m
t ngư�i mua ñ
c l�p ho�c n�u tình tr ng hàng hóa ñư�c bán sau khi nh�p kh%u không 

còn gi�ng v�i tình tr ng ban ñ*u c	a hàng hóa trư�c khi nh�p kh%u. 

Trong trư�ng h�p ñó, phi ti�n hành ñi�u ch0nh ñ- có th- tính ñ�n m'i chi phí, bao g�m c 
thu� hi quan và các lo i thu� khác ñ�i v�i hành vi nh�p kh%u và bán hàng hóa nh�p kh%u,  

cũng như biên ñ
 l�i nhu�n nh!m xây d)ng giá xu$t kh%u có ñ
 tin c�y cao trên ph m vi 
toàn C
ng ñ�ng. 

Các chi phí d�n ñ�n m
t s� ñi�u ch0nh bao g�m: 1/ chi phí do nhà nh�p kh%u chi tr. Vi�c chi 

tr này ch0 là v� hình th�c vì th)c ch$t, chi phí này sau ñó l i ñư�c chia ñ�u cho các bên có 
ho t ñ
ng trong ho�c ngoài ph m vi C
ng ñ�ng Châu Âu, có th- có liên k�t ho�c th(a thu�n 

ñ�n bù v�i nhà xu$t kh%u ho�c nh�p kh%u; 2/ và ñ�c bi�t là các chi phí v�: v�n ti thông 

thư�ng, bo hi-m, b�c x�p hàng hóa và các chi phí ph�; thu� hi quan, thu� ch�ng bán phá 
giá và các thu� khác phi tr t i nư�c nh�p kh%u ñ�i v�i hành vi nh�p kh%u và bán hàng hóa 

nh�p kh%u; và cu�i cùng là biên ñ
 h�p lý ñ�i v�i chi phí bán hàng, chi phí hành chính, các 

chi phí qun lý chung khác và l�i nhu�n. 

C. SO SÁNH GIÁ TR4 THÔNG THƯ7NG VÀ GIÁ XU<T KH=U 

10. Giá xu$t kh%u và giá tr� thông thư�ng c*n phi ñư�c so sánh m
t cách công b!ng. 

ð- có ñư�c k�t qu so sánh công b!ng, vi�c so sánh hai giá phi ñư�c th)c hi�n trong cùng 

m
t c$p ñ
 thương m i, t i cùng m
t th�i ñi-m bán ho�c t i các th�i ñi-m g*n nhau nh$t có 
th-, trên cơ s� tính ñ�n các chênh l�ch khác có th- làm nh hư�ng ñ�n kh năng so sánh 

giá. Trong trư�ng h�p không th- so sánh ñư�c giá thông thư�ng và giá xu$t kh%u theo các 
ñi�u ki�n nêu trên, hai giá này s2 ñư�c so sánh trên cơ s� ñi�u ch0nh các y�u t� có th- ho�c 

b� coi là có th- nh hư�ng ñ�n giá, và h� qu là ñ�n kh năng so sánh giá. Khi ñi�u ch0nh, 

c*n tránh các ñi�u ch0nh trùng l�p, ñ�c bi�t là ñ�i v�i nh+ng ñi�u ch0nh liên quan ñ�n các 
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c$p ñ
 thương m i hóa hàng hóa, kh�i lư�ng hàng hóa ho�c hành vi bán h  giá hàng hóa 

hay gim giá hàng hóa khi mua kh�i lư�ng l�n. N�u h
i ñ	 các ñi�u ki�n ñ�c bi�t nêu trên, 

các y�u t� d�n ñ�n m
t s� ñi�u ch0nh bao g�m: 

a) ð�c tính v�t lý c�a hàng hóa 

Khi ñi�u ch0nh chênh l�ch trong ñ�c tính v�t lý c	a hàng hóa liên quan, t�ng m�c ñi�u 

ch0nh b!ng ph*n giá tr� chênh l�ch so v�i th� trư�ng ư�c tính m
t cách h�p lý. 

b) Thu� nh�p kh�u hàng hóa và các thu� gián thu 

Trong trư�ng h�p hàng hóa ñư�c sn xu$t nh!m m�c ñích tiêu dùng t i nư�c xu$t kh%u 

và không b� ñánh thu� ho�c ñã ñư�c hoàn thu� khi hàng hóa ñư�c xu$t sang C
ng ñ�ng 
Châu Âu, giá tr� thông thư�ng ñư�c ñi�u ch0nh v�i m�c ñi�u ch0nh b!ng t�ng thu� nh�p 

kh%u và thu� gián thu ñ�i v�i hàng hóa tương t) và các v�t li�u ñ�c ñ�nh v� m�t v�t lý v�i 
hàng hóa ñó. 

c) Kh�i lư
ng hàng hóa và các hành vi h� giá hay chi�t giá hàng hóa 

ði�u ch0nh chênh l�ch liên quan ñ�n kh�i lư�ng hàng hóa, hành vi h  giá ho�c chi�t giá 
hàng hóa, ñư�c ti�n hành n�u xác ñ�nh ñư�c chính xác r!ng kh�i lư�ng hàng hóa, hành 

vi h  giá ho�c chi�t giá hàng hóa có liên quan tr)c ti�p ñ�n vi�c bán hàng hóa ñang ñư�c 

xem xét. Ngoài ra, cũng có th- ti�n hành ñi�u ch0nh ñ�i v�i phương th�c  h  giá hay chi�t 

giá hàng hóa có ñi�u ki�n n�u ñó là m
t t�p quán thư�ng xuyên ñư�c áp d�ng trong giai 
ño n trư�c, bao g�m c vi�c cam k�t tuân th	 các ñi�u ki�n ñ�t ra ñ- ñư�c hư�ng h  giá 

ho�c chi�t giá hàng hóa. 

▼ M1 

d) C�p ñ� thương m�i 

i) ði�u ch0nh chênh l�ch trong các c$p ñ
 thương m i, k- c các chênh l�ch do hành vi 

mua bán thi�t b� t�n g�c gây ra, ñư�c ti�n hành n�u trong quá trình phân ph�i hàng 
hóa cho hai th� trư�ng, có căn c� xác ñ�nh r!ng giá xu$t kh%u, bao g�m c giá xu$t 

kh%u c$u thành, ñư�c áp d�ng � m
t c$p ñ
 thương m i khác v�i c$p ñ
 thương m i 
c	a giá tr� thông thư�ng và do ñó làm nh hư�ng ñ�n kh năng so sánh giá, th- hi�n 

qua nh+ng chênh l�ch ñáng k- trong m
t th�i gian dài v� ch�c năng cũng như giá bán 

hàng hóa tương �ng v�i t�ng c$p ñ
 thương m i trên th� trư�ng n
i ñ�a c	a nư�c xu$t 
kh%u. Khi ñó, t�ng m�c ñi�u ch0nh s2 ñư�c tính theo ph*n giá tr� chênh l�ch so v�i th� 

trư�ng. 

ii) Tuy nhiên, trong trư�ng h�p không th(a mãn các ñi�u ki�n nêu t i ñi-m i), v�n có th- 
ti�n hành ñi�u ch0nh ñ�c bi�t n�u không th- xác ñ�nh ñư�c m�c chênh l�ch trong c$p 

ñ
 thương m i hi�n th�i do không có các c$p ñ
 thương m i phù h�p trên th� trư�ng 

n
i ñ�a nư�c xu$t kh%u ho�c n�u xác ñ�nh ñư�c ch�c ch�n r!ng m
t s� ch�c năng 
hoàn toàn tương thích v�i các c$p ñ
 thương m i khác, ngoài c$p ñ
 ñang ñư�c dùng 

ñ- so sánh. 

▼ B 

e) V�n t�i, b�o hi�m, b�c x�p hàng hóa và các chi phí ph� 
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ði�u ch0nh chênh l�ch trong chi phí liên quan tr)c ti�p ñ�n hàng hóa và quá trình v�n 

chuy-n hàng hóa t� xư�ng c	a nhà xu$t kh%u cho ñ�n tay ngư�i mua ñ
c l�p ñ*u tiên, 

ñư�c ti�n hành n�u các chi phí này ñư�c tính vào giá áp d�ng. Các chi phí này bao g�m 
chi phí v�n chuy-n, bo hi-m, b�c x�p hàng hóa và các chi phí ph�. 

f) Bao bì, ñóng gói hàng hóa 

ði�u ch0nh chênh l�ch trong chi phí bao bì, ñóng gói hàng hóa ñư�c ti�n hành khi các chi 
phí này liên quan tr)c ti�p ñ�n hàng hóa ñang ñư�c xem xét. 

g) Tín d�ng 

ði�u ch0nh chênh l�ch trong khon vay tín d�ng nh!m mua bán hàng hóa ñang ñư�c xem 
xét ñư�c ti�n hành n�u y�u t� này ñư�c tính ñ�n trong quá trình xác ñ�nh giá áp d�ng. 

h) Chi phí sau khi mua bán hàng hóa 

ði�u ch0nh ñư�c ti�n hành nh!m x� lý chênh l�ch trong chi phí liên quan tr)c ti�p ñ�n 

hành vi bo lãnh, bo ñm, tr� giúp v� m�t k> thu�t và cung c$p d�ch v� do pháp lu�t 

và/ho�c h�p ñ�ng mua bán hàng hóa quy ñ�nh. 

i) Ti�n hoa h�ng 

ði�u ch0nh ñư�c ti�n hành nh!m x� lý chênh l�ch trong các khon ti�n hoa h�ng ñã chi 

nh!m mua bán hàng hóa ñang ñư�c xem xét. ►M4 Thu�t ng+ "ti�n hoa h�ng" cũng bao 

g�m c ph*n biên ñ
 mà nhà ho t ñ
ng kinh doanh hàng hóa nói chung ho�c hàng hóa 
tương t) nói riêng thu ñư�c n�u ch�c năng c	a nhà ho t ñ
ng kinh doanh này gi�ng v�i 

ch�c năng c	a bên trung gian hư�ng hoa h�ng ◄ 

j) Quy ñ�i ti�n 

Trong trư�ng h�p c*n phi quy ñ�i ti�n ñ- so sánh giá, vi�c quy ñ�i phi ñư�c ti�n hành 

theo t8 giá h�i ñoái t i th�i ñi-m mua bán hàng hóa, v�i ñi�u ki�n n�u vi�c mua bán ngo i 
h�i trên th� trư�ng có kỳ h n có liên quan tr)c ti�p vi�c xu$t kh%u hàng hóa ñang ñư�c 

xem xét thì áp d�ng t8 giá h�i ñoái ñ�i v�i vi�c mua bán có kỳ h n. Thông thư�ng, ngày 

mua bán hàng hóa phi là ngày ghi trên hóa ñơn thanh toán; tuy nhiên, cũng có th- căn 
c� vào các thông tin khác như ngày ký k�t h�p ñ�ng, ngày ñ�t hàng hay ngày kh?ng ñ�nh 

yêu c*u ñ�t hàng n�u các thông tin này thích h�p hơn trong vi�c xác ñ�nh các ñi�u ki�n 

ñm bo th)c hi�n vi�c mua, bán hàng hóa trên th)c t�. Các bi�n ñ
ng v� t8 giá h�i ñoái 

không ñư�c tính ñ�n và các nhà xu$t kh%u có 60 ngày ñ- phân tích và l)a ch'n t8 giá h�i 
ñoái �n ñ�nh trong giai ño n ñi�u tra. 

▼ M1 

k)  Các y�u t� khác 

Cu�i cùng, cũng có th- ti�n hành ñi�u ch0nh chênh l�ch liên quan ñ�n các y�u t� khác 

ngoài các y�u t� quy ñ�nh t i các ñi-m t� a) ñ�n j) n�u có căn c� xác ñ�nh r!ng các chênh 

l�ch ñó có nh hư�ng ñ�n kh năng so sánh giá, theo quy ñ�nh t i khon này, và ñ�c bi�t 
là gây nên tình tr ng h.n ñ
n giá mua trên th� trư�ng n
i ñ�a. 

▼ B 

D. BIÊN ð� PHÁ GIÁ 
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11. Tr� các quy ñ�nh v� so sánh công b!ng, thông thư�ng, biên ñ
 phá giá trong quá 

trình ñi�u tra ñư�c tính trên cơ s� so sánh bình quân gia quy�n giá tr� thông thư�ng v�i bình 

quân gia quy�n giá xu$t kh%u sang th� trư�ng C
ng ñ�ng Châu Âu ho�c trên cơ s� so sánh 
các giá tr� thông thư�ng t�ng giao d�ch v�i giá xu$t kh%u t�ng giao d�ch sang th� trư�ng 

C
ng ñ�ng Châu Âu. Tuy nhiên, cũng có th- tính biên ñ
 phá giá trên cơ s� so sánh bình 

quân gia quy�n giá tr� thông thư�ng v�i giá xu$t kh%u t�ng giao d�ch n�u giá xu$t kh%u 
chênh l�ch ñáng k- gi+a nh+ng ngư�i mua, các vùng ho�c các th�i ñi-m khác nhau và n�u 

k�t qu tính theo hai phương pháp nêu t i câu ñ*u tiên c	a khon này không phn ánh 
ñư�c ph m vi bán phá giá th)c t� áp d�ng. Quy ñ�nh t i khon này không lo i tr� kh năng 

áp d�ng bi�n pháp gi�i h n ñi�u tra theo quy ñ�nh t i ði�u 17. 

12. Biên ñ
 bán phá giá là hi�u s� gi+a giá tr� thông thư�ng và giá xu$t kh%u. Trong 
trư�ng h�p biên ñ
 phá giá dao ñ
ng nhi�u, có th- tính bình quân gia quy�n biên ñ
 phá giá 

ñ- áp d�ng. 

ði�u 3 

Xác ñ�nh thi�t h�i 

1. Trong Quy ch� này, thu�t ng+ "thi�t h i" là thi�t h i ñáng k- ñ�i v�i ngành sn xu$t 

C
ng ñ�ng, nguy cơ thi�t h i ñáng k- ñ�i v�i ngành sn xu$t C
ng ñ�ng ho�c s) trì tr� ñ�i 

v�i s) phát tri-n m
t ngành sn xu$t C
ng ñ�ng, tr� trư�ng h�p có quy ñ�nh khác; thu�t 
ng+ "thi�t h i" ñư�c gii thích phù h�p v�i các quy ñ�nh t i ði�u này. 

2. Thi�t h i ñư�c xác ñ�nh thông qua quá trình ñi�u tra khách quan, trên cơ s� căn c� 

vào các b!ng ch�ng xác th)c: a) kh�i lư�ng hàng nh�p kh%u bán phá giá và tác ñ
ng c	a 
hàng nh�p kh%u ñó lên giá hàng hóa tương t) trên th� trư�ng C
ng ñ�ng và b) tác ñ
ng c	a 

hàng nh�p kh%u ñó ñ�i v�i ngành sn xu$t C
ng ñ�ng. 

3. V� kh�i lư�ng hàng nh�p kh%u bán phá giá, c*n xác ñ�nh xem kh�i lư�ng này có 

tăng ñáng k- v� giá tr� tuy�t ñ�i ho�c tăng ñáng k- v� m�t tương ñ�i so v�i m�c sn xu$t 

ho�c tiêu th� c	a C
ng ñ�ng hay không. V� tác ñ
ng c	a hàng nh�p kh%u bán phá giá ñ�i 

v�i giá hàng hóa tương t), c*n xác ñ�nh xem giá hàng nh�p kh%u có th$p hơn ñáng k- giá 
hàng hóa tương t) sn xu$t t i C
ng ñ�ng ho�c có làm s�t giá ho�c kìm giá hàng hóa 

tương t) m
t cách ñáng k- hay không. Tuy nhiên, trong m
t s� trư�ng h�p, không th- ch0 
căn c� vào m
t ho�c m
t s� các y�u t� nêu trên ñ- xác ñ�nh chính xác thi�t h i. 

4. Trong trư�ng h�p hàng hóa là ñ�i tư�ng ñi�u tra ñư�c nh�p kh%u t� nhi�u nư�c 

khác nhau, có th- ti�n hành ñánh giá tác ñ
ng g
p c	a vi�c nh�p kh%u các hàng hóa ñó 

n�u: a) hàng hóa ñư�c nh�p kh%u t� m.i nư�c v�i kh�i lư�ng l�n và có biên ñ
 phá giá ñ�i 
v�i m.i nư�c l�n hơn biên ñ
 phá giá không ñáng k- nêu t i khon 3 ði�u 9; và b) vi�c 

ñánh giá tác ñ
ng g
p c	a hàng hóa nh�p kh%u thích h�p trong vi�c xem xét các ñi�u ki�n 
c nh tranh gi+a các hàng hóa nh�p kh%u v�i nhau và gi+a hàng hóa nh�p kh%u v�i hàng 

hóa tương t) sn xu$t t i C
ng ñ�ng. 

5. Vi�c kho sát tác ñ
ng c	a hàng nh�p kh%u bán phá giá ñ�i v�i m
t ngành sn xu$t 

C
ng ñ�ng liên quan phi xem xét t$t c các y�u t� và ch0 s� kinh t� có th- nh hư�ng ñ�n 
ngành sn xu$t này, bao g�m: th)c t� ch0 ra r!ng ngành sn xu$t hi�n chưa th- ph�c h�i 

sau tác ñ
ng c	a hành vi nh�p kh%u hàng hóa bán phá giá ho�c tr� giá; biên ñ
 phá giá 
th)c t�; suy gim th)c t� ho�c nguy cơ suy gim doanh s� bán hàng, l�i nhu�n, sn xu$t, th� 
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ph*n, sn lư�ng, kh năng thu h�i v�n ñ*u tư ho�c kh năng phát huy công su$t; các y�u t� 

th)c s) tác ñ
ng tiêu c)c ho�c có nguy cơ tác ñ
ng tiêu c)c ñ�n lu�ng v�n, s� lư�ng hàng 

t�n kho, vi�c làm, lương, t�c ñ
 tăng trư�ng và kh năng huy ñ
ng v�n ho�c ñ*u tư. Danh 
sách các y�u t� nêu trên chưa phi là danh sách ñ*y ñ	 và trong m
t s� trư�ng h�p, không 

th- ch0 căn c� vào m
t ho�c m
t s� các y�u t� nêu trên ñ- xác ñ�nh thi�t h i. 

