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EUROPA-KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 6.5.2010
KOM(2010)222 endelig
2010/0120 (NLE)
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af natriumcyclamat med
oprindelse i Folkerepublikken Kina og Indonesien efter en udløbsundersøgelse i henhold
til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009
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BEGRUNDELSE

1.

BAGGRUNDEN FOR FORSLAGET
Begrundelse og formål
Forslaget vedrører anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1225/20091 af 30. november
2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det
Europæiske Fællesskab ("grundforordningen"), i proceduren vedrørende importen af
natriumcyclamat med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Indonesien.

Generel baggrund
Forslaget er fremsat som led i gennemførelsen af grundforordningen og som resultat af en
undersøgelse, der blev foretaget i overensstemmelse med de indholdsmæssige og
proceduremæssige krav i grundforordningen.
Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører
Rådets forordning (EF) nr. 435/2004 af 8. marts 2004 om indførelse af en endelig
antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af
natriumcyclamat med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Indonesien.
Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål
Ikke relevant.
2.

HØRING AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE
Høring af interesserede parter
De interesserede parter, der er berørt af procedurerne, har haft mulighed for at forsvare
deres interesser i forbindelse med undersøgelsen i overensstemmelse med
grundforordningen.
Ekspertbistand
Der var ikke behov for ekstern ekspertbistand.
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Konsekvensanalyse
Forslaget er et resultat af gennemførelsen af grundforordningen.
Grundforordningen foreskriver ikke en analyse af de generelle konsekvenser, men
indeholder en udtømmende liste over de forhold, der bør evalueres.

3.

FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER
Resumé af forslaget
Anmodningen om en udløbsundersøgelse blev indgivet den 11. december 2008 af
"Productos Aditivos S.A.", som er den eneste producent i EU og tegner sig for 100 %
af Unionens produktion af den pågældende vare.
Efter at have fastslået, at der forelå tilstrækkelig dokumentation til at iværksætte
udløbsundersøgelserne, indledte Kommissionen sagen den 10. marts 20092.
Undersøgelsen viste, at der er sandsynlighed for fortsat eller fornyet dumping og skade,
og det foreslås derfor at indføre antidumpingforanstaltninger i en periode på yderligere
fem år.
Det foreslås, at Rådet vedtager vedlagte forslag til forordning, som skal offentliggøres i
Den Europæiske Unions Tidende så hurtigt som muligt.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod
dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab,
særlig artikel 9, stk. 4, og artikel 11, stk. 2.
Nærhedsprincippet
Forslaget henhører under Unionens enekompetence. Nærhedsprincippet finder derfor
ikke anvendelse.
Proportionalitetsprincippet
Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende grunde.
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Foranstaltningens form er beskrevet i grundforordningen og giver ikke mulighed for
nationale beslutninger.
Det er ikke relevant at forklare, hvordan byrder af finansiel eller administrativ art, der
pålægges Unionen, nationale regeringer, regionale og lokale myndigheder,
erhvervsdrivende og borgere, begrænses mest muligt og står i rimeligt forhold til
forslagets mål.
Reguleringsmiddel/reguleringsform
Foreslåede reguleringsmidler: rådsforordning.
Andre midler ville ikke være hensigtsmæssige, da grundforordningen ikke foreskriver
alternative muligheder.
4.

BUDGETMÆSSIGE VIRKNINGER
Forslaget får ingen virkninger for Unionens budget.
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2010/0120 (NLE)
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af natriumcyclamat med
oprindelse i Folkerepublikken Kina og Indonesien efter en udløbsundersøgelse i henhold
til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om
beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske
Fællesskab3 ("grundforordningen"), særlig artikel 9 og artikel 11, stk. 2,
under henvisning til forslag fra Kommissionen forelagt efter høring af det rådgivende udvalg,
og
ud fra følgende betragtninger:
A.
1.
(1)

Gældende foranstaltninger
Rådet indførte ved forordning (EF) nr. 435/20044 af 8. marts 2004 efter en
antidumpingundersøgelse
("den
oprindelige
undersøgelse")
en
endelig
antidumpingtold på importen af natriumcyclamat med oprindelse i Folkerepublikken
Kina ("Kina") og Indonesien ("de pågældende lande").