6. Trên cơ s� các b!ng ch�ng nêu t i khon 2, c*n ch�ng minh hành vi nh�p kh%u 

hàng hóa bán phá giá ñã gây thi�t h i theo cách gii thích c	a Quy ch� này. C� th- là phi 

ch�ng minh s� lư�ng và/ho�c m�c giá nêu t i khon 3 ñã làm nh hư�ng ñ�n ngành sn 

xu$t C
ng ñ�ng, d�n ñ�n các h� qu nêu t i khon 5 và m�c ñ
 nh hư�ng có th- ñư�c 
ñánh giá là nghiêm tr'ng. 

7. Trong trư�ng h�p vào cùng th�i ñi-m di�n ra hành vi nh�p kh%u hàng hóa bán phá 
giá còn có các y�u t� khác cũng gây thi�t h i ñ�n ngành sn xu$t C
ng ñ�ng thì c*n phân 

tích và ñánh giá chính xác, tránh quy h�t m'i thi�t h i ñ�i v�i ngành sn xu$t C
ng ñ�ng v� 

trách nhi�m c	a hành vi nh�p kh%u hàng hóa bán phá giá theo quy ñ�nh t i khon 6. "Các 

y�u t� khác" nêu trên có th- là kh�i lư�ng và giá hàng nh�p kh%u không b� bán phá giá; c*u 
tiêu dùng c
ng g
p ho�c thay ñ�i v� th� hi�u tiêu dùng; ho t ñ
ng thương m i có tính ch$t 

h n ch� c	a các nhà sn xu$t c	a nư�c th� ba ho�c c	a C
ng ñ�ng và hành vi c nh tranh 
gi+a các nhà sn xu$t này; ti�n b
 khoa h'c; di�n bi�n xu$t kh%u và năng su$t c	a ngành 

sn xu$t C
ng ñ�ng. 

8. N�u các d+ li�u hi�n có cho phép phân chia ngành sn xu$t hàng hóa tương t) c	a 

C
ng ñ�ng thành nhi�u công ño n khác nhau như công ño n sn xu$t hàng hóa, bán hàng 
hóa và thu l�i nhu�n thì có th- xác ñ�nh m�c ñ
 nh hư�ng c	a hành vi nh�p kh%u hàng hóa 

bán phá giá trên cơ s� so sánh v�i ngành sn xu$t hàng hóa tương t) c	a C
ng ñ�ng. 
Trong trư�ng h�p không th- phân chia như v�y, có th- xác ñ�nh m�c ñ
 nh hư�ng c	a 

hành vi nh�p kh%u trên cơ s� ki-m tra tình hình sn xu$t c	a nhóm hàng ho�c gam g*n gũi 

v�i sn ph%m c*n xem xét nh$t và cho phép thu ñư�c nhi�u d+ li�u c*n thi�t nh$t, bao g�m 

c hàng hóa tương t). 

9. Ngoài các thông tin suy ñoán hay vi�n d�n, vi�c xác ñ�nh nguy cơ gây thi�t h i ñáng 

k- ñ�i v�i ngành sn xu$t C
ng ñ�ng còn phi căn c� vào hành vi th)c t�. M'i thay ñ�i c	a 
tình hình có th- d�n ñ�n hành vi bán phá giá gây thi�t h i ñ�u phi ñư�c d) ki�n và phi có 

kh năng xy ra t�c thì. 

ð- có th- xác ñ�nh nguy cơ gây thi�t h i ñáng k-, ngoài các y�u t� khác, c*n phi xem xét 
các y�u t� sau: 

a) T8 l� gia tăng hàng nh�p kh%u bán phá giá trên th� trư�ng C
ng ñ�ng. Trong trư�ng h�p 

có s) gia tăng m nh m2 v� t�c ñ
 nh�p kh%u, có kh năng s2 có gia tăng v� kh�i lư�ng 

hàng nh�p kh%u; 

b) M�c gia tăng th)c t� ho�c nguy cơ gia tăng kh năng cung �ng ñ*y ñ	 và t�c thì hàng 

hóa xu$t kh%u. N�u kh năng cung �ng hàng xu$t kh%u c	a nhà xu$t kh%u gia tăng, r$t 

có th- s2 kéo theo s) gia tăng th)c t� v� kh�i lư�ng hàng xu$t kh%u bán phá giá sang th� 
trư�ng C
ng ñ�ng Châu Âu, vì vi�c m� r
ng th� trư�ng có quan h� m�t thi�t v�i s) gia 

tăng kh�i lư�ng xu$t kh%u; 
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c) Hành vi nh�p kh%u hàng hóa v�i giá có th- làm s�t giá nghiêm tr'ng ho�c kìm giá hàng 

hóa tương t) vì hành vi này có th- s2 làm gia tăng c*u nh�p kh%u. 

và 

d) M�c d) tr+ hàng hóa là ñ�i tư�ng ñi�u tra. 

ð- ñánh giá nguy cơ gây thi�t h i c	a hành vi nh�p kh%u hàng hóa bán phá giá ñ�i v�i 
ngành sn xu$t C
ng ñ�ng, không th- ch0 căn c� vào m
t trong các y�u t� nêu trên mà 

c*n phi d)a trên t�ng h�p các y�u t� ñ- xác ñ�nh v� kh năng xu$t kh%u hàng hóa bán 

phá giá trong tương lai g*n cũng như m�c ñ
 thi�t h i có th- xy ra n�u không áp d�ng 

các bi�n pháp k�p th�i. 

ði�u 4 

Ngành s�n xu�t C	ng ñ�ng 

1. Trong Quy ch� này, "ngành sn xu$t C
ng ñ�ng" g�m toàn b
 các nhà sn xu$t hàng 

hóa tương t) ho�c nhóm các nhà sn xu$t có sn lư�ng chi�m ña s� t�ng sn lư�ng hàng 

hóa tương t) theo quy ñ�nh t i khon 4 ði�u 5. Tuy nhiên: 

a) N�u nhà sn xu$t có quan h� v�i nhà xu$t kh%u ho�c nh�p kh%u ho�c n�u nhà sn xu$t 
ñ�ng th�i cũng là nhà nh�p kh%u hàng hóa b� nghi là bán phá giá, thì "ngành sn xu$t 

C
ng ñ�ng" là các nhà sn xu$t còn l i; 

b) Trong m
t s� trư�ng h�p ñ�c bi�t theo ñó ph*n lãnh th� C
ng ñ�ng tham gia sn xu$t 
hàng hóa là ñ�i tư�ng ñi�u tra b� chia thành hai hay nhi�u th� trư�ng riêng có tính c nh 

tranh thì t�p h�p các nhà sn xu$t trong m.i th� trư�ng có th- ñư�c coi là m
t ngành sn 

xu$t riêng n�u: i) các nhà sn xu$t trong m.i th� trư�ng bán toàn b
 ho�c ph*n l�n hàng 
hóa liên quan ra th� trư�ng ñó và ii) các nhà sn xu$t hàng hóa liên quan � nơi khác trong 

ph m vi C
ng ñ�ng không th- ñáp �ng ñư�c ph*n l�n nhu c*u v� m�t hàng liên quan 
c	a th� trư�ng ñó. ð�i v�i trư�ng h�p c	a ngành sn xu$t riêng, hành vi gây thi�t h i ñ�i 

v�i ngành sn xu$t này v�n có th- b� coi là hành vi gây thi�t h i ñ�i v�i ngành sn xu$t 

C
ng ñ�ng, ngay c khi ph*n l�n ngành sn xu$t c	a toàn C
ng ñ�ng không b� tác ñ
ng, 

n�u hàng hóa bán phá giá ñư�c nh�p kh%u ch	 y�u vào th� trư�ng riêng và gây thi�t h i 
ñ�i v�i toàn b
 ho�c ph*n l�n các nhà sn xu$t hàng hóa liên quan t i th� trư�ng riêng. 

2. Trong quy ñ�nh t i khon 1, các nhà sn xu$t ch0 ñư�c coi là có quan h� v�i nhà xu$t 
kh%u ho�c nh�p kh%u khi: a) m
t trong hai bên, nhà sn xu$t và nhà xu$t kh%u ho�c nh�p 

kh%u ki-m soát tr)c ti�p ho�c gián ti�p bên còn l i ho�c b) c hai bên ñ�u ch�u s) ki-m soát 

tr)c ti�p ho�c gián ti�p c	a bên th� ba ho�c c) c hai bên cùng ki-m soát tr)c ti�p ho�c gián 

ti�p bên th� ba, v�i ñi�u ki�n có căn c� cho phép tin ho�c nghi ng� r!ng m�i quan h� ñó 
khi�n nhà sn xu$t liên quan có nh+ng hành vi khác v�i các nhà sn xu$t khác không có 

m�i quan h� nêu trên. Trong Quy ch� này, m
t bên ñư�c coi là có th- ki-m tra m
t bên khác 
khi theo quy ñ�nh pháp lu�t ho�c trong th)c t�, bên ñó có kh năng ràng bu
c ho�c ñ�nh 

hư�ng bên còn l i. 

3. Trong trư�ng h�p ngành sn xu$t C
ng ñ�ng là t�p h�p các nhà sn xu$t c	a m
t 

vùng thì các nhà sn xu$t trong vùng có th- ti�n hành cam k�t phù h�p v�i quy ñ�nh t i ði�u 
8 ñ�i v�i vùng ñó. Trong trư�ng h�p này, khi ñánh giá l�i ích c	a C
ng ñ�ng trong vi�c áp 

d�ng các bi�n pháp ch�ng bán phá giá, c*n phi tính ñ�n l�i ích c	a vùng. N�u các nhà sn 
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xu$t c$p vùng không ñưa ra cam k�t m
t cách ñ*y ñ	 và nhanh chóng ho�c n�u tình hu�ng 

th)c t� là m
t trong các tình hu�ng nêu t i các khon 9 và 10 ði�u 8, có th- áp d�ng thu� 

ch�ng bán phá t m th�i ho�c thu� ch�ng bán phá giá chính th�c nh!m bo v� l�i ích c	a 
toàn b
 C
ng ñ�ng. Khi ñó, thu� ch�ng bán phá giá, n�u có th- áp d�ng, s2 ch0 gi�i h n áp 

d�ng ñ�i v�i m
t nhóm hàng hóa ho�c m
t nhóm nhà xu$t kh%u. 

4. Các quy ñ�nh t i khon 8 ði�u 3 cũng áp d�ng ñ�i v�i ði�u này. 

ði�u 5 

M� th� t�c ñi�u tra 

1. Tr� các quy ñ�nh t i khon 6, thông thư�ng, ñi�u tra nh!m xác ñ�nh hành vi phá giá, 
m�c ñ
 và tác ñ
ng c	a hành vi này ñ�i v�i ngành sn xu$t C
ng ñ�ng ñư�c m� theo ñơn 

ñ� ngh� ñi�u tra ch�ng bán phá giá c	a cá nhân ho�c t� ch�c ñ i di�n cho ngành sn xu$t 
C
ng ñ�ng (không phân bi�t t� ch�c có hay không có tư cách pháp nhân). 

ðơn ñ� ngh� ñi�u tra ch�ng bán phá giá có th- n
p tr)c ti�p ho�c gián ti�p, thông qua cơ 

quan có th%m quy�n c	a m
t nư�c thành viên, lên "y ban Châu Âu. Trong trư�ng h�p ñơn 
ñ� ngh� ñi�u tra ch�ng bán phá giá ñư�c n
p tr)c ti�p lên "y ban Châu Âu, "y ban s2 g�i 

cho t$t c các nư�c thành viên bn sao ñơn ñ� ngh� ñi�u tra. Ngày n
p ñơn ñư�c tính là 

ngày làm vi�c ñ*u tiên (k- c th� by) ngay sau ngày "y ban nh�n ñư�c ñơn g�i qua 
ñư�ng thư bo ñm ho�c ngay sau ngày "y ban g�i gi$y báo nh�n. 

Trong trư�ng h�p không có ñơn ñ� ngh� ñi�u tra, nư�c thành viên có ñ	 b!ng ch�ng v� 

hành vi bán phá giá gây thi�t h i ñ�n ngành sn xu$t C
ng ñ�ng có trách nhi�m thông báo 
cho "y ban Châu Âu v� các b!ng ch�ng hi�n có c	a mình. 

2. ðơn ñ� ngh� ñi�u tra ch�ng bán phá giá theo quy ñ�nh t i khon 1 phi bao g�m các 

b!ng ch�ng v� hành vi bán phá giá, thi�t h i do hành vi bán phá giá gây ra và m�i liên h� 

gi+a vi�c nh�p kh%u hàng hóa b� nghi là bán phá giá và thi�t h i có th- xy ra. Ngoài ra, ñơn 
ñ� ngh� cũng phi bao g�m nh+ng thông tin sau: 

a) Thông tin v� nhân thân c	a bên ñ� ngh� ñi�u tra, kh�i lư�ng và giá tr� hàng hóa tương t) 

ñư�c sn xu$t trong C
ng ñ�ng. Trong trư�ng h�p ñơn ñư�c n
p ñ i di�n cho ngành 
sn xu$t C
ng ñ�ng thì ñơn phi nêu tên t$t c các nhà sn xu$t hàng hóa tương t) c	a 

C
ng ñ�ng (ho�c các Hi�p h
i sn xu$t hàng hóa tương t) c	a C
ng ñ�ng) cũng như 

kh�i lư�ng và giá tr� hàng hóa tương t) c	a t�ng nhà sn xu$t; 

b) Thông tin mô t ñ*y ñ	 v� hàng hóa b� nghi là bán phá giá; tên nư�c xu$t x� ho�c nư�c 

xu$t kh%u thu
c di�n ñi�u tra; thông tin v� nhân thân c	a t�ng nhà xu$t kh%u ho�c sn 

xu$t nư�c ngoài l�n; và danh sách các nhà nh�p kh%u hàng hóa là ñ�i tư�ng ñi�u tra; 

c) Thông tin v� giá bán hàng hóa ñang b� ñi�u tra trên th� trư�ng tiêu dùng n
i ñ�a c	a nư�c 

xu$t x� ho�c nư�c xu$t kh%u (ho�c n�u không có các thông tin này thì là các thông tin v� 
giá bán hàng hóa t� nư�c xu$t x� hay xu$t kh%u sang m
t hay nhi�u nư�c th� ba ho�c 

các thông tin v� giá tr� c$u thành c	a hàng hóa; và giá mà hàng hóa ñư�c bán l i cho 

ngư�i mua ñ
c l�p ñ*u tiên trên th� trư�ng C
ng ñ�ng; 

d) Thông tin v� s) gia tăng kh�i lư�ng nh�p kh%u hàng hóa b� nghi là bán phá giá; tác ñ
ng 

c	a hành vi nh�p kh%u ñ�i v�i giá hàng hóa tương t) trên th� trư�ng C
ng ñ�ng và ñ�i 
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v�i ngành sn xu$t C
ng ñ�ng, bi-u hi�n thông qua các y�u t� và ch0 s� nêu t i các 

khon t� 3 ñ�n 5 ði�u 3. 

3. Sau khi nh�n ñư�c ñơn ñ� ngh� ñi�u tra, "y ban Châu Âu s2 ki-m tra tính xác th)c 

c	a các b!ng ch�ng v� phá giá và thi�t h i nêu trong ñơn nh!m xác ñ�nh tính ñ*y ñ	 c	a 

các b!ng ch�ng cho phép ñi�u tra. 

4. ði�u tra ch0 ñư�c coi là ñã m� ñúng th	 t�c quy ñ�nh t i khon 1 n�u cơ quan ñi�u 
tra, căn c� vào t8 l� 	ng h
 hay phn ñ�i c	a các nhà sn xu$t hàng hóa tương t) C
ng 

ñ�ng, xác ñ�nh ñư�c ngư�i ñ�ng ñơn ñi�u tra ch�ng bán phá giá là ngành sn xu$t C
ng 
ñ�ng ho�c ñ i di�n c	a ngành sn xu$t C
ng ñ�ng. ðơn ñ� ngh� ñi�u tra ñư�c coi là do 

ngành sn xu$t C
ng ñ�ng ho�c ñ i di�n c	a ngành sn xu$t C
ng ñ�ng ñ�ng ñơn n�u có ý 

ki�n 	ng h
 hay phn ñ�i c	a các nhà sn xu$t C
ng ñ�ng tương ñương v�i m�c sn lư�ng 
l�n hơn 50% t�ng sn lư�ng sn ph%m tương t) c	a C
ng ñ�ng. Tuy nhiên, trong trư�ng 

h�p t�ng sn lư�ng c	a các nhà sn xu$t C
ng ñ�ng công khai 	ng h
 ñơn ñ� ngh� ñi�u tra 

th$p hơn 25% t�ng sn lư�ng sn ph%m tương t) c	a C
ng ñ�ng, cơ quan ñi�u tra s2 

không m� ñi�u tra. 

5. Thông thư�ng, ñ� ngh� m� ñi�u tra không ñư�c công b� công khai, tr� trư�ng h�p 

cơ quan có th%m quy�n ra quy�t ñ�nh m� ñi�u tra. Tuy nhiên, sau khi nh�n ñơn ñ� ngh� kèm 

theo ñ*y ñ	 tài li�u, cơ quan ñi�u tra có trách nhi�m thông báo cho Chính ph	 nư�c xu$t 
kh%u liên quan trư�c khi ti�n hành m� ñi�u tra. 

6. N�u trong trư�ng h�p ñ�c bi�t c*n thi�t m� ñi�u tra mà không căn c� vào ñơn yêu 
c*u ñi�u tra c	a ngành sn xu$t C
ng ñ�ng ho�c ñ i di�n c	a ngành sn xu$t C
ng ñ�ng, 

thì cơ quan có th%m quy�n ch0 ñư�c m� ñi�u tra sau khi có ñ*y ñ	 b!ng ch�ng v� hành vi 

bán phá giá, thi�t h i do hành vi bán phá giá gây ra và m�i liên h� nhân qu gi+a hành vi 

này và thi�t h i xy ra theo quy ñ�nh t i khon 2. 

7. Cơ quan ñi�u tra s2 ki-m tra ñ�ng th�i các b!ng ch�ng v� hành vi bán phá giá và 

thi�t h i xy ra nh!m xác ñ�nh tính c*n thi�t c	a vi�c m� ñi�u tra. Trong trư�ng h�p xét th$y 
chưa có ñ	 b!ng ch�ng c*n thi�t, cơ quan ñi�u tra s2 bác ñơn ñ� ngh� ñi�u tra. Các nư�c 

có t8 tr'ng hàng nh�p kh%u ít hơn 1% th� ph*n C
ng ñ�ng s2 không b� x�p vào di�n ñi�u tra 

ch�ng bán phá giá, tr� trư�ng h�p t�ng t8 tr'ng hàng nh�p kh%u t� các nư�c này b!ng 

ho�c l�n hơn 3% th� ph*n c	a C
ng ñ�ng. 

8. Bên ñ� ngh� ñi�u tra có th- rút ñơn trư�c th�i ñi-m m� ñi�u ra. Trong trư�ng h�p ñó, 

cơ quan ñi�u tra s2 coi như chưa nh�n ñư�c ñơn ñ� ngh� ñi�u tra. 

9. N�u sau khi ki-m tra, "y ban Châu Âu cho r!ng ñã ñ	 b!ng ch�ng ñ- m� ñi�u tra, 
"y ban s2 ti�n hành m� ñi�u tra trong vòng 45 ngày k- t� ngày n
p ñơn ñ� ngh� ñi�u tra và 

thông báo quy�t ñ�nh ñi�u tra trên Công báo c�a C�ng ñ�ng Châu Âu. Trong trư�ng h�p 
ngư�c l i, "y ban có trách nhi�m thông báo cho bên ñ� ngh� ñi�u tra trong vòng 45 ngày k- 

t� ngày ñơn ñư�c n
p lên "y ban. 

10. Quy�t ñ�nh ñi�u tra phi nêu rõ: th�i ñi-m m� ñi�u tra, hàng nh�p kh%u liên quan, 

các nư�c liên quan, tóm t�t các thông tin ñã nh�n ñư�c, nghĩa v� c	a các bên trong vi�c 
cung c$p thông tin c*n thi�t cho "y ban Châu Âu, cũng như th�i h n cho các bên quan tâm 

ti�n hành g�p g1, ti�p xúc, trình bày quan ñi-m và cung c$p thông tin cho các bên quan tâm 
khác n�u quan ñi-m ho�c thông tin này ñư�c s� d�ng trong quá trình ñi�u tra. Ngoài ra, 
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quy�t ñ�nh ñi�u tra cũng phi nêu rõ th�i h n thông báo k�t lu�n ñi�u tra cho các bên quan 

tâm mà "y ban Châu Âu phi tuân th	, theo quy ñ�nh t i khon 5 ði�u 6. 

11. "y ban Châu Âu có trách nhi�m thông báo cho các nhà xu$t kh%u, nh�p kh%u, các 

hi�p h
i ñ i di�n cho các nhà xu$t kh%u ho�c nh�p kh%u liên quan, ñ i di�n c	a nư�c xu$t 

kh%u và bên ñ� ngh� ñi�u tra v� quy�t ñ�nh ñi�u tra. Bên c nh ñó, trên cơ s� v�n tôn tr'ng 
nguyên t�c bo m�t thông tin, "y ban Châu Âu còn phi g�i nguyên văn ñơn ñ� ngh� ñi�u 

tra theo quy ñ�nh t i khon 1 cho nhà xu$t kh%u, cơ quan liên quan c	a nư�c xu$t kh%u và 

các bên quan tâm n�u có yêu c*u. Trong trư�ng h�p s� nhà sn xu$t liên quan quá l�n, "y 

ban có quy�n ch0 g�i nguyên văn ñơn yêu c*u ñi�u tra cho cơ quan liên quan c	a nư�c xu$t 
kh%u ho�c cho Hi�p h
i ngh� nghi�p liên quan. 

12. Th	 t�c ñi�u ta ch�ng bán phá không làm nh hư�ng ñ�n th	 t�c thông quan xu$t 
nh�p kh%u hàng hóa. 

ði�u 6 

ði�u tra 

1. Sau khi có quy�t ñ�nh m� ñi�u tra, "y ban Châu Âu ti�n hành ñi�u tra trên quy mô 

C
ng ñ�ng trên cơ s� h�p tác v�i các nư�c thành viên. ði�u tra ñư�c ti�n hành ñ�ng th�i 

ñ�i v�i hành vi bán phá giá và thi�t h i xy ra do bán phá giá. Trong trư�ng h�p ñi�u tra v� 
hành vi bán phá giá, "y ban s2 ch0 gi�i h n ñi�u tra vào giai ño n t�i thi-u là 6 tháng trư�c 

khi m� ñi�u tra. M'i thông tin không liên quan ñ�n giai ño n thu
c gi�i h n ñi�u tra s2 không 

ñư�c tính ñ�n trong quá trình ñi�u tra. 

2. Các bên nh�n ñư�c bng câu h(i t� cơ quan ñi�u tra có ít nh$t 30 ngày ñ- tr l�i. 

Th�i h n tr l�i c	a các nhà xu$t kh%u ñư�c tính t� ngày nh�n ñư�c bng câu h(i, t�c 7 

ngày sau ngày bng câu h(i ñư�c g�i ho�c chuy-n ñ�n ngư�i ñ i di�n ngo i giao có th%m 
quy�n c	a nư�c xu$t kh%u. Trong trư�ng h�p bên liên quan, vì lý do ñ�c bi�t, không th- 

tuân th	 th�i h n nêu trên thì trên cơ s� tính ñ�n th�i h n ñi�u tra ñã quy ñ�nh, cơ quan ñi�u 

tra có th- xét gia h n thêm 30 ngày. 

3. "y ban Châu Âu có quy�n yêu c*u các nư�c thành viên cung c$p thông tin. Trong 

trư�ng h�p ñó, các nư�c thành viên có nghĩa v� huy ñ
ng m'i kh năng ñ- th)c hi�n yêu 

c*u này. Ngoài ra, các nư�c thành viên còn có nghĩa v� cung c$p cho "y ban k�t qu c	a 

các ñ�t ki-m tra ho�c ñi�u tra mà các nư�c thành viên ñã ti�n hành. N�u thông tin liên quan 
ñ�n l�i ích chung ho�c n�u qu�c gia thành viên cho phép cung c$p thông tin, "y ban Châu 

Âu s2 chuy-n thông tin ñó ho�c bn tóm t�t thông tin ñó cho các nư�c thành viên v�i ñi�u 

ki�n các thông tin ñó phi không có tính ch$t bí m�t. 

4. "y ban Châu Âu có quy�n yêu c*u các nư�c thành viên ti�n hành các cu
c ki-m tra, 

ki-m soát c*n thi�t, ñ�c bi�t là ñ�i v�i các nhà nh�p kh%u, nhà ho t ñ
ng kinh doanh, nhà 

sn xu$t C
ng ñ�ng, ñ�ng th�i ti�n hành ñi�u tra t i các nư�c th� ba n�u có ý ki�n ñ�ng ý 
c	a các doanh nghi�p liên quan cũng như ý ki�n không phn ñ�i chính th�c c	a Chính ph	 

nư�c liên quan. Các nư�c thành viên phi huy ñ
ng m'i kh năng ñ- th)c hi�n yêu c*u c	a 

"y ban. Các 	y viên c	a "y ban Châu Âu có th- h. tr� các nhân viên ñi�u tra c	a các nư�c 
thành viên hoàn thành nhi�m v� theo yêu c*u c	a "y ban ho�c ñ� ngh� c	a nư�c thành 

viên. 
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5. Quan ñi-m c	a các bên quan tâm ñã ti�n hành g�p g1, ti�p xúc v�i các bên quan 

tâm khác theo ñúng quy ñ�nh t i khon 10 ði�u 5 s2 ñư�c "y ban xem xét n�u các bên quan 

tâm n
p ñơn trình bày b!ng văn bn nói rõ m�i quan tâm c	a các bên ñ�i v�i công tác ñi�u 
tra, tác ñ
ng c	a k�t qu ñi�u tra ñ�i v�i mình và nh+ng lý do ñ�c bi�t khác, trong th�i h n 

quy ñ�nh t i văn bn ñăng trên Công báo c	a C
ng ñ�ng Châu Âu. 

6. Theo ñ� ngh� c	a các bên, cơ quan ñi�u tra có th- t� ch�c các cu
c ñ�i ch$t ho�c 

tranh lu�n gi+a các nhà nh�p kh%u, xu$t kh%u, ñ i di�n c	a Chính ph	 nư�c xu$t kh%u và 

bên ñ� ngh� ñi�u tra ñã ti�n hành g�p g1, ti�p xúc ñúng theo quy ñ�nh t i khon 10 ði�u 5 

v�i các bên có quy�n l�i ñ�i ngh�ch. Khi t� ch�c các cu
c ñ�i ch$t ho�c tranh lu�n nêu trên, 
cơ quan ñi�u tra v�n phi lưu ý ñ�n tính bo m�t c	a thông tin cũng như thành ph*n c	a 

cu
c ñ�i ch$t ho�c tranh lu�n. Các thông tin cung c$p b!ng l�i theo quy ñ�nh c	a khon này 
ch0 ñư�c s� d�ng n�u sau ñó các thông tin này ñư�c kh?ng ñ�nh l i b!ng văn bn. 

7. Các bên ñ� ngh� ñi�u tra, nhà xu$t kh%u và nh�p kh%u, các hi�p h
i ñ i di�n cho các 

nhà xu$t nh�p kh%u, ngư�i tiêu dùng và các hi�p h
i bo v� quy�n l�i ngư�i tiêu dùng ñã 

ti�n hành g�p g1, ti�p xúc theo ñúng quy ñ�nh t i khon 10 ði�u 5 cũng như ñ i di�n c	a 
nư�c xu$t kh%u, có quy�n ñư�c thông báo v� nh+ng thông tin do các bên liên quan cung 

c$p ngo i tr� các tài li�u n
i b
 c	a "y ban Châu Âu ho�c các nư�c thành viên, và các 
thông tin khác c*n thi�t trong vi�c bo v� l�i ích c	a mình n�u nh+ng thông tin này không có 

tính ch$t bí m�t theo quy ñ�nh t i ði�u 19 và ñư�c s� d�ng cho công tác ñi�u tra. Các bên 

có quy�n tr l�i và ñưa ra quan ñi-m riêng c	a mình v� nh+ng thông tin này. Quan ñi-m c	a 
các bên s2 ñư�c xem xét n�u ñư�c nêu rõ trong văn bn tr l�i. 

8. Tr� các trư�ng h�p nêu t i ði�u 18, tính chính xác c	a các thông tin dùng trong quá 

trình ñi�u tra do các bên quan tâm cung c$p phi ñư�c xác th)c l i b!ng m'i phương th�c 
có th-. 

9. ð�i v�i các th	 t�c m� theo quy ñ�nh t i khon 9 ði�u 5, th�i h n ñi�u tra thông 

thư�ng là m
t năm và t�i ña không quá 15 tháng k- t� th�i ñi-m m� ñi�u tra, trên cơ s� phù 

h�p v�i các k�t lu�n ñưa ra theo quy ñ�nh t i ði�u 8 v� cam k�t lo i tr� phá giá và ði�u 9 v� 
quy�t ñ�nh ch�ng bán phá giá chính th�c. 

ði�u 7 

Các bi�n pháp chng bán phá giá t�m th�i 

1. Thu� ch�ng bán phá giá t m th�i có th- ñư�c áp d�ng n�u có ñ	 các ñi�u ki�n sau: 

(i) cơ quan ñi�u tra ñã b�t ñ*u ñi�u tra theo quy ñ�nh t i ði�u 5, (ii) ñã thông báo quy�t ñ�nh 

ñi�u tra, (iii) ñã t o ñi�u ki�n cho các bên liên quan cung c$p thông tin và trình bày ý ki�n 
theo quy ñ�nh t i khon 10 ði�u 5; (iv) k�t lu�n ñi�u tra sơ b
 cho th$y có hành vi bán phá 

giá hàng hóa và gây ra thi�t h i ñ�i v�i ngành sn xu$t c	a C
ng ñ�ng và (v) c*n phi có 
bi�n pháp ngăn ch�n thi�t h i ñó ñ- bo v� l�i ích c	a C
ng ñ�ng. Thu� ch�ng bán phá giá 

t m th�i không ñư�c áp d�ng trư�c 60 ngày và sau 9 tháng k- t� ngày m� th	 t�c ch�ng 

bán phá giá. 

2. M�c thu� ch�ng bán phá giá t m th�i không ñư�c vư�t quá biên ñ
 phá giá trong k�t 
lu�n sơ b
 và có th- nh( hơn biên ñ
 phá giá này n�u như m�c thu� ñó ñã ñ	 ñ- kh�c ph�c 

thi�t h i cho ngành sn xu$t c	a C
ng ñ�ng. 
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3. Thu� ch�ng bán phá giá t m th�i có th- ñư�c bo ñm thanh toán b!ng m
t bi�n 

pháp bo ñm và hàng hóa liên quan ch0 ñư�c phép lưu thông trên th� trư�ng C
ng ñ�ng v�i 

ñi�u ki�n có bi�n pháp bo ñm này. 

4. Trư�c khi quy�t ñ�nh áp d�ng m
t bi�n pháp t m th�i, "y ban Châu Âu tham kho ý 

ki�n "y ban tư v$n ho�c, trong trư�ng h�p kh%n c$p, thông báo cho các Qu�c gia thành 
viên. Trong trư�ng h�p này, phi t� ch�c tham v$n trong th�i h n không quá 10 ngày k- t� 

ngày "y ban thông báo v� vi�c áp d�ng bi�n pháp t m th�i. 

5. Trong th�i h n 5 ngày làm vi�c k- t� ngày nh�n ñư�c văn bn c	a m
t Qu�c gia 
thành viên ñ� ngh� "y ban phi có bi�n pháp ch�ng bán phá giá ngay l�p t�c, n�u có ñ	 các 

ñi�u ki�n quy ñ�nh t i khon 1 ði�u này, thì "y ban s2 quy�t ñ�nh v� vi�c áp d�ng hay không 

áp d�ng thu� ch�ng bán phá giá t m th�i. 

6. "y ban thông báo ngay l�p t�c cho H
i ñ�ng và các Qu�c gia thành viên v� m'i 
quy�t ñ�nh ban hành theo quy ñ�nh t i các khon t� khon 1 ñ�n khon 5. H
i ñ�ng có th- ra 

m
t quy�t ñ�nh có n
i dung khác theo nguyên t�c ña s� tăng cư�ng. 

7. Th�i h n áp d�ng thu� ch�ng bán phá giá t m th�i có th- là 6 tháng và ñư�c gia h n 
thêm 3 tháng, ho�c là 9 tháng. Tuy nhiên, ch0 có th- áp d�ng thu� ch�ng bán phá giá t m 

th�i trong th�i h n 9 tháng ho�c gia h n th�i h n áp d�ng thu� ch�ng bán phá giá t m th�i 

thành 9 tháng trong trư�ng h�p có yêu c*u t� các nhà xu$t kh%u chi�m t8 tr'ng ñáng k- 
trong các giao d�ch thương m i liên quan, ho�c trong trư�ng h�p "y ban ñã thông báo v� ý 

ñ�nh ñó nhưng các nhà xu$t kh%u này không có ý ki�n phn ñ�i. 

ði�u 8 

Cam k�t lo�i tr� bán phá giá 

�M5 

1. Trong trư�ng h�p k�t lu�n ñi�u tra sơ b
 cho th$y có hành vi bán phá giá và gây ra 

thi�t h i cho ngành sn xu$t c	a C
ng ñ�ng, các nhà xu$t kh%u có th- t) nguy�n ñưa ra 

cam k�t h�p lý v� vi�c ñi�u ch0nh giá bán ho�c ng�ng xu$t kh%u phá giá vào th� trư�ng 

C
ng ñ�ng. "y ban Châu Âu có th- ch$p nh�n cam k�t c	a các nhà xu$t kh%u n�u xét th$y 
vi�c th)c hi�n cam k�t ñó s2 kh�c ph�c ñư�c thi�t h i do bán phá giá gây ra, trên cơ s� 

tham kho ý ki�n riêng c	a "y ban tư v$n. Trong trư�ng h�p này, trong th�i h n cam k�t 

c	a nhà xu$t kh%u còn hi�u l)c, thu� ch�ng bán phá giá t m th�i do "y ban Châu Âu quy�t 
ñ�nh ban hành theo quy ñ�nh t i khon 1 ði�u 7, ho�c thu� ch�ng bán phá giá chính th�c do 

H
i ñ�ng Liên minh Châu Âu thông qua theo quy ñ�nh t i khon 4 ði�u 9, tùy t�ng trư�ng 
h�p, s2 không ñư�c áp d�ng ñ�i v�i hàng hóa nh�p kh%u liên quan có xu$t x� t� các công 

ty ñư�c quy ñ�nh t i quy�t ñ�nh c	a "y ban Châu Âu v� ch$p nh�n cam k�t và các văn bn 

s�a ñ�i b� sung sau này. M�c tăng giá trong cam k�t không nh$t thi�t phi l�n hơn m�c c*n 

thi�t ñ- lo i tr� biên ñ
 phá giá, mà có th- nh( hơn biên ñ
 bán phá phá n�u như m�c tăng 
ñó ñ	 ñ- kh�c ph�c thi�t h i cho ngành sn xu$t c	a C
ng ñ�ng. 

�B 

2. "y ban Châu Âu có th- ñ� ngh� nhà xu$t kh%u cam k�t nhưng nhà xu$t kh%u không 
có nghĩa v� phi cam k�t. Vi�c nhà xu$t kh%u không ñưa ra cam k�t ho�c không ch$p nh�n 

ñ� ngh� ñưa ra cam k�t không nh hư�ng ñ�n quá trình ñi�u tra v� vi�c. Tuy nhiên, n�u như 
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hàng hóa nh�p kh%u ti�p t�c b� bán phá giá thì cơ quan ñi�u tra có th- xác ñ�nh r!ng nguy 

cơ gây ra thi�t h i l�n hơn. "y ban ch0 ñ� ngh� nhà xu$t kh%u cam k�t ho�c nhà xu$t kh%u 

ch0 ch$p nh�n ñưa ra cam k�t trong trư�ng h�p ñi�u tra sơ b
 ñã ñi ñ�n k�t lu�n có hành vi 
bán phá giá và gây ra thi�t h i. Tr� trư�ng h�p ñ�c bi�t, nhà xu$t kh%u không ñư�c phép 

ñưa ra cam k�t sau khi h�t h n trình bày ý ki�n theo quy ñ�nh t i khon 5 ði�u 20. 

3. "y ban không nh$t thi�t phi ch$p nh�n cam k�t c	a các nhà xu$t kh%u n�u xét th$y 

vi�c cam k�t không có tính kh thi, ch?ng h n như do s� lư�ng nhà xu$t kh%u th)c t� ho�c 

ti�m năng quá l�n ho�c vì nh+ng lý do khác, k- c lý do liên quan ñ�n chính sách chung. 