2.

Denne undersøgelse

2.1.

Anmodning om en fornyet undersøgelse

(2)

Productos Aditivos S.A., som er den eneste EU-producent af natriumcyclamat, indgav
en anmodning om en udløbsundersøgelse den 11. december 2008.

(3)

Anmodningen var begrundet med, at foranstaltningernes udløb sandsynligvis vil
medføre fortsat eller fornyet dumping med deraf følgende skade for EUerhvervsgrenen.

3
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PROCEDURE
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2.2.
(4)

2.3.
(5)

3.

Indledning
Kommissionen fastslog efter høring af det rådgivende udvalg, at der forelå
tilstrækkelige beviser til at indlede en udløbsundersøgelse, og iværksatte den 10. marts
2009 en sådan undersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i grundforordningen ved
offentliggørelse af en meddelelse herom i De Europæiske Fællesskabers Tidende5
("indledningsmeddelelsen")
Undersøgelsesperiode
Undersøgelsen vedrørende sandsynligheden for fortsat eller fornyet dumping og skade
omfattede perioden fra 1. januar 2008 til 31. december 2008 ("nuværende
undersøgelsesperiode" eller "NUP"). Undersøgelsen af de relevante tendenser for
vurderingen af sandsynligheden for fortsat eller fornyet skade omfattede perioden fra
1. januar 2005 til udløbet af den nuværende undersøgelsesperiode ("den betragtede
periode").
Parter, som er berørt af undersøgelsen

(6)

Kommissionen underrettede officielt den ansøgende EU-producent, kendte importører,
leverandører og brugere, de kendte eksporterende producenter i Kina og Indonesien og
myndighederne i de pågældende lande om indledningen af udløbsundersøgelsen.

(7)

Interesserede parter fik lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at
anmode om at blive hørt inden for den frist, der er angivet i indledningsmeddelelsen,
men ingen af dem forelagde Europa-Kommissionen en sådan anmodning.

(8)

Kommissionen sendte spørgeskemaer til alle kendte eksporterende producenter i Kina
og Indonesien. To virksomheder fra Kina, som begge indgår i koncernen Rainbow
Rich Industrial Ltd., der er hjemmehørende i Hong Kong, og to virksomheder fra
Indonesien oplyste, at de var villige til at samarbejde og besvarede spørgeskemaet
vedrørende dumping.

(9)

Yderligere to kinesiske producenter, Fang Da Food Additive (Shenzhen) Limited og
Fang Da Food Additive (Yan Quan) Limited, gav sig til kende. I forbindelse med den
oprindelige undersøgelse blev det konstateret, at disse virksomheder ikke foretog
dumping på EU-markedet. Følgelig er Fang Da Food Additive (Shenzhen) og Fang Da
Food Additive (Yan Quan) ikke omfattet af nærværende udløbsundersøgelse.

4.
(10)

4.1.

Efterprøvning af modtagne oplysninger
Kommissionen indhentede og efterprøvede alle oplysninger, som den anså for
nødvendige med henblik på at træffe en afgørelse om, der fortsat finder dumping sted,
eller om der er sandsynlighed for fornyet dumping og skade og for at fastslå Unionens
interesser. Der blev aflagt kontrolbesøg hos følgende virksomheder:
Eksporterende producenter i Folkerepublikken Kina:
–
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Golden Time Enterprises (Shenzhen) Co. Ltd., Shenzhen

EUT C 56 af 10.3.2009, s. 42.
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4.2.

4.3.

–

Jintian Enterprises (Nanjing) Co., Ltd., Nanjing

–

og den forretningsmæssigt forbundne virksomhed Rainbow Rich Industrial
Ltd. (Hong Kong).