Nhà xu$t kh%u liên quan có quy�n ñư�c thông báo v� lý do d�n ñ�n vi�c không ch$p nh�n 
cam k�t và có th- ñư�c t o ñi�u ki�n ñ- trình bày ý ki�n v� v$n ñ� này. Lý do không ch$p 

nh�n cam k�t c	a nhà xu$t kh%u ñư�c nêu rõ trong k�t lu�n cu�i cùng. 

4. Các bên ñưa ra cam k�t có nghĩa v� cung c$p nh+ng thông tin không c*n bo m�t v� 

n
i dung cam k�t ñ- cơ quan ñi�u tra có th- thông báo cho các bên liên quan ñ�n quá trình 

ñi�u tra ñư�c bi�t. 

5. Trong trư�ng h�p ch$p nh�n cam k�t c	a nhà xu$t kh%u trên cơ s� tham kho ý ki�n 

c	a "y ban tư v$n và n�u trong "y ban tư v$n không có ý ki�n nào phn ñ�i thì vi�c ñi�u tra 

ch$m d�t. Trong m'i trư�ng h�p khác, "y ban Châu Âu ngay l�p t�c báo cáo lên H
i ñ�ng 

Liên minh Châu Âu v� k�t qu tham v$n, kèm theo ñ� xu$t ch$m d�t ñi�u tra. N�u sau th�i 
h n 1 tháng mà H
i ñ�ng không có quy�t ñ�nh khác theo nguyên t�c ña s� tăng cư�ng thì 

vi�c ñi�u tra ch$m d�t. 

6. Trong trư�ng h�p ch$p nh�n cam k�t c	a nhà xu$t kh%u, cu
c ñi�u tra v� bán phá 

giá và thi�t h i thông thư�ng v�n ñư�c ti�p t�c ñ- hoàn t$t. Trong trư�ng h�p này, n�u ñi�u 

tra ñi ñ�n k�t lu�n là không có bán phá giá và không có thi�t h i thì vi�c cam k�t m�c nhiên 

ch$m d�t, tr� trư�ng h�p ñi�u tra ñi k�t lu�n như v�y ph*n l�n là do ti�n hành trong b�i 
cnh ñã có cam k�t. Trong trư�ng h�p này, có th- yêu c*u nhà xu$t kh%u duy trì cam k�t 

trong m
t th�i h n h�p lý. N�u k�t lu�n ñi�u tra cho th$y có bán phá giá và có thi�t h i, thì 

vi�c cam k�t s2 ñư�c duy trì theo ñúng th	 t�c và theo quy ñ�nh t i Quy ch� này. 

7. "y ban phi yêu c*u m'i nhà xu$t kh%u ñã ñưa ra cam k�t và ñư�c ch$p nh�n ñ�nh 

kỳ cung c$p thông tin v� vi�c th)c hi�n cam k�t ñó và cho phép cơ quan ñi�u tra th%m ñ�nh   

nh+ng nh+ng thông tin thích h�p. N�u nhà xu$t kh%u t� ch�i th)c hi�n nh+ng nghĩa v� này 
thì s2 b� coi như vi ph m cam k�t. 

8. Trong trư�ng h�p cam k�t c	a m
t s� nhà xu$t kh%u ñư�c ch$p nh�n trong quá trình 
ñi�u tra, theo quy ñ�nh t i ði�u 11, cam k�t ñó s2 có hi�u l)c k- t� ngày ch$m d�t ñi�u tra 

ñ�i v�i nư�c xu$t kh%u liên quan. 

�M5 

9. Trong trư�ng h�p nhà xu$t kh%u ñã ñưa ra cam k�t nhưng vi ph m ho�c rút l i cam 
k�t c	a mình, ho�c "y ban rút l i quy�t ñ�nh ch$p nh�n cam k�t, thì trên cơ s� tham kho ý 

ki�n "y ban tư v$n, tùy t�ng trư�ng h�p, "y ban Châu Âu ban hành quy�t ñ�nh ho�c quy 

ñ�nh rút l i ch$p nh�n cam k�t. Trong trư�ng h�p này, thu� ch�ng bán phá giá t m th�i do 
"y ban Châu Âu quy�t ñ�nh ban hành theo quy ñ�nh t i ði�u 7 ho�c thu� ch�ng bán phá giá 

chính th�c do H
i ñ�ng Liên minh Châu Âu thông qua theo quy ñ�nh t i khon 4 ði�u 9 s2 
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m�c nhiên ñư�c áp d�ng, v�i ñi�u ki�n nhà xu$t kh%u liên quan ñã ñư�c t o ñi�u ki�n ñ- 

trình bày ý ki�n, tr� trư�ng h�p nhà xu$t kh%u t) rút l i cam k�t c	a mình.  

B$t kỳ bên liên quan nào ho�c b$t kỳ Qu�c gia thành viên nào cũng có quy�n cung c$p các 

thông tin có tính ch$t ch�ng c� rõ ràng v� vi�c cam k�t b� vi ph m. Th�i h n ñ- hoàn t$t vi�c 

ki-m tra nh!m xác ñ�nh xem có vi ph m hay không có vi ph m cam k�t là 6 tháng và có th- 
ñư�c gia h n nhưng không ñư�c quá 9 tháng k- t� ngày nh�n ñư�c ñơn yêu c*u ñi�u tra 

bán phá giá có căn c� h�p l�. "y ban Châu Âu có th- ñ� ngh� các cơ quan có th%m quy�n 

c	a các Qu�c gia thành viên giúp ñ1 giám sát vi�c th)c hi�n cam k�t. 

����B 

10. Khi có căn c� cho r!ng nhà xu$t kh%u vi ph m cam k�t ho�c trong trư�ng h�p nhà 

xu$t kh%u vi ph m ho�c rút l i cam k�t mà cu
c ñi�u tra d�n ñ�n cam k�t này không ñư�c 

hoàn t$t, "y ban Châu Âu có th- ra quy�t ñ�nh áp d�ng thu� ch�ng bán phá giá t m th�i 
theo quy ñ�nh t i ði�u 7, trên cơ s� các thông tin s:n có và tham kho ý ki�n c	a "y ban tư 

v$n. 

ði�u 9 

Ch�m d t th� t�c chng bán phá giá mà không áp d�ng bi�n pháp chng bán phá giá;  

áp d�ng thu� chng bán phá giá chính th c 

1. N�u bên có ñơn yêu c*u ñi�u tra ch�ng bán phá giá rút ñơn, th	 t�c ch�ng bán phá 
giá có th- ch$m d�t, tr� trư�ng h�p vi�c ch$m d�t ñó không phù h�p v�i l�i ích c	a C
ng 

ñ�ng. 

2. Trong trư�ng h�p sau khi tham kho ý ki�n "y ban tư v$n, "y ban Châu Âu xét th$y 
không c*n thi�t áp d�ng b$t c� bi�n pháp ch�ng bán phá giá nào và trong "y ban tư v$n 

không có ý ki�n phn ñ�i, thì vi�c ñi�u tra ho�c th	 t�c ch�ng bán phá giá ch$m d�t. Trong 

m'i trư�ng h�p khác, "y ban Châu Âu l�p t�c báo cáo lên H
i ñ�ng Liên minh Châu Âu v� 
k�t qu tham v$n, kèm theo ñ� xu$t ch$m d�t th	 t�c ch�ng bán phá giá. N�u sau th�i h n 

m
t tháng mà H
i ñ�ng không có quy�t ñ�nh khác theo nguyên t�c ña s� tăng cư�ng thì th	 
t�c ch�ng bán phá giá ch$m d�t. 

3. Trong trư�ng h�p th	 t�c ch�ng bán phá giá ñư�c m� theo quy ñ�nh t i khon 9 

ði�u 5, thi�t h i ñư�c coi là không ñáng k- n�u th� ph*n hàng hóa nh�p kh%u liên quan nh( 

hơn t8 l� th� ph*n quy ñ�nh t i khon 7 ði�u 5. N�u biên ñ
 phá giá, tính theo ph*n trăm giá 
xu$t kh%u, ñư�c xác ñ�nh là nh( hơn 2% thì các th	 t�c ch�ng bán phá giá này m�c nhiên 

ch$m d�t. Tuy nhiên, ch0 ch$m d�t riêng vi�c ñi�u tra n�u biên ñ
 phá giá ch0 nh( hơn 2% 
ñ�i v�i m
t s� nhà xu$t kh%u riêng r2 và các nhà xu$t kh%u này v�n b� áp d�ng th	 t�c 

ch�ng bán phá giá và có th- b� ñi�u tra l i trong trư�ng h�p rà soát vi�c áp d�ng bi�n pháp 

ch�ng bán phá giá ñ�i v�i nư�c liên quan theo quy ñ�nh t i ði�u 11. 

����M5 

4. N�u k�t lu�n cu�i cùng cho th$y có bán phá giá và gây ra thi�t h i và vi�c áp d�ng 

bi�n pháp ch�ng bán phá giá là c*n thi�t vì l�i ích c	a C
ng ñ�ng theo quy ñ�nh t i ði�u 21, 

thì H
i ñ�ng ban hành quy�t ñ�nh áp d�ng thu� ch�ng bán phá giá chính th�c, theo ki�n ngh� 
c	a "y ban Châu Âu trên cơ s� tham kho ý ki�n "y ban tư v$n. Ki�n ngh� c	a "y ban ñư�c 

H
i ñ�ng thông qua tr� phi H
i ñ�ng ra quy�t ñ�nh bác b(, theo nguyên t�c ña s� tương ñ�i, 

���������	
����������
��"��

���������	
����������
��"��
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trong th�i h n m
t tháng k- t� ngày "y ban trình ki�n ngh�. Trong trư�ng h�p ñang áp d�ng 

thu� ch�ng bán phá giá t m th�i, ki�n ngh� áp d�ng bi�n pháp chính th�c phi ñư�c trình 

lên H
i ñ�ng mu
n nh$t m
t tháng trư�c khi h�t th�i h n áp d�ng thu� ch�ng bán phá giá 
t m th�i. M�c thu� ch�ng bán phá giá chính th�c không ñư�c vư�t quá biên ñ
 phá giá 

trong k�t lu�n cu�i cùng và có th- nh( hơn biên ñ
 phá giá này n�u m�c thu� ñó ñã ñ	 ñ- 

kh�c ph�c thi�t h i cho ngành sn xu$t c	a C
ng ñ�ng. 

����M4 

5. Thu� ch�ng bán phá giá ñư�c xác ñ�nh theo t�ng trư�ng h�p và ñư�c áp d�ng trên 
nguyên t�c không phân bi�t ñ�i x� ñ�i v�i m'i hàng hóa nh�p kh%u ñư�c xác ñ�nh là bán 

phá giá và gây ra thi�t h i, b$t k- nh�p kh%u t� ngu�n nào, tr� hàng hóa nh�p kh%u t� 

nh+ng ngu�n ñã ñưa ra cam k�t theo quy ñ�nh t i Quy ch� này và ñư�c ch$p nh�n. Quy 
ñ�nh ñánh thu� ch�ng bán phá giá phi nêu rõ m�c thu� áp d�ng ñ�i v�i t�ng nhà xu$t kh%u 

ho�c n�u ñi�u ñó không th- th)c hi�n ñư�c và theo nguyên t�c chung, trong nh+ng trư�ng 

h�p quy ñ�nh t i ñi-m a) khon 7 ði�u 2 thì nêu tên nư�c xu$t kh%u liên quan. 

Tuy nhiên, trong trư�ng h�p áp d�ng ñi-m a) khon 7 ði�u 2, có th- xác ñ�nh m�c thu� 

ch�ng bán phá giá riêng cho t�ng nhà xu$t kh%u v�i ñi�u ki�n nhà xu$t kh%u ñó n
p ñơn ñ� 

ngh� xác ñ�nh m�c thu� riêng kèm theo thông tin, tài li�u h�p l�, ch�ng minh ñư�c r!ng: 

a) N�u là doanh nghi�p do ngư�i nư�c ngoài ki-m soát toàn b
 ho�c m
t ph*n ho�c là 
doanh nghi�p liên doanh, thì nhà xu$t kh%u ñư�c t) do chuy-n v�n và l�i nhu�n v� 

nư�c; 

b) Giá xu$t kh%u, kh�i lư�ng xu$t kh%u và phương th�c bán hàng ñ�u do các bên t) do 
th(a thu�n; 

c) Ph*n l�n c� phi�u c	a doanh nghi�p do cá nhân n�m gi+. S� công ch�c Nhà nư�c là 
thành viên c	a h
i ñ�ng qun tr� ho�c n�m gi+ v� trí qun lý ch	 ch�t ch0 là thi-u s�, 

ho�c doanh nghi�p v�n gi+ ñư�c tính ñ
c l�p ñ�i v�i các cơ quan Nhà nư�c; 

d) Các nghi�p v� ngo i h�i ñư�c th)c hi�n theo t8 giá th� trư�ng, và 

e) Nhà nư�c không can thi�p ñ�n m�c t o ñi�u ki�n cho nhà xu$t kh%u tr�n thu� ch�ng 
bán phá giá n�u nhà xu$t kh%u ñư�c áp d�ng m�c thu� ch�ng bán phá giá riêng. 

����B 

6. Trong trư�ng h�p "y ban gi�i h n ph m vi ñi�u tra theo quy ñ�nh t i ði�u 17, m�c 
thu� ch�ng bán phá giá ñ�i v�i hàng hóa nh�p kh%u t� các nhà sn xu$t ho�c xu$t kh%u ñã 

trình bày quan ñi-m và cung c$p thông tin theo quy ñ�nh t i ði�u 17, nhưng không thu
c 
di�n ñi�u tra, không ñư�c vư�t quá biên ñ
 phá giá bình quân gia quy�n c	a các bên thu
c 

m�u ñi�u tra. Khi xác ñ�nh biên ñ
 phá giá bình quân gia quy�n theo quy ñ�nh t i khon này, 

"y ban không tính ñ�n các biên ñ
 phá giá 0 và biên ñ
 phá giá không ñáng k- cũng như 
các biên ñ
 ñư�c xác ñ�nh trong b�i cnh quy ñ�nh t i ði�u 18. Phi áp d�ng m�c thu� 

ch�ng bán phá giá riêng cho hàng hóa nh�p kh%u t� nhà sn xu$t ho�c xu$t kh%u ñư�c 

hư�ng ch� ñ
 ñ�i x� riêng theo quy ñ�nh t i ði�u 17. 

ði�u 10 

H�i t 
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1. Các bi�n pháp t m th�i và thu� ch�ng bán phá giá chính th�c ch0 ñư�c áp d�ng ñ�i 

v�i hàng hóa ñư�c ñưa vào lưu thông sau th�i ñi-m quy�t ñ�nh ban hành theo quy ñ�nh t i 

khon 1 ði�u 7 ho�c khon 4 ði�u 9 có hi�u l)c, tr� nh+ng trư�ng h�p ngo i l� quy ñ�nh t i 
Quy ch� này. 

2. Trong trư�ng h�p thu� ch�ng bán phá giá t m th�i ñã ñư�c áp d�ng và k�t lu�n cu�i 
cùng xác ñ�nh là có bán phá giá và có thi�t h i, H
i ñ�ng s2 quy�t ñ�nh v� vi�c thu� ch�ng 

bán phá giá t m th�i phi ñư�c thu ñ�n m�c nào, không ph� thu
c vào vi�c có nên áp d�ng 

hay không áp d�ng thu� ch�ng bán phá giá chính th�c. Căn c� ñ- ñưa ra quy�t ñ�nh nói trên 

là y�u t� “thi�t h i” không bao g�m tình tr ng d�n ñ�n khó khăn ñáng k- cho vi�c hình thành 
m
t ngành sn xu$t c	a C
ng ñ�ng cũng như nguy cơ gây ra thi�t h i ñáng k-, tr� phi xác 

ñ�nh ñư�c là nguy cơ gây ra thi�t h i ñáng k- s2 chuy-n thành thi�t h i ñáng k- trên th)c t� 
n�u không áp d�ng các bi�n pháp t m th�i. Trong trư�ng h�p y�u t� thi�t h i bao g�m nguy 

cơ gây ra thi�t h i ñáng k- ho�c tình tr ng d�n ñ�n khó khăn ñáng k- cho vi�c hình thành 

m
t ngành sn xu$t c	a C
ng ñ�ng, thu� ch�ng bán phá giá t m th�i phi ñư�c thu ñ	 và 
thu� ch�ng bán phá giá chính th�c ch0 có th- ñư�c áp d�ng k- t� ngày k�t lu�n cu�i cùng 

xác ñ�nh là có nguy cơ gây ra thi�t h i ho�c cn tr� ñáng k-. 

3. N�u m�c thu� ch�ng bán phá giá trong k�t lu�n cu�i cùng cao hơn m�c thu� ch�ng 
bán phá giá t m th�i thì không truy thu khon chênh l�ch v� thu�. N�u Erreur ! Liaison 

incorrecte. s2 tính l i m�c thu�. N�u k�t lu�n cu�i cùng xác ñ�nh là không có bán phá giá và 

không có thi�t h i thì thu� ch�ng bán phá giá t m th�i s2 không có hi�u l)c. 

4. Có th- truy thu thu� ch�ng bán phá giá chính th�c ñ�i v�i hàng hóa ñư�c nh�p kh%u 
trong th�i h n 90 ngày trư�c khi áp d�ng bi�n pháp t m th�i, nhưng không truy thu thu� ñ�i 

v�i hàng hóa ñư�c nh�p kh%u trư�c ngày b�t ñ*u ñi�u tra, n�u các ñi�u ki�n sau ñây ñ�ng 
th�i xy ra: hàng hóa nh�p kh%u ñã ñư�c ñăng ký theo quy ñ�nh t i khon 5 ði�u 14; "y ban 

ñã t o ñi�u ki�n cho các nhà xu$t kh%u trình bày ý ki�n; và 

a) hàng hóa liên quan ñã có m
t quá trình b� bán phá giá lâu dài ho�c nhà nh�p kh%u ñã 

bi�t ho�c l2 ra phi bi�t v� hành vi bán phá giá, quy mô bán phá giá và quy mô thi�t 
h i có th- xy ra ho�c ñã xy ra 

và 

b) ngoài kh�i lư�ng hàng hóa nh�p kh%u vào EU và gây ra thi�t h i trong th�i gian ñi�u 

tra, còn có hi�n tư�ng hàng hóa nh�p kh%u ti�p t�c tăng ñ
t bi�n, có th- nh hư�ng 

nghiêm tr'ng ñ�n hi�u qu kh�c ph�c thi�t h i c	a bi�n pháp áp d�ng thu� ch�ng 
bán phá giá chính th�c, trên cơ s� ñã xem xét ñ�n y�u t� th�i ñi-m nh�p kh%u, kh�i 

lư�ng, tr� giá hàng hóa nh�p kh%u ho�c các y�u t� khác. 

5. Trong trư�ng h�p nhà xu$t kh%u vi ph m ho�c rút l i cam k�t, thu� ch�ng bán phá 
giá chính th�c có th- ñư�c áp d�ng h�i t� ñ�i v�i hàng hóa ñưa vào lưu thông trong vòng 90 

ngày trư�c khi áp d�ng các bi�n pháp t m th�i, v�i ñi�u ki�n hàng hóa nh�p kh%u ñã ñư�c 

ñăng ký hi quan theo quy ñ�nh t i khon 5 ði�u 14 và không truy thu thu� ñ�i v�i hàng hóa 

nh�p kh%u trư�c th�i ñi-m vi ph m ho�c rút l i cam k�t. 

ði�u 11 

Th�i h�n, rà soát và hoàn thu� 
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1. Bi�n pháp ch�ng bán phá giá ch0 ñư�c áp d�ng trong m
t th�i gian và � m�c ñ
 c*n 

thi�t nh!m kh�c ph�c thi�t h i do vi�c bán phá giá gây ra. 

2. Th�i h n áp d�ng m
t bi�n pháp ch�ng bán phá giá là 5 năm k- t� ngày có quy�t 

ñ�nh áp d�ng bi�n pháp ñó ho�c 5 năm k- t� ngày có k�t lu�n rà soát g*n nh$t v� hành vi 

bán phá giá và thi�t h i, tr� trư�ng h�p k�t lu�n rà soát xác ñ�nh r!ng vi�c ch$m d�t áp 
d�ng bi�n pháp ch�ng bán phá giá có th- t o ñi�u ki�n thu�n l�i cho hành vi bán phá giá và 

thi�t h i ti�p t�c xy ra ho�c tái di�n. Trư�c khi h�t th�i h n áp d�ng bi�n pháp ch�ng bán 

phá giá, "y ban s2 ch	 ñ
ng ti�n hành rà soát, ho�c theo ñ� ngh� c	a các nhà sn xu$t c	a 

C
ng ñ�ng ho�c ñ i di�n c	a h'; bi�n pháp ch�ng bán phá giá v�n có hi�u l)c trong th�i 
gian rà soát. 

Vi�c rà soát các bi�n pháp ch�ng bán phá giá trư�c khi các bi�n pháp này h�t hi�u l)c s2 
ñư�c ti�n hành khi ñ� ngh� rà soát có ñ	 ch�ng c� ch�ng minh ñư�c r!ng vi�c ch$m d�t áp 

d�ng các bi�n pháp ch�ng bán phá giá có th- t o ñi�u ki�n thu�n l�i cho hành vi bán phá 

giá và thi�t h i ti�p t�c xy ra ho�c tái di�n. Có th- ch�ng minh kh năng này b!ng m
t s� 

ch�ng c� như: hành vi bán phá giá và thi�t h i ti�p t�c xy ra; ho�c thi�t h i ch0 có th- ñư�c 
kh�c ph�c hoàn toàn ho�c m
t ph*n là nh� vào vi�c áp d�ng bi�n pháp ch�ng bán phá giá; 

ho�c tình hình ho t ñ
ng c	a các nhà xu$t kh%u ho�c b�i cnh th� trư�ng r$t d� d�n ñ�n kh 
năng hành vi bán phá giá gây thi�t h i tái di�n. 

Trong th�i gian ñi�u tra rà soát theo quy ñ�nh t i khon này, nhà xu$t kh%u, nhà nh�p kh%u, 

ñ i di�n c	a nư�c xu$t kh%u và nhà sn xu$t c	a C
ng ñ�ng có th- trình bày ý ki�n 	ng h
, 

bác b( ho�c bình lu�n v� nh+ng gi thuy�t nêu trong ñơn ñ� ngh� rà soát và k�t lu�n rà soát 
s2 cân nh�c ñ�n m'i y�u t� ch�ng c� xác ñáng và có tài li�u làm căn c� h�p l�, nh!m xác 

ñ�nh xem li�u vi�c ch$m d�t áp d�ng bi�n pháp ch�ng bán phá giá có th- t o ñi�u ki�n 
thu�n l�i cho hành vi bán phá giá và thi�t h i ti�p t�c xy ra ho�c tái di�n hay không. 

Thông báo v� vi�c s�p ch$m d�t áp d�ng bi�n pháp ch�ng bán phá giá phi ñư�c ñăng trên 

Công báo c�a các C�ng ñ�ng Châu Âu vào m
t th�i ñi-m thích h�p trong vòng m
t năm 

trư�c khi k�t thúc th�i h n áp d�ng bi�n pháp ch�ng bán phá giá theo quy ñ�nh t i khon 
này. Sau khi có thông báo, các nhà sn xu$t c	a C
ng ñ�ng có quy�n n
p ñơn ñ� ngh� rà 

soát theo quy ñ�nh t i ño n 2 khon này, mu
n nh$t là 3 tháng trư�c khi k�t thúc th�i h n 5 
năm. Thông báo v� vi�c chính th�c ch$m d�t áp d�ng bi�n pháp ch�ng bán phá giá theo 

quy ñ�nh t i khon này cũng phi ñư�c công b� công khai. 

3.  Cơ quan ñi�u tra cũng có th- rà soát ñ- xác ñ�nh xem có c*n duy trì các bi�n pháp 
ch�ng bán phá giá hay không, n�u có căn c� ñ- rà soát, theo yêu c*u c	a "y ban ho�c c	a 

m
t Qu�c gia thành viên, ho�c theo ñ� ngh� c	a nhà xu$t kh%u, nhà nh�p kh%u ho�c các nhà 

sn xu$t c	a C
ng ñ�ng, v�i ñi�u ki�n ñơn ñ� ngh� ñó ñư�c g�i ñ�n cơ quan ñi�u tra sau 
m
t th�i gian h�p lý ít nh$t là m
t năm k- t� ngày có quy�t ñ�nh áp d�ng bi�n pháp ch�ng 

bán phá giá chính th�c và có ñ	 ch�ng c� ch�ng minh tính c*n thi�t c	a vi�c rà soát gi+a 

kỳ. 

Vi�c rà soát gi+a kỳ ñư�c ti�n hành khi ñ� ngh� rà soát có ñ	 ch�ng c� ch�ng minh ñư�c 

r!ng: 

- vi�c duy trì bi�n pháp ch�ng bán phá giá là không còn c*n thi�t ñ- kh�c ph�c thi�t h i 

do bán phá giá gây ra; và/ho�c  
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- thi�t h i không ch�c ti�p t�c xy ra ho�c tái di�n trong trư�ng h�p ch$m d�t ho�c ñi�u 

ch0nh bi�n pháp ch�ng bán phá giá; ho�c 

- bi�n pháp ch�ng bán phá giá hi�n t i không ñ	 ho�c không còn ñ	 ñ- kh�c ph�c thi�t 

h i do bán phá giá gây ra. 

Trong th�i gian ti�n hành rà soát theo quy ñ�nh t i khon này, "y ban Châu Âu cũng có 

quy�n xem xét xem li�u b�i cnh liên quan ñ�n hành vi bán phá giá và thi�t h i có thay ñ�i 
ñáng k- hay không ho�c bi�n pháp hi�n t i có mang l i hi�u qu như d) tính và kh�c ph�c 

ñư�c thi�t h i ñã ñư�c xác ñ�nh theo quy ñ�nh t i ði�u 3 hay không. ð- th)c hi�n ñư�c ñi�u 
ñó, "y ban s2 cân nh�c ñ�n m'i y�u t� ch�ng c� xác ñáng và có tài li�u làm căn c� h�p l� 

trong k�t lu�n cu�i cùng. 

4. Cơ quan ñi�u tra cũng ti�n hành rà soát nh!m xác ñ�nh biên ñ
 phá giá riêng cho 

t�ng nhà xu$t kh%u m�i c	a nư�c xu$t kh%u liên quan. Nhà xu$t kh%u m�i là nhà xu$t kh%u 
không xu$t kh%u hàng hóa trong th�i gian ñi�u tra ñ- áp d�ng bi�n pháp ch�ng bán phá giá. 

Vi�c rà soát ñư�c ti�n hành khi nhà xu$t kh%u m�i ho�c nhà sn xu$t m�i ch�ng minh ñư�c 

r!ng h' không liên quan ñ�n các nhà xu$t kh%u ho�c nhà sn xu$t hàng hóa c	a nư�c xu$t 
kh%u ñang b� áp d�ng bi�n pháp ch�ng bán phá giá và hàng hóa c	a h' th)c s) ñư�c nh�p 

kh%u vào C
ng ñ�ng sau th�i gian ñi�u tra nói trên, ho�c ch�ng minh ñư�c r!ng h' ñã giao 

k�t m
t h�p ñ�ng không th- h	y b( là xu$t kh%u m
t kh�i lư�ng l�n hàng hóa sang C
ng 
ñ�ng. 

Cơ quan ñi�u tra m� th	 t�c rà soát liên quan ñ�n nhà xu$t kh%u m�i và ti�n hành m
t cách 

kh%n trương sau khi tham kho ý ki�n "y ban tư v$n và t o ñi�u ki�n cho các nhà sn xu$t 
c	a C
ng ñ�ng trình bày ý ki�n. Quy ñ�nh do "y ban Châu Âu ban hành v� vi�c m� th	 t�c 

rà soát s2 bãi b( m�c thu� hi�n hành ñ�i v�i nhà xu$t kh%u m�i liên quan trên cơ s� s�a ñ�i 
quy ñ�nh ñã ban hành v� vi�c áp d�ng thu� ch�ng bán phá giá, ñ�ng th�i yêu c*u hàng hóa 

nh�p kh%u phi ñăng ký hi quan theo quy ñ�nh t i ði�u 14 nh!m m�c ñích trong trư�ng h�p 

k�t qu rà soát xác ñ�nh ñư�c là nhà xu$t kh%u ñó có bán phá giá, thì truy thu thu� ch�ng 
bán phá giá k- t� ngày b�t ñ*u rà soát. 

Không áp d�ng quy ñ�nh t i khon này trong trư�ng h�p thu� ch�ng bán phá giá ñã ñư�c 

xác ñ�nh theo quy ñ�nh t i khon 6 ði�u 9. 

����M5 

5. Nh+ng quy ñ�nh tương �ng c	a Quy ch� này liên quan ñ�n th	 t�c m� và ti�n hành 

ñi�u tra, tr� quy ñ�nh liên quan ñ�n th�i h n, ñư�c áp d�ng ñ�i v�i m'i quá trình rà soát theo 
quy ñ�nh t i các khon 2, 3 và 4 c	a ði�u này. Vi�c rà soát theo quy ñ�nh t i khon 2 và 

khon 3 phi ñư�c kh%n trương ti�n hành và thông thư�ng phi ñư�c hoàn t$t trong th�i 

h n 12 tháng k- t� ngày b�t ñ*u rà soát. Trong m'i trư�ng h�p, th�i h n c	a vi�c rà soát 

theo quy ñ�nh t i khon 2 và khon 3 không ñư�c quá 15 tháng k- t� khi b�t ñ*u rà soát. 
Vi�c rà soát theo quy ñ�nh t i khon 4, trong m'i trư�ng h�p, phi ñư�c hoàn t$t trong th�i 

h n 9 tháng k- t� ngày b�t ñ*u rà soát. N�u vi�c rà soát theo quy ñ�nh t i khon 2 ñư�c b�t 

ñ*u ti�n hành trong khi vi�c rà soát theo quy ñ�nh t i khon 3 ñang ñư�c ti�n hành v�i cùng 
m
t th	 t�c ch�ng bán phá giá, thì th�i h n c	a vi�c rà soát theo quy ñ�nh t i khon 3 cũng 

là th�i h n c	a vi�c rà soát theo quy ñ�nh t i khon 2 và là th�i h n nêu trên. 
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"y ban Châu Âu ki�n ngh� H
i ñ�ng ra quy�t ñ�nh sau rà soát ch�m nh$t m
t tháng trư�c khi 

k�t thúc các th�i h n nêu trên. 

N�u vi�c rà soát không ñư�c hoàn t$t trong các th�i h n nêu trên thì các bi�n pháp ch�ng 

bán phá giá: 

- ch$m d�t hi�u l)c trong trư�ng h�p rà soát theo quy ñ�nh t i khon 2, 

- ch$m d�t hi�u l)c trong trư�ng h�p ñ�ng th�i rà soát theo quy ñ�nh t i khon 2 và 

khon 3, khi có m
t trong hai ñi�u ki�n sau: (i) vi�c rà soát theo quy ñ�nh t i khon 2 

ñư�c b�t ñ*u ti�n hành trong khi vi�c rà soát theo quy ñ�nh t i khon 3 ñang ñư�c ti�n 

hành v�i cùng m
t th	 t�c ch�ng bán phá giá; (ii) 2 quá trình rà soát ñó ñư�c b�t ñ*u 
vào cùng th�i ñi-m; ho�c 

- ti�p t�c ñư�c áp d�ng trong trư�ng h�p rà soát theo quy ñ�nh t i khon 3 và khon 4. 

Thông báo v� vi�c chính th�c ch$m d�t ho�c duy trì các bi�n pháp ch�ng bán phá giá theo 
quy ñ�nh t i khon này phi ñư�c ñăng trên Công báo c�a Liên minh Châu Âu. 

����B 

6.  U8 ban Châu Âu ra quy�t ñ�nh ti�n hành rà soát theo quy ñ�nh t i ði�u này trên cơ 
s� tham kho ý ki�n u8 ban tư v$n. Căn c� vào k�t qu rà soát, thi�t ch� ñã thông qua bi�n 

pháp ch�ng bán phá giá s2 ra quy�t ñ�nh bãi b( ho�c duy trì bi�n pháp ñó theo quy ñ�nh t i 
khon 2, ho�c quy�t ñ�nh bãi b(, duy trì ho�c s�a ñ�i bi�n pháp ñó theo quy ñ�nh t i khon 3 

và khon 4. Trong trư�ng h�p bi�n pháp ch�ng bán phá giá ch0 ñư�c bãi b( ñ�i v�i t�ng 

nhà xu$t kh%u riêng r2, ch� không bãi b( ñ�i v�i c nư�c xu$t kh%u liên quan, thì các nhà 

xu$t kh%u ñó v�n thu
c di�n b� áp d�ng th	 t�c ch�ng bán phá giá và có th- m�c nhiên b� 
ñi�u tra l i khi cơ quan ñi�u tra ti�n hành rà soát ñ�i v�i nư�c xu$t kh%u ñó theo quy ñ�nh t i 

ði�u này. 

7. Trong trư�ng h�p vi�c rà soát theo quy ñ�nh t i khon 3 v�n ñang ñư�c ti�n hành 

vào th�i ñi-m th�i h n áp d�ng bi�n pháp ch�ng bán phá giá theo quy ñ�nh t i khon 2 k�t 

thúc, thì vi�c rà soát ñó s2 bao g�m c n
i dung rà soát theo quy ñ�nh t i khon 2. 

8. Không ph� thu
c vào quy ñ�nh t i khon 2, nhà nh�p kh%u có quy�n ñ� ngh� ñư�c 

hoàn thu� n�u ch�ng minh ñư�c r!ng biên ñ
 phá giá là cơ s� xác ñ�nh m�c thu� mà h' ñã 

n
p ñã b� tri�t tiêu ho�c gim xu�ng m�c th$p hơn m�c thu� hi�n hành. 

ð- ñư�c hoàn thu� ch�ng bán phá giá, nhà nh�p kh%u phi n
p ñơn xin hoàn thu� cho "y 
ban Châu Âu. ðơn xin hoàn thu� phi ñư�c n
p thông qua Qu�c gia thành viên ñang lưu 

thông hàng hóa liên quan, trong th�i h n 6 tháng k- t� ngày cơ quan có th%m quy�n xác 
ñ�nh m
t cách h�p l� m�c thu� ch�ng bán phá giá chính th�c ho�c k- t� ngày có quy�t ñ�nh 

áp d�ng thu� ch�ng bán phá giá t m th�i. Các Qu�c gia thành viên ngay l�p t�c chuy-n ñơn 

xin hoàn thu� ñ�n "y ban. 

ðơn xin hoàn thu� ch0 ñư�c coi là có ñ	 ch�ng c� h�p l� n�u nêu rõ yêu c*u c� th- v� tr� 
giá khon thu� ch�ng bán phá giá phi hoàn l i và kèm theo m'i ch�ng t� thu� quan liên 

quan ñ�n vi�c xác ñ�nh và thanh toán khon thu� này. N
i dung ñơn xin hoàn thu� cũng phi 
bao g�m các ch�ng c�, ñư�c xác ñ�nh trong m
t giai ño n mang tính ñ i di�n, v� giá tr� 

thông thư�ng và giá xu$t kh%u vào C
ng ñ�ng c	a nhà sn xu$t ho�c xu$t kh%u ñang b� áp 

d�ng thu� ch�ng bán phá giá. Trong trư�ng h�p nhà nh�p kh%u không có quan h� v�i nhà 
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sn xu$t ho�c xu$t kh%u hàng hóa liên quan và không có s:n ngay l�p t�c các thông tin nói 

trên ho�c không ñư�c nhà sn xu$t ho�c xu$t kh%u cung c$p cho, thì ñơn xin hoàn thu� 

phi kèm theo văn bn theo ñó nhà sn xu$t ho�c xu$t kh%u tuyên b� r!ng biên ñ
 phá giá 
ñã gim ho�c b� tri�t tiêu, theo quy ñ�nh t i ði�u này, và cam k�t s2 cung c$p các ch�ng c� 

thích h�p cho "y ban. N�u nhà sn xu$t ho�c xu$t kh%u không cung c$p các ch�ng c� nói 

trên trong m
t th�i h n h�p lý thì ñơn xin hoàn thu� b� bác b(. 

Trên cơ s� tham kho ý ki�n "y ban tư v$n, "y ban Châu Âu quy�t ñ�nh v� vi�c ch$p nh�n 

hay không ch$p nh�n ñơn xin hoàn thu� và v� m�c ñ
 hoàn thu�, ho�c "y ban có th- ra 

quy�t ñ�nh rà soát gi+a kỳ vào b$t kỳ lúc nào; các thông tin và k�t lu�n có ñư�c t� vi�c rà 
soát theo quy ñ�nh liên quan ñ�n hình th�c rà soát này s2 ñư�c s� d�ng ñ- xác ñ�nh xem có 

căn c� ñ- quy�t ñ�nh hoàn thu� hay không và hoàn thu� � m�c ñ
 nào. Th�i h n ra quy�t 
ñ�nh v� vi�c hoàn thu� thông thư�ng là 12 tháng và trong m'i trư�ng h�p không ñư�c quá 

18 tháng k- t� ngày có ñơn xin hoàn thu� v�i ñ*y ñ	 ch�ng c� h�p l� do nhà nh�p kh%u 

hàng hóa b� áp d�ng thu� ch�ng bán phá giá n
p. Quy�t ñ�nh hoàn thu� phi ñư�c các 
Qu�c gia thành viên th)c hi�n trong th�i h n 90 ngày k- t� ngày có quy�t ñ�nh ñó. 

9. Trong m'i quá trình ñi�u tra ñ- rà soát ho�c hoàn thu� theo quy ñ�nh t i ði�u này, 

v�i ñi�u ki�n b�i cnh không thay ñ�i, "y ban áp d�ng phương pháp ñi�u tra ñã ñư�c s� 
d�ng trong l*n ñi�u tra d�n ñ�n k�t lu�n áp d�ng thu� ch�ng bán phá giá, theo quy ñ�nh t i 

ði�u 2, nh$t là khon 11 và khon 12, và quy ñ�nh t i ði�u 17. 

10. Trong m'i quá trình ñi�u tra theo quy ñ�nh t i ði�u này, "y ban xem xét tính tin c�y 

c	a giá xu$t kh%u ñư�c quy ñ�nh t i ði�u 2. Tuy nhiên, trong trư�ng h�p ñã quy�t ñ�nh tính 
giá xu$t kh%u theo quy ñ�nh t i khon 9 ði�u 2, "y ban phi tính giá xu$t kh%u trên cơ s� 

không kh$u tr� khon thu� ch�ng bán phá giá ñã n
p, v�i ñi�u ki�n các ch�ng c� ñư�c 
cung c$p cho th$y khon thu� này ñư�c tính vào giá bán buôn, bán l@ hàng hóa nh�p kh%u 

trên th� trư�ng C
ng ñ�ng m
t cách h�p l�. 

ði�u 12 

����M5 

1. Trong th�i h n 2 năm k- t� ngày b�t ñ*u áp d�ng các bi�n pháp ch�ng bán phá giá, 

n�u ngành sn xu$t c	a C
ng ñ�ng ho�c bên liên quan khác cung c$p ñ*y ñ	 thông tin v� 
vi�c giá xu$t kh%u gim sau giai ño n ñi�u tra ban ñ*u và trư�c ho�c sau khi áp d�ng các 

bi�n pháp ch�ng bán phá giá, ho�c thông tin cho th$y vi�c áp d�ng các bi�n pháp ch�ng bán 

phá giá không làm thay ñ�i ho�c ch0 làm thay ñ�i không ñáng k- giá bán buôn, bán l@ hàng 
hóa nh�p kh%u trên th� trư�ng C
ng ñ�ng, thì sau khi tham kho ý ki�n "y ban tư v$n, "y 

ban có th- ra quy�t ñ�nh ñi�u tra l i nh!m xem xét ñánh giá tác ñ
ng c	a bi�n pháp ch�ng 

bán phá giá ñ�i v�i các m�c giá nêu trên. 

"y ban cũng có th- ch	 ñ
ng, ho�c theo ñ� ngh� c	a m
t Qu�c gia thành viên, ti�n hành 

ñi�u tra l i, v�i nh+ng ñi�u ki�n nêu trên. 

����B 

2. Trong quá trình ñi�u tra l i theo quy ñ�nh t i ði�u này, các nhà xu$t kh%u, nhà nh�p 

kh%u và nhà sn xu$t c	a C
ng ñ�ng phi ñư�c t o ñi�u ki�n ñ- làm rõ tình hình liên quan 

ñ�n giá bán buôn, bán l@. N�u k�t lu�n ñi�u tra cho th$y bi�n pháp ch�ng bán phá giá ñã 

không ñ t ñư�c m�c ñích làm thay ñ�i các m�c giá ñó nh!m kh�c ph�c thi�t h i ñư�c xác 
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ñ�nh theo quy ñ�nh t i ði�u 3, thì giá xu$t kh%u phi ñư�c tính l i theo quy ñ�nh t i ði�u 2 và 

biên ñ
 phá giá cũng phi ñư�c tính l i trên cơ s� giá xu$t kh%u m�i ñó. �M5 Trong trư�ng 

h�p cho r!ng các ñi�u ki�n quy ñ�nh t i khon 1 ði�u 12 ñ�ng th�i xy ra là do giá xu$t kh%u 
gim sau giai ño n ñi�u tra ban ñ*u và trư�c ho�c sau khi áp d�ng các bi�n pháp ch�ng bán 

phá giá, thì biên ñ
 phá giá có th- ñư�c tính l i trên cơ s� giá xu$t kh%u ñã gim ñó. ⊳ 

����M5 

3. N�u k�t qu ñi�u tra l i theo quy ñ�nh t i ði�u này cho th$y hành vi bán phá phá gia 

tăng, thì sau khi tham kho ý ki�n "y ban tư v$n, H
i ñ�ng Liên minh Châu Âu có th- ra 
quy�t ñ�nh s�a ñ�i các bi�n pháp ch�ng bán phá giá hi�n hành theo ki�n ngh� c	a "y ban 

Châu Âu, trên cơ s� căn c� vào k�t qu xác ñ�nh l i giá xu$t kh%u. Ki�n ngh� c	a "y ban 

ñư�c H
i ñ�ng thông qua tr� phi H
i ñ�ng ra quy�t ñ�nh bác b( theo nguyên t�c ña s� 
tương ñ�i trong th�i h n m
t tháng k- t� ngày "y ban trình lên. M�c thu� ch�ng bán phá giá 

ñư�c xác ñ�nh theo quy ñ�nh t i ði�u này không ñư�c vư�t quá 2 l*n m�c thu� ch�ng bán 

phá giá ban ñ*u. 

4. M'i quá trình ñi�u tra l i theo quy ñ�nh t i ði�u này phi tuân theo nh+ng quy ñ�nh 

tương �ng t i ði�u 5 và ði�u 6. Tuy nhiên, vi�c ñi�u tra này phi ñư�c kh%n trương ti�n 

hành và thông thư�ng phi ñư�c hoàn t$t trong th�i h n 6 tháng k- t� ngày b�t ñ*u ñi�u tra. 

Trong m'i trư�ng h�p, th�i h n c	a vi�c ñi�u tra l i không ñư�c quá 9 tháng k- t� ngày b�t 
ñ*u ñi�u tra. 

"y ban trình ki�n ngh� lên H
i ñ�ng ch�m nh$t m
t tháng trư�c khi k�t thúc th�i h n nêu 
trên. 

N�u vi�c ñi�u tra không ñư�c hoàn t$t trong các th�i h n nêu trên thì các bi�n pháp ch�ng 

bán phá giá ñư�c gi+ nguyên. Thông báo v� vi�c duy trì các bi�n pháp ch�ng bán phá giá 
theo quy ñ�nh t i khon này phi ñư�c ñăng trên Công báo c�a Liên minh Châu Âu. 

����B 

5. Các ñ� ngh� ñi�u ch0nh giá tr� thông thư�ng ch0 ñư�c chú ý xem xét theo quy ñ�nh t i 
ði�u này trong trư�ng h�p các thông tin ñ*y ñ	 v� giá tr� thông thư�ng sau khi ñi�u ch0nh, 

kèm theo ch�ng c� h�p l�, ñư�c cung c$p cho "y ban Châu Âu trong th�i h n nêu trong 

thông báo m� ñi�u tra. N�u vi�c ñi�u tra ñòi h(i phi xem xét l i giá tr� thông thư�ng thì 

hàng hóa nh�p kh%u liên quan có th- b� bu
c phi ñăng ký hi quan theo quy ñ�nh t i khon 
5 ði�u 14 trư�c khi có k�t qu ñi�u tra l i. 

ði�u 13 

Trn thu� chng bán phá giá 

����M5 

1. Khi có hành vi tr�n thu� ch�ng bán phá giá hi�n hành, ph m vi áp d�ng thu� ch�ng 

bán phá giá theo quy ñ�nh t i Quy ch� này có th- bao g�m c hàng hóa tương t) nh�p kh%u 
t� nư�c th� ba, k- c hàng hóa có ñi�u ch0nh không ñáng k-, cũng như hàng hóa tương t) 

có ñi�u ch0nh không ñáng k- ñư�c nh�p kh%u t� nư�c ñang b� áp d�ng các bi�n pháp ch�ng 
bán phá giá ho�c linh ki�n c	a hàng hóa này. Trong trư�ng h�p tr�n thu� ch�ng bán phá giá 

hi�n hành, thu� ch�ng bán phá giá không vư�t quá m�c thu� chung quy ñ�nh t i khon 5 

ði�u 9 c	a Quy ch� này có th- ñư�c áp d�ng c v�i hàng hóa nh�p kh%u t� các công ty 
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ñư�c hư�ng m�c thu� riêng c	a nư�c xu$t kh%u ñang b� áp d�ng bi�n pháp ch�ng bán phá 

giá. Tr�n thu� ch�ng bán phá ñư�c xác ñ�nh trên cơ s� 3 y�u t� sau:  

- có s) thay ñ�i v� mô hình, phương th�c trao ñ�i thương m i gi+a nư�c th� ba và C
ng 

ñ�ng ho�c gi+a các công ty c	a nư�c ñang b� áp d�ng bi�n pháp ch�ng bán phá giá và 

C
ng ñ�ng, thông qua nh+ng hành vi, giao d�ch ho�c ho t ñ
ng gia công mà không có 
căn c� ho�c lý do kinh t� nào khác ngoài lý do tr�n thu�; 

- có căn c� cho th$y có thi�t h i ho�c tác d�ng c	a thu� ch�ng bán phá giá trong vi�c 

ñi�u ch0nh giá và/ho�c s� lư�ng hàng hóa tương t) b� suy gim; 

- có ch�ng c�, ñư�c xây d)ng theo quy ñ�nh t i ði�u 2 trong trư�ng h�p c*n thi�t, ch�ng 
minh ñư�c là có hành vi bán phá giá trên cơ s� so sánh v�i giá tr� thông thư�ng ñã 

ñư�c xác ñ�nh cho hàng hóa tương t). 

Nh+ng hành vi, giao d�ch ho�c ho t ñ
ng gia công quy ñ�nh t i ño n 1 khon này ch	 y�u 

bao g�m:  

- ñi�u ch0nh không ñáng k- hàng hóa liên quan nh!m ñư�c c$p mã s� thu� quan khác và 
do ñó s2 không b� áp d�ng các bi�n pháp ch�ng bán phá giá, v�i ñi�u ki�n nh+ng ñi�u 

ch0nh này không làm thay ñ�i các ñ�c tính cơ bn c	a hàng hóa ñó;  

- xu$t kh%u hàng hóa ñang b� áp d�ng các bi�n pháp ch�ng bán phá giá thông qua nư�c 

th� ba; 

- t� ch�c l i h� th�ng bán hàng gi+a các nhà sn xu$t ho�c xu$t kh%u c	a nư�c ñang b� 

áp d�ng các bi�n pháp ch�ng bán phá giá nh!m làm cho sn ph%m c	a h' cu�i cùng l i 

ñư�c xu$t kh%u sang C
ng ñ�ng thông qua nhà sn xu$t ñư�c hư�ng thu� su$t riêng, 
th$p hơn thu� su$t áp d�ng ñ�i v�i sn ph%m c	a h'; và 

- ho t ñ
ng l�p ráp trong C
ng ñ�ng ho�c t i nư�c th� ba, v�i các ñi�u ki�n quy ñ�nh t i 
khon 2 ði�u này. 

����B 

2. Ho t ñ
ng l�p ráp trong C
ng ñ�ng ho�c t i nư�c th� ba s2 b� coi là hành vi tr�n 
thu� ch�ng bán phá giá hi�n hành n�u có các ñi�u ki�n sau ñây: 

a) ho t ñ
ng l�p ráp ñã b�t ñ*u ho�c gia tăng ñáng k- t� khi ho�c ngay trư�c khi b�t ñ*u 

ñi�u tra ch�ng bán phá giá và linh ki�n ñ- l�p ráp có xu$t x� t� nư�c ñang b� áp d�ng 
các bi�n pháp ch�ng bán phá giá; 

b) giá tr� linh ki�n có xu$t x� t� nư�c ñang b� áp d�ng các bi�n pháp ch�ng bán phá giá 

chi�m ít nh$t 60% t�ng giá tr� linh ki�n sn ph%m ñư�c l�p ráp; tuy nhiên, n�u giá tr� gia 

tăng c	a linh ki�n ñư�c s� d�ng trong quá trình l�p ráp ho�c hoàn thi�n sn ph%m 
chi�m hơn 25% chi phí sn xu$t thì trong b$t kỳ trư�ng h�p nào cũng không ñư�c coi là 

hành vi tr�n thu� ch�ng bán phá giá; 

và 

c) hi�u l)c c	a thu� ch�ng bán phá giá trong vi�c ñi�u ch0nh giá và/ho�c s� lư�ng sn 

ph%m tương t) ñư�c l�p ráp b� suy gim và có ch�ng c� v� vi�c bán phá giá trên cơ s� 
so sánh v�i giá tr� thông thư�ng ñã ñư�c xác ñ�nh ñ�i v�i hàng hóa tương t). 
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����M5 

3. "y ban ch	 ñ
ng, ho�c theo ñ� ngh� c	a m
t Qu�c gia thành viên ho�c c	a m
t bên 
liên quan, m� ñi�u tra theo quy ñ�nh t i ði�u này, trên cơ s� có ñ*y ñ	 ch�ng c� liên quan 

ñ�n các y�u t� quy ñ�nh t i khon 1. Trên cơ s� tham kho ý ki�n "y ban tư v$n, "y ban 

Châu Âu ban hành quy ñ�nh m� ñi�u tra và cũng có th- yêu c*u cơ quan hi quan có bi�n 
pháp bu
c nhà nh�p kh%u phi làm th	 t�c ñăng ký hàng hóa nh�p kh%u theo quy ñ�nh t i 

khon 5 ði�u 14, ho�c phi có bi�n pháp bo ñm. "y ban Châu Âu ti�n hành ñi�u tra v�i 

s) giúp ñ1 c	a cơ quan Hi quan, n�u có, và phi ñưa ra k�t lu�n trong th�i h n 9 tháng. 

N�u k�t lu�n cu�i cùng cho th$y c*n phi m� r
ng ph m vi áp d�ng các bi�n pháp ch�ng 
bán phá giá, thì H
i ñ�ng Liên minh Châu Âu ra quy�t ñ�nh m� r
ng ph m vi áp d�ng các 

bi�n pháp này theo ki�n ngh� c	a "y ban Châu Âu, trên cơ s� tham kho ý ki�n "y ban tư 
v$n. Ki�n ngh� c	a "y ban Châu Âu ñư�c H
i ñ�ng thông qua tr� phi H
i ñ�ng ra quy�t ñ�nh 

bác b(, theo nguyên t�c ña s� tương ñ�i, trong th�i h n m
t tháng k- t� ngày "y ban trình 

lên. Quy�t ñ�nh m� r
ng ph m vi áp d�ng các bi�n pháp ch�ng bán phá giá có hi�u l)c k- t� 
ngày ñăng ký hàng hóa nh�p kh%u theo quy ñ�nh t i khon 5 ði�u 14, ho�c ngày có bi�n 

pháp bo ñm. Nh+ng quy ñ�nh tương �ng c	a Quy ch� này liên quan ñ�n th	 t�c m� và 

ti�n hành ñi�u tra ñư�c áp d�ng cho n
i dung quy ñ�nh t i ði�u này. 

4. Hàng hóa nh�p kh%u không c*n phi làm th	 t�c ñăng ký hi quan theo quy ñ�nh t i 

khon 5 ði�u 14, ho�c không b� áp d�ng các bi�n pháp ch�ng bán phá giá n�u nhà sn xu$t 

ho�c nh�p kh%u hàng hóa ñó ñư�c hư�ng mi�n tr�. ðơn xin hư�ng mi�n tr�, có căn c� h�p 
l�, phi ñư�c n
p trong th�i h n nêu trong quy ñ�nh m� ñi�u tra do "y ban ban hành. Trong 

trư�ng h�p nh+ng hành vi, giao d�ch ho�c ho t ñ
ng gia công nh!m m�c ñích tr�n th� 

ch�ng bán phá giá di�n ra bên ngoài C
ng ñ�ng, n�u nhà sn xu$t hàng hóa liên quan 

ch�ng minh ñư�c là h' không liên quan ñ�n b$t kỳ nhà sn xu$t nào ñang b� áp d�ng các 
bi�n pháp ch�ng bán phá giá và bn thân h' ñư�c công nh�n là không có hành vi tr�n thu� 

theo quy ñ�nh t i khon 1 và khon 2, thì h' có th- ñư�c hư�ng mi�n tr�. Trong trư�ng h�p 
nh+ng hành vi, giao d�ch ho�c ho t ñ
ng gia công nh!m m�c ñích tr�n th� ch�ng bán phá 

giá di�n ra bên trong C
ng ñ�ng, n�u nhà nh�p kh%u hàng hóa liên quan ch�ng minh ñư�c 

là h' không liên quan ñ�n b$t kỳ nhà sn xu$t nào ñang b� áp d�ng các bi�n pháp ch�ng 
bán phá giá thì h' có th- ñư�c hư�ng mi�n tr�. 

Quy�t ñ�nh cho hư�ng mi�n tr� do "y ban Châu Âu ban hành trên cơ s� tham kho ý ki�n 

"y ban tư v$n ho�c do H
i ñ�ng Liên minh Châu Âu ban hành. Quy�t ñ�nh cho hư�ng mi�n 
tr� cũng phi nêu rõ th�i h n và ñi�u ki�n ñư�c hư�ng mi�n tr�. 

Trong trư�ng h�p có ñ	 các ñi�u ki�n quy ñ�nh t i khon 4 ði�u 11, quy�t ñ�nh cho hư�ng 

mi�n tr� cũng có th- ñư�c ban hành sau khi k�t thúc ñi�u tra rà soát và ñi ñ�n k�t lu�n m� 

r
ng ph m vi áp d�ng các bi�n pháp ch�ng bán phá giá. 

N�u s� lư�ng các bên xin hư�ng mi�n tr� ho�c có th- xin hư�ng mi�n tr� quá l�n, thì "y 

ban có th- ra quy�t ñ�nh ti�n hành rà soát vi�c m� r
ng ph m vi áp d�ng các bi�n pháp 

ch�ng bán phá giá, v�i ñi�u ki�n ít nh$t sau m
t năm k- t� th�i ñi-m m� r
ng ph m vi áp 
d�ng này. Vi�c rà soát này phi tuân theo quy ñ�nh t i khon 5 ði�u 11, v�n ñư�c áp d�ng 

ñ�i v�i vi�c rà soát quy ñ�nh t i khon 3 ði�u 11. 

����B 

���������	
����������
��"��

���������	
����������
��"��

thongtinphapluatdansu.edu.vn BAN DICH CUA NHA PL VIET - PHAP

Cicillawinfor St.



 33 

5. Quy ñ�nh t i ði�u này không gây cn tr� ñ�n vi�c áp d�ng như bình thư�ng các quy 

ñ�nh hi�n hành v� thu� quan. 

ði�u 14 

Nh!ng quy ñ�nh chung 

1. Thu� ch�ng bán phá giá t m th�i và chính th�c ñ�u do "y ban Châu Âu ho�c H
i 
ñ�ng Liên minh Châu Âu thông qua trên cơ s� ban hành m
t quy ñ�nh áp d�ng thu� và s2 do 

các Qu�c gia thành viên t� ch�c thu theo hình th�c, thu� su$t và các ñi�u ki�n khác nêu 

trong quy ñ�nh áp d�ng thu� ñó. Thu� ch�ng bán phá giá cũng ñư�c ti�n hành thu m
t cách 

ñ
c l�p v�i thu� quan, phí và l� phí khác v�n thư�ng áp d�ng ñ�i v�i hàng hóa nh�p kh%u. 
M.i hàng hóa không th- ñ�ng th�i phi ch�u c thu� ch�ng bán phá giá l�n thu� ñ�i kháng 

nh!m kh�c ph�c cùng m
t thi�t h i do bán phá giá ho�c do tr� c$p xu$t kh%u gây ra. 

2. Các quy ñ�nh áp d�ng thu� ch�ng bán phá giá t m th�i ho�c chính th�c, quy ñ�nh 

ho�c quy�t ñ�nh v� vi�c ch$p nh�n cam k�t ho�c ch$m d�t ñi�u tra ho�c th	 t�c ch�ng bán 

phá giá phi ñư�c ñăng trên Công báo c�a các C�ng ñ�ng Châu Âu. Trên nguyên t�c bo 

v� nh+ng thông tin m�t, các văn bn này ch	 y�u bao g�m nh+ng thông tin sau: tên nhà 
xu$t kh%u, n�u có th- ñư�c, ho�c tên nư�c liên quan, mô t v� hàng hóa và t�ng h�p các 

s) vi�c và nh�n ñ�nh chính liên quan ñ�n vi�c xác ñ�nh hành vi bán phá giá và thi�t h i. 

Trong m'i trư�ng h�p, bn sao các quy ñ�nh ho�c quy�t ñ�nh nói trên phi ñư�c g�i cho các 
bên có liên quan. Quy ñ�nh t i khon này cũng ñư�c áp d�ng trong trư�ng h�p rà soát, trên 

cơ s� có nh+ng ñi�u ch0nh c*n thi�t. 

3. Các quy ñ�nh riêng, ch	 y�u liên quan ñ�n ñ�nh nghĩa chung v� khái ni�m xu$t x� 
trong Quy ch� (CEE) s� 2913/92 c	a H
i ñ�ng Liên minh Châu Âu1 có th- ñư�c thông qua 

theo quy ñ�nh c	a Quy ch� này. 

����M5 

4. Căn c� trên l�i ích c	a C
ng ñ�ng, "y ban Châu Âu có th- ra quy�t ñ�nh hoãn áp 

d�ng các bi�n pháp ch�ng bán phá giá theo quy ñ�nh t i Quy ch� này trong th�i h n 9 tháng, 
trên cơ s� tham kho ý ki�n "y ban tư v$n. Th�i h n hoãn áp d�ng các bi�n pháp ch�ng 

bán phá giá có th- ñư�c gia h n thêm, nhưng không quá 1 năm, n�u H
i ñ�ng Liên minh 

Châu Âu ra quy�t ñ�nh gia h n theo ki�n ngh� c	a "y ban Châu Âu. Ki�n ngh� c	a "y ban 

ñư�c H
i ñ�ng thông qua tr� phi H
i ñ�ng ra quy�t ñ�nh bác b( theo nguyên t�c ña s� 
tương ñ�i trong th�i h n 1 tháng k- t� ngày "y ban trình lên. N�u các ñi�u ki�n th� trư�ng 

ñã t m th�i thay ñ�i ñ�n m�c thi�t h i không ch�c l i xy ra sau khi hoãn áp d�ng các bi�n 

pháp ch�ng bán phá giá, thì "y ban có th- quy�t ñ�nh hoãn vô th�i h n, v�i ñi�u ki�n ngành 
sn xu$t c	a C
ng ñ�ng ñã ñư�c t o ñi�u ki�n ñ- trình bày ý ki�n và ý ki�n c	a h' ñã ñư�c 

xem xét. Trong trư�ng h�p này, vào b$t kỳ lúc nào và trên cơ s� tham kho ý ki�n "y ban 
tư v$n, "y ban Châu Âu có th- quy�t ñ�nh ti�p t�c áp d�ng các bi�n pháp ch�ng bán phá giá 

n�u không còn lý do h�p lý ñ- hoãn áp d�ng. 

����B 

5. Trên cơ s� tham kho ý ki�n "y ban tư v$n, "y ban Châu Âu có th- yêu c*u cơ quan 

hi quan phi có bi�n pháp thích h�p ñ- ñăng ký hàng hóa nh�p kh%u sao cho sau ñó có th- 

                                                 
1 Công báo s� L 302 ngày 19/10/1992, tr. 1. 
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xác ñ�nh th�i h n áp d�ng các bi�n pháp ch�ng bán phá giá ñ�i v�i hàng hóa này k- t� ngày 

ñăng ký hi quan. Hàng hóa nh�p kh%u có th- phi làm th	 t�c ñăng ký hi quan khi có yêu 

c*u th(a ñáng c	a ngành sn xu$t c	a C
ng ñ�ng. Quy ñ�nh b�t bu
c ñăng ký hi quan phi 
nêu rõ ñ�i tư�ng b�t bu
c phi ñăng ký và trong trư�ng h�p c*n thi�t, ư�c tính m�c thu� có 

th- phi n
p trong tương lai. Th�i h n b�t bu
c ñăng ký hàng hóa nh�p kh%u không ñư�c 

quá 9 tháng. 

6. Các Qu�c gia thành viên báo cáo ñ�nh kỳ hàng tháng cho "y ban v� tình hình nh�p 

kh%u hàng hóa thu
c di�n b� ñi�u tra ho�c b� áp d�ng các bi�n pháp ch�ng bán phá giá và 

v� giá tr� thu� ch�ng bán phá giá ñã thu ñư�c theo quy ñ�nh t i Quy ch� này. 

����M5 

7. Trên cơ s� không trái v�i quy ñ�nh t i khon 6, "y ban có th- ñ� ngh� các Qu�c gia 

thành viên, tùy t�ng v� vi�c, cung c$p các thông tin c*n thi�t ñ- vi�c ki-m tra vi�c áp d�ng 
các bi�n pháp ch�ng bán phá giá ñư�c hi�u qu. Trong trư�ng h�p này, áp d�ng các quy 

ñ�nh t i khon 3 và khon 4 ði�u 6. Thông tin do các Qu�c gia thành viên cung c$p theo quy 
ñ�nh t i ði�u này ñư�c s� d�ng theo quy ñ�nh t i khon 6 ði�u 19. 

����B 

ði�u 15 

Tham v�n 

1. Các cu
c tham v$n quy ñ�nh t i Quy ch� này ñư�c t� ch�c trong ph m vi "y ban tư 

v$n, bao g�m ñ i di�n c	a t�ng Qu�c gia thành viên và do ñ i di�n c	a "y ban Châu Âu làm 

ch	 t�ch. Vi�c tham v$n ñư�c ti�n hành ngay khi có yêu c*u c	a m
t Qu�c gia thành viên 
ho�c do "y ban Châu Âu ch	 ñ
ng ti�n hành và trong m'i trư�ng h�p, phi di�n ra trong 

m
t th�i gian h�p lý ñ- bo ñm tuân th	 các th�i h n ñư�c quy ñ�nh t i Quy ch� này. 

����M5 

2. "y ban tư v$n h'p theo tri�u t�p c	a ch	 t�ch "y ban. Ch	 t�ch "y ban tư v$n phi 

s�m thông báo cho các Qu�c gia thành viên, mu
n nh$t là 10 ngày làm vi�c trư�c ngày h'p, 
v� m'i thông tin c*n thi�t. 

����B 

3. Trong trư�ng h�p c*n thi�t, vi�c tham v$n có th- ch0 ñư�c th)c hi�n b!ng văn bn; 
trong trư�ng h�p này, "y ban Châu Âu thông báo cho các Qu�c gia thành viên và dành th�i 

h n cho các Qu�c gia thành viên trình bày ý ki�n ho�c yêu c*u ch	 t�ch "y ban tư v$n t� 

ch�c tham v$n tr)c ti�p b!ng l�i nói, v�i ñi�u ki�n cu
c tham v$n b!ng l�i nói này phi di�n 

ra trong m
t th�i gian h�p lý ñ- bo ñm tuân th	 các th�i h n quy ñ�nh t i Quy ch� này. 

4. N
i dung tham v$n ch	 y�u bao g�m: 

a) xác ñ�nh hành vi bán phá giá hàng hóa nh�p kh%u và các phương pháp xác ñ�nh biên ñ
 

phá giá; 

b) xác ñ�nh thi�t h i và m�c ñ
 thi�t h i; 

c) m�i quan h� nhân qu gi+a hành vi bán phá giá hàng hóa nh�p kh%u v�i thi�t h i; 
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d) các bi�n pháp thích h�p, tùy t�ng trư�ng h�p, nh!m ngăn ng�a ho�c kh�c ph�c thi�t 

h i do bán phá giá gây ra, cũng như phương th�c áp d�ng các bi�n pháp ñó. 

ði�u 16 

Ki"m tra t�i cơ s� 

1. "y ban Châu Âu t� ch�c ñi kho sát t i cơ s�, vào th�i ñi-m thích h�p, nh!m ki-m 
tra s� sách c	a các nhà nh�p kh%u, nhà xu$t kh%u, nhà phân ph�i, ñ i lý, nhà sn xu$t, các 

hi�p h
i và t� ch�c ngh� nghi�p và th%m ñ�nh các thông tin v� bán phá giá và thi�t h i do 

các bên cung c$p. N�u các bên liên quan không tr l�i bng câu h(i ñúng h n thì "y ban có 

th- không ti�n hành ki-m tra t i cơ s�. 

2. Trong trư�ng h�p c*n thi�t, "y ban Châu Âu có th- ti�n hành ñi�u tra � nư�c th� ba 

v�i ñi�u ki�n ñư�c s) ñ�ng ý c	a các doanh nghi�p liên quan ñ�ng th�i "y ban phi thông 
báo chính th�c cho Chính ph	 nư�c liên quan và không có ý ki�n phn ñ�i t� phía Chính 

ph	 nư�c liên quan ñó. Ngay khi nh�n ñư�c s) ñ�ng ý c	a các doanh nghi�p liên quan, "y 

ban phi thông báo cho chính quy�n nư�c xu$t kh%u tên và ñ�a ch0 c	a các doanh nghi�p 

mà "y ban s2 ñ�n ki-m tra, cũng như th�i ñi-m ki-m tra ñã th(a thu�n. 

3. Các doanh nghi�p liên quan ñư�c thông báo v� lo i thông tin c*n th%m ñ�nh và m'i 

thông tin khác c*n cung c$p trong quá trình ki-m tra, tuy nhiên, ngay trong quá trình ki-m 
tra, cơ quan ñi�u tra v�n có th- yêu c*u doanh nghi�p cung c$p thêm nh+ng thông tin chi 

ti�t khác, trên cơ s� ñã xem xét các thông tin nh�n ñư�c. 

4. Trong quá trình ki-m tra t i cơ s� theo quy ñ�nh t i các khon 1, 2 và 3, "y ban ñư�c 
các viên ch�c c	a các Qu�c gia thành viên tr� giúp n�u h' có nguy�n v'ng ñó. 

ði�u 17 

Ch$n m%u ñi�u tra 

1. Trong trư�ng h�p s� lư�ng bên kh�i ki�n ch�ng bán phá giá, nhà xu$t kh%u ho�c 
nhà nh�p kh%u, s� lo i hàng hóa ho�c giao d�ch liên quan quá l�n, cơ quan ñi�u tra có th- 

gi�i h n di�n ñi�u tra � m
t s� bên, m
t s� hàng hóa ho�c giao d�ch nh$t ñ�nh b!ng cách s� 
d�ng m�u th�ng kê có tính ñ i ñi�n, trên cơ s� nh+ng thông tin s:n có vào th�i ñi-m ch'n 

m�u, ho�c gi�i h n � kh�i lư�ng hàng hóa ñư�c sn xu$t, bán ho�c xu$t kh%u l�n nh$t mà 

vi�c ñi�u tra v�i ñ�i tư�ng ñó có th- hoàn thành trong th�i h n quy ñ�nh. 

2. "y ban Châu Âu có quy�n quy�t ñ�nh cu�i cùng v� vi�c ch'n nhà sn xu$t, xu$t kh%u 
ho�c nh�p kh%u, lo i hàng hóa ho�c giao d�ch ñ- ñi�u tra, phù h�p v�i quy ñ�nh pháp lu�t v� 

ch'n m�u, nhưng phi ưu tiên ch'n m�u trên cơ s� tham kho ý ki�n c	a các bên liên quan 
ho�c có s) ñ�ng ý c	a các bên liên quan, v�i ñi�u ki�n các bên liên quan này phi trình bày 

quan ñi-m c	a mình và cung c$p ñ*y ñ	 thông tin trong th�i h n 3 tu*n k- t� ngày b�t ñ*u 

ñi�u tra ñ- k�p ch'n ñư�c m�u ñi�u tra có tính ñ i di�n. 

3. Trong trư�ng h�p gi�i h n di�n ñi�u tra theo quy ñ�nh t i ði�u này, cơ quan ñi�u tra 
v�n tính biên ñ
 phá giá riêng cho các nhà sn xu$t ho�c xu$t kh%u mà ban ñ*u không ñư�c 

ñưa vào m�u ñi�u tra nhưng ñã cung c$p ñ*y ñ	 thông tin c*n thi�t ñúng th�i h n quy ñ�nh 
t i Quy ch� này, tr� phi s� lư�ng nhà sn xu$t ho�c xu$t kh%u quá l�n nên vi�c xác ñ�nh 

biên b
 phá phá riêng có th- khi�n cho công vi�c ñi�u tra tr� nên ph�c t p không c*n thi�t 

và có th- không ñư�c hoàn thành ñúng h n. 
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4. Trong trư�ng h�p ñã quy�t ñ�nh ñi�u tra b!ng phương pháp ch'n m�u nhưng n�u t$t 

c ho�c m
t s� bên thu
c m�u ñi�u tra t� ch�i h�p tác, ñ�n m�c có th- nh hư�ng x$u 

ñáng k- ñ�n k�t qu ñi�u tra, thì cơ quan ñi�u tra có th- ti�n hành ch'n l i m�u. Tuy nhiên, 
n�u các bên liên quan v�n t� ch�i h�p tác ho�c n�u không có ñ	 th�i gian ñ- ch'n l i m�u 

thì áp d�ng các quy ñ�nh liên quan t i ði�u 18. 

ði�u 18 

B�t h&p tác 

1. Trong trư�ng h�p m
t bên liên quan không cho cơ quan ñi�u tra ti�p c�n các thông 

tin c*n thi�t ho�c không cung c$p các thông tin c*n thi�t ñúng th�i h n quy ñ�nh t i Quy ch� 
này ho�c gây tr� ng i ñáng k- ñ�n vi�c ñi�u tra, thì k�t lu�n sơ b
 ho�c k�t lu�n cu�i cùng, 

dù xác ñ�nh là có bán phá phá và gây thi�t h i hay không có bán phá giá và không gây thi�t 

h i, cũng ñ�u có th- d)a trên nh+ng thông tin s:n có. N�u xác ñ�nh ñư�c là m
t bên liên 
quan ñã cung c$p thông tin sai l�ch ho�c l�a d�i, thì cơ quan ñi�u tra không xem xét ñ�n 

thông tin ñó và có quy�n s� d�ng các thông tin s:n có. Các bên liên quan phi ñư�c thông 
báo v� h�u qu xy ra trong trư�ng h�p t� ch�i h�p tác. 

2. Vi�c không cung c$p bn tr l�i câu h(i ñi�u tra dư�i d ng s� không b� coi là s) t� 

ch�i h�p tác, v�i ñi�u ki�n bên liên quan ch�ng minh ñư�c r!ng vi�c trình bày bn tr l�i 

dư�i hình th�c như cơ quan ñi�u tra yêu c*u có th- khi�n h' phi tr m
t khon chi phí ph� 
tr
i quá m�c. 

3. Trong trư�ng h�p các thông tin do m
t bên liên quan cung c$p không phi là thông 

tin xác th)c và ñ*y ñ	 xét trên m'i phương di�n, các thông tin ñó v�n s2 ñư�c xem xét, n�u 
h
i ñ	 các ñi�u ki�n sau: nh+ng thi�u sót trong vi�c cung c$p thông tin c	a bên liên quan 

không gây khó khăn quá l�n cho vi�c ñưa ra k�t lu�n ñi�u tra chính xác theo quy ñ�nh c	a 
pháp lu�t, thông tin ñư�c cung c$p ñúng th�i h n quy ñ�nh, thông tin ñó có th- ki-m tra 

ñư�c và bên liên quan ñó ñã làm h�t kh năng c	a mình. 

4. N�u các ch�ng c� ho�c thông tin do các bên liên quan cung c$p không ñư�c ch$p 

nh�n, thì bên ñã cung c$p ch�ng c� ho�c thông tin ñó phi ñư�c thông báo ngay l�p t�c v� 
lý do không ch$p nh�n và phi ñư�c t o ñi�u ki�n ñ- gii thích ho�c b� sung thông tin trong 

th�i h n nh$t ñ�nh. N�u n
i dung gii thích ho�c b� sung không ñư�c cho là th(a ñáng, thì lý 
do không ch$p nh�n các ch�ng c� ho�c thông tin nói trên phi ñư�c thông báo và ñưa vào 

n
i dung k�t lu�n ñi�u tra ñ- công b� công khai. 

5. Trong trư�ng h�p các k�t lu�n ñi�u tra, k- c k�t lu�n liên quan ñ�n giá tr� thông 

thư�ng, d)a trên nh+ng thông tin theo quy ñ�nh t i khon 1, nh$t là thông tin do bên kh�i 
ki�n cung c$p, c*n phi th%m ñ�nh nh+ng thông tin ñó b!ng cách tham kho các ngu�n 

thông tin ñ
c l�p s:n có khác, ví d� như các bi-u giá ñã ñư�c công b�, các s� li�u th�ng kê 
chính th�c v� tình hình nh�p kh%u và các biên lai thu� quan, ho�c so sánh v�i thông tin do 

các bên liên quan khác cung c$p trong quá trình ñi�u tra, n�u ñi�u ñó có th- th)c hi�n ñư�c 

và trong ph m vi cho phép c	a th�i h n ñi�u tra. �M4 Các thông tin này có th- bao g�m c 

nh+ng thông tin thích h�p liên quan ñ�n th� trư�ng th� gi�i ho�c các th� trư�ng ñ i di�n 
khác, n�u có. ⊳ 
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6. N�u m
t bên liên quan không h�p tác ho�c h�p tác không ñ*y ñ	 và d�n ñ�n h�u 

qu là các thông tin c*n thi�t không ñư�c cung c$p, thì bên ñó có th- s2 g�p b$t l�i hơn so 

v�i khi h�p tác ñ*y ñ	. 

ði�u 19 

B�o m�t thông tin 

1. M'i thông tin có tính ch$t bí m�t (ch?ng h n như nh+ng thông tin mà vi�c công b� có 

th- s2 t o l�i th� ñáng k- cho ñ�i th	 c nh tranh ho�c có th- gây b$t l�i ñáng k- cho bên 

cung c$p thông tin ho�c bên ñã g�i thông tin cho bên cung c$p) ho�c ñư�c các bên liên 

quan ñ�n quá trình ñi�u tra cung c$p m
t cách bí m�t s2 ñư�c cơ quan ñi�u tra bo m�t, 
n�u bên cung c$p thông tin có yêu c*u v�i lý do th(a ñáng. 

2. N�u các bên liên quan ñã cung c$p thông tin bo m�t thì có nghĩa v� tóm t�t nh+ng 
thông tin bo m�t ñó. Bn tóm t�t này phi có m�c ñ
 chi ti�t ñ	 ñ- cho phép cơ quan ñi�u 

tra n�m ñư�c n
i dung chính c	a các thông tin ñư�c cung c$p m
t cách bí m�t. Trong 

trư�ng h�p ñ�c bi�t, các bên nói trên có th- trình bày r!ng các thông tin ñó không th- tóm 

t�t ñư�c và trong trư�ng h�p này thì phi nêu rõ lý do gii thích vi�c không th- cung c$p 
bn tóm t�t nh+ng thông tin bo m�t. 

3. Trong trư�ng h�p xác ñ�nh ñư�c là yêu c*u bo m�t thông tin không có căn c� 
nhưng n�u bên ñã cung c$p thông tin không mu�n công b� thông tin ñó và không cho phép 

công khai toàn b
 l�n bn tóm t�t thông tin ñó, thì thông tin ñó có th- không ñư�c s� d�ng, 

tr� phi ch�ng minh ñư�c m
t cách thuy�t ph�c t� nh+ng ngu�n thích h�p r!ng ñó là thông 

tin chính xác. Yêu c*u bo m�t thông tin không th- b� bác b( m
t cách tùy ti�n. 

4. ði�u này không c$m cơ quan ñi�u tra c	a C
ng ñ�ng công b� nh+ng thông tin 

chung, nh$t là các căn c� ñ- ñưa ra các quy�t ñ�nh theo quy ñ�nh t i Quy ch� này, cũng như 
các ch�ng c� mà cơ quan ñi�u tra c	a C
ng ñ�ng s� d�ng trong trư�ng h�p c*n thi�t ñ- 

ch�ng minh cho nh+ng căn c� ra quy�t ñ�nh c	a mình trong quá trình gii quy�t khi�u ki�n 

trư�c Tòa án. Vi�c công b� thông tin nói trên phi d)a trên cơ s� tính ñ�n l�i ích chính ñáng 

c	a các bên liên quan sao cho bí m�t kinh doanh c	a h' không b� ti�t l
. 

5. H
i ñ�ng Liên minh Châu Âu, "y ban Châu Âu và các Qu�c gia thành viên ho�c viên 

ch�c c	a các Qu�c gia thành viên không ñư�c ti�t l
 b$t kỳ thông tin nào nh�n ñư�c theo 

quy ñ�nh t i Quy ch� này mà bên cung c$p thông tin ñã yêu c*u bo m�t, n�u không ñư�c 
bên cung c$p cho phép ti�t l
. Các thông tin ñư�c trao ñ�i gi+a "y ban và các Qu�c gia 

thành viên, các thông tin liên quan ñ�n vi�c tham v$n ñư�c t� ch�c theo quy ñ�nh t i ði�u 15 

ho�c các tài li�u n
i b
 do các cơ quan c	a C
ng ñ�ng ho�c do các Qu�c gia thành viên 
chu%n b� s2 không ñư�c công b�, tr� phi vi�c công b� nh+ng thông tin ñó ñã ñư�c quy ñ�nh 

rõ t i Quy ch� này. 

����M5 

6. Các thông tin nh�n ñư�c theo quy ñ�nh t i Quy ch� này ch0 ñư�c s� d�ng vào ñúng 

m�c ñích ñ�t ra theo yêu c*u cung c$p thông tin. Quy ñ�nh này không lo i tr� vi�c s� d�ng 
các thông tin nh�n ñư�c vào vi�c ñi�u tra nh!m m�c ñích m� các cu
c ñi�u tra khác trong 

cùng m
t th	 t�c ch�ng bán phá giá áp d�ng ñ�i v�i hàng hóa liên quan. 

����B 
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ði�u 20 

Thông báo công khai cho các bên 

1. Bên kh�i ki�n ch�ng bán phá giá, nhà nh�p kh%u, nhà xu$t kh%u cũng như các hi�p 

h
i ñ i di�n cho h' và ñ i di�n c	a nư�c xu$t kh%u có quy�n yêu c*u ñư�c thông báo chi 

ti�t v� các s) vi�c và nh�n ñ�nh chính ñư�c s� d�ng làm căn c� ñ- ñưa ra quy�t ñ�nh áp 

d�ng các bi�n pháp ch�ng bán phá giá t m th�i. Yêu c*u ñư�c thông báo phi ñư�c g�i 
b!ng văn bn ngay sau khi có quy�t ñ�nh áp d�ng các bi�n pháp t m th�i; thông báo v� vi�c 

áp d�ng các bi�n pháp t m th�i phi ñư�c g�i b!ng văn bn cho các bên liên quan càng 
s�m càng t�t. 

2. Các bên ñư�c quy ñ�nh t i khon 1 có quy�n yêu c*u ñư�c thông báo chính th�c v� 

các s) vi�c và nh�n ñ�nh chính ñư�c s� d�ng làm căn c� ñ- ki�n ngh� áp d�ng các bi�n 

pháp ch�ng bán phá giá chính th�c ho�c ki�n ngh� ch$m d�t ñi�u tra ho�c th	 t�c ch�ng 
bán phá giá mà không áp d�ng các bi�n pháp ch�ng bán phá giá. Thông báo chính th�c 

phi ñ�c bi�t chú ý ñ�n các s) vi�c và nh�n ñ�nh khác v�i các s) vi�c và nh�n ñ�nh ñã ñư�c 
s� d�ng làm căn c� ñ- ñưa ra quy�t ñ�nh áp d�ng các bi�n pháp t m th�i. 

3. Yêu c*u ñư�c thông báo chính th�c quy ñ�nh t i khon 2 phi ñư�c g�i b!ng văn 

bn cho "y ban Châu Âu và trong trư�ng h�p ñã áp d�ng thu� ch�ng bán phá giá t m th�i 

thì văn bn yêu c*u phi ñư�c g�i ñ�n ch�m nh$t 1 tháng sau khi công b� quy�t ñ�nh áp 
d�ng thu� ch�ng bán phá giá t m th�i. Trong trư�ng h�p không áp d�ng thu� ch�ng bán 

phá giá t m th�i, các bên phi có quy�n yêu c*u ñư�c thông báo trong th�i h n do "y ban 
$n ñ�nh.  

4. Thông báo chính th�c phi ñư�c g�i b!ng văn bn cho các bên liên quan. Trên 

nguyên t�c bo v� nh+ng thông tin bo m�t, thông báo này phi ñư�c g�i ñi càng s�m càng 
t�t và thông thư�ng ch�m nh$t là 1 tháng trư�c khi có quy�t ñ�nh chính th�c ho�c trư�c khi 

"y ban ki�n ngh� H
i ñ�ng ra quy�t ñ�nh chính th�c theo quy ñ�nh t i ði�u 9. Trong trư�ng 

h�p U8 ban không th- công b� m
t s� s) vi�c và nh�n ñ�nh vào th�i ñi-m ñó, thì vi�c thông 
báo b� sung sau ñó phi ñư�c ti�n hành càng s�m càng t�t. Vi�c thông báo công khai 

không gây tr� ng i ñ�i v�i m'i quy�t ñ�nh mà U8 ban ho�c H
i ñ�ng có th- ban hành sau 

này và n�u quy�t ñ�nh ñó d)a trên nh+ng s) vi�c và nh�n ñ�nh khác thì nh+ng s) vi�c và 

nh�n ñ�nh ñó phi ñư�c công b� càng s�m càng t�t.  

5. Ý ki�n nh�n xét do các bên liên quan ñưa ra sau khi nh�n ñư�c thông báo chính 

th�c ch0 có th- ñư�c xem xét v�i ñi�u ki�n các ý ki�n ñó ñư�c g�i ñ�n U8 ban trong th�i 
h n do U8 ban $n ñ�nh tuỳ theo t�ng trư�ng h�p, trên cơ s� xem xét ñ�n tính c$p bách c	a 

v� vi�c, nhưng t�i thi-u s2 là 10 ngày. 

ði�u 21 

L&i ích c�a C	ng ñ�ng 

1. ð- xác ñ�nh xem vi�c áp d�ng các bi�n pháp ch�ng bán phá giá có phù h�p hay 

không phù h�p c	a v�i l�i ích c	a C
ng ñ�ng, c*n phi xem xét ñ�n t$t c các l�i ích liên 
quan trong C
ng ñ�ng, k- c l�i ích c	a ngành sn xu$t c	a C
ng ñ�ng và l�i ích c	a ngư�i 

s� d�ng và ngư�i tiêu dùng. Vi�c xác ñ�nh này ch0 có th- di�n ra n�u t$t c các bên liên 

quan ñã ñư�c t o ñi�u ki�n ñ- trình bày quan ñi-m c	a mình theo quy ñ�nh t i khon 2. Quá 

trình xem xét phi ñ�c bi�t chú ý ñ�n yêu c*u kh�c ph�c h�u qu làm sai l�ch quan h� trao 
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ñ�i thương m i do vi�c bán phá giá gây ra và khôi ph�c quan h� c nh tranh th)c t�. Có th- 

không áp d�ng các bi�n pháp ch�ng bán phá giá m�c dù ñã xác ñ�nh là có bán phá giá và có 

thi�t h i, n�u cơ quan có th%m quy�n có th- căn c� trên m'i thông tin nh�n ñư�c ñ- ñưa ra 
k�t lu�n r!ng vi�c áp d�ng các bi�n pháp ñó không phù h�p v�i l�i ích c	a C
ng ñ�ng. 

2. ð- cơ quan ñi�u tra có cơ s� ñáng tin c�y, cho phép h' cân nh�c ñ�n m'i quan ñi-m 
và m'i thông tin khi xem xét tính phù h�p c	a vi�c áp d�ng các bi�n pháp ch�ng bán phá giá 

v�i l�i ích c	a C
ng ñ�ng, bên kh�i ki�n ch�ng bán phá giá, nhà nh�p kh%u và hi�p h
i ñ i 

di�n c	a h' và các t� ch�c bo v� quy�n l�i c	a ngư�i s� d�ng và ngư�i tiêu dùng có th- 

trình bày quan ñi-m c	a mình và cung c$p thông tin cho "y ban Châu Âu trong th�i h n quy 
ñ�nh t i thông báo m� ñi�u tra ch�ng bán phá giá. Các thông tin này ho�c t�ng h�p các 

thông tin này ñư�c thông báo cho các bên khác quy ñ�nh t i ði�u này ñ- h' trình bày ý ki�n 
v� v$n ñ� ñó. 

3. Các bên ñã tuân theo quy ñ�nh t i khon 2 có quy�n yêu c*u ñư�c h(i ý ki�n. Các 

yêu c*u này ch0 ñư�c ti�p nh�n n�u ñư�c g�i ñ�n b!ng văn bn trong th�i h n quy ñ�nh t i 

khon 2 và nêu rõ lý do c� th- ñ- t� ch�c l$y ý ki�n v� l�i ích c	a C
ng ñ�ng. 

4. Các bên ñã tuân theo quy ñ�nh t i khon 2 có th- trình bày quan ñi-m c	a mình v� 

vi�c áp d�ng thu� ch�ng bán phá giá t m th�i. ð- ñư�c xem xét, các ý ki�n ñó phi ñư�c 

g�i ñ�n trong th�i h n 1 tháng k- t� khi b�t ñ*u áp d�ng các bi�n pháp t m th�i và phi 
ñư�c thông báo, có th- dư�i hình th�c t�ng h�p thông tin, cho các bên khác ñ- h' trình bày 

ý ki�n v� v$n ñ� ñó. 

5. "y ban xem xét m'i thông tin nh�n ñư�c trong ñúng th�i h n quy ñ�nh và ñánh giá 

m�c ñ
 tiêu bi-u c	a các thông tin ñó; k�t qu ñánh giá cũng như ý ki�n nh�n xét v� căn c� 

xác th)c c	a các thông tin ñó ñư�c thông báo cho "y ban tư v$n. "y ban Châu Âu phi cân 

nh�c ñ�n ý ki�n chung c	a "y ban tư v$n trong m'i ki�n ngh� trình lên H
i ñ�ng Liên minh 
Châu Âu theo quy ñ�nh t i ði�u 9. 

6. Các bên ñã tuân theo quy ñ�nh t i khon 2 có quy�n yêu c*u ñư�c thông báo v� các 
s) vi�c và nh�n ñ�nh có th- ñư�c s� d�ng làm căn c� ñ- ñưa ra quy�t ñ�nh cu�i cùng. Vi�c 

công b� thông tin này ñư�c th)c hi�n b!ng m'i phương th�c thích h�p và trên cơ s� không 

gây cn tr� ñ�n m'i quy�t ñ�nh do "y ban ho�c H
i ñ�ng ban hành sau này. 

7. Thông tin do các bên cung c$p ch0 ñư�c chú ý xem xét n�u có ñ	 ch�ng c� c� th- 

ch�ng minh tính xác th)c c	a thông tin ñó. 

ði�u 22 

ði�u kho�n cui cùng 

Quy ch� này không lo i tr� vi�c áp d�ng: 

a) nh+ng quy ñ�nh riêng trong các hi�p ñ�nh ký gi+a Liên minh Châu Âu và các nư�c 
th� ba; 

b) nh+ng quy ñ�nh pháp lu�t c	a C
ng ñ�ng trong lĩnh v)c nông nghi�p và các Quy ch� 

(CEE) s� 3448/93 c	a H
i ñ�ng Liên minh Châu Âu1, (CEE) s� 2730/75 c	a H
i ñ�ng 

                                                 
1 Công báo s� L 318 ngày 20/12/1992, tr. 8. 
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Liên minh Châu Âu1 và (CEE) s� 2783/75 c	a H
i ñ�ng Liên minh Châu Âu2. Quy 

ch� này ñư�c áp d�ng theo nguyên t�c b� sung cho các Quy ch� trên và thay th� 

m'i quy ñ�nh c	a các Quy ch� ñó có tính ch$t ngăn cn vi�c vi�c áp d�ng thu� ch�ng 
bán phá giá. 

c) các bi�n pháp riêng, v�i ñi�u ki�n phi phù h�p v�i các nghĩa v� cam k�t trong 
khuôn kh� hi�p ñ�nh chung. 

ði�u 23 

Bãi b' quy ñ�nh pháp lu�t hi�n hành và các quy ñ�nh t�m th�i 

Bãi b( Quy ch� (CE) s� 3283/94, tr� khon 1 ði�u 23. 

Tuy nhiên, vi�c bãi b( Quy ch� (CE) s� 3283/94 không nh hư�ng ñ�n hi�u l)c c	a các th	 

t�c ñã ñư�c ti�n hành theo quy ñ�nh c	a Quy ch� ñó. 

Vi�c d�n chi�u ñ�n Quy ch� (CEE) s� 2423/88 và Quy ch� (CE) s� 3283/94 phi ñư�c hi-u 

là d�n chi�u ñ�n Quy ch� này. 

ði�u 24 

ði�u kho�n thi hành 

Quy ch� này có hi�u l)c k- t� ngày ñăng Công báo c�a các C�ng ñ�ng Châu Âu. 

Tuy nhiên, các th�i h n quy ñ�nh t i khon 9 ði�u 5, khon 9 ði�u 6 và khon 1 ði�u 7 có 
hi�u l)c ñ�i v�i các trư�ng h�p ñơn yêu c*u ñi�u tra ch�ng bán phá giá n
p theo quy ñ�nh 

t i khon 9 ði�u 5 cũng như ñ�i v�i các cu
c ñi�u tra ñư�c m� khi có ñơn yêu c*u ñó k- t� 

ngày 1/9/1995 ho�c mu
n hơn. 

Quy ch� này có hi�u l)c áp d�ng b�t bu
c và tr)c ti�p trong m'i Qu�c gia thành viên. 

 

                                                 
1 Công báo s� L 281 ngày 1/11/1975, tr. 20. Quy ch� này ñã ñư�c s�a ñ�i b� sung theo Quy ch� (CEE) s� 
222/88 c�a y ban Châu Âu (Công báo s� L 28 ngày 1/2/1988, tr. 1). 
2 Công báo s� L 282 ngày 1/11/1975, tr. 104. Quy ch� này ñã ñư�c s�a ñ�i b� sung theo Quy ch� (CEE) s� 
3290/94 (Công báo s� L 349 ngày 31/12/1994, tr. 105). 
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