Eksporterende producenter i Indonesien:
–

PT Golden Sari (Chemical Industry), Bandar Lampung

–

PT Tunggak Waru Semi, Solo.

Producent i EU-erhvervsgrenen
–

4.4.

Ikke-forretningsmæssigt forbundet importør og forhandler:
–

4.5.

Schweppes International Ltd., Nederlandene.

Fremlæggelse af oplysninger

(11)

Alle parter blev underrettet om de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på
grundlag af hvilke det påtænktes at anbefale indførelse af en antidumpingtold på
importen af natriumcyclamat med oprindelse i Kina og Indonesien.

(12)

I medfør af bestemmelserne i grundforordningen fik parterne efter fremlæggelsen af
ovennævnte oplysninger et vist tidsrum til at fremsætte bemærkninger.

(13)

Der er taget hensyn til de af parterne fremsatte mundtlige og skriftlige bemærkninger,
og de endelige konklusioner er, hvor det er relevant, ændret i overensstemmelse
hermed.

B.

DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

1.
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Beneo Palatinit GmbH, Tyskland.

Bruger
–

5.

Productos Aditivos S.A., Spanien.

Den pågældende vare

(14)

Den pågældende vare i denne undersøgelse er den samme som i den oprindelige
undersøgelse, dvs. natriumcyclamat med oprindelse i Kina og Indonesien ("den
pågældende vare") i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 2929 90 00.

(15)

Som konstateret i forbindelse med den oprindelige undersøgelse og bekræftet i
forbindelse med denne undersøgelse er natriumcyclamat en råvare, der anvendes som
et tilsætningsstof i fødevarer og er tilladt i Den Europæiske Union og mange andre
lande som sødestof i kaloriefattige og diætetiske fødevarer og drikkevarer. Det
anvendes i stort omfang som tilsætningsstof af levnedsmiddelindustrien samt af
producenter af kaloriefattige og diætetiske sødestoffer til bordbrug. Det anvendes
desuden i mindre mængder i lægemiddelindustrien.
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2.
(16)

Som i forbindelse med den oprindelige undersøgelse blev det påvist, at den
pågældende vare, der produceres i Kina og Indonesien og sælges til Unionen, med
hensyn til fysiske og tekniske egenskaber og brug er identisk med den vare, der
produceres og sælges på markedet i Unionen af ansøgeren, eller den vare, der
produceres og sælges på hjemmemarkedet i Indonesien, som også blev anvendt som
referenceland til at fastlægge den normale værdi for Kina.

(17)

Alle disse varer anses derfor for at være samme vare, jf. grundforordningens artikel 1,
stk. 4.

C.

SANDSYNLIGHED FOR FORTSAT ELLER FORNYET DUMPING

1.

DA

Samme vare

Indledende bemærkninger

(18)

Det blev i overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 2, undersøgt, om
der for øjeblikket fandt dumping sted, og i bekræftende fald, om foranstaltningernes
bortfald eventuelt ville føre til fortsat eller fornyet dumping. Der mindes om, at i
forbindelse med undersøgelser i medfør af nævnte artikel genovervejes
markedsøkonomisk behandling ikke.

(19)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 9, anvendtes samme
generelle metode som i den oprindelige undersøgelse i alle de tilfælde, hvor
omstændighederne ikke har ændret sig. For at vurdere sandsynligheden for fortsat eller
fornyet dumping blev der i overensstemmelse med normal praksis udtaget stikprøver
af transaktionerne i form af fire måneder i UP, som hver især var den sidste måned i et
kvartal. Resultatet blev efterprøvet ved også at analysere en række andre transaktioner.
Ingen af de erhvervsdrivende gjorde indsigelser mod denne fremgangsmåde.

(20)

Data fra Eurostats database viste, at der blev importeret mellem 3 000 og 5 000 tons af
den pågældende vare til Unionen i NUP. Af denne mængde kom over 90 % fra Kina,
og resten kom fra Indonesien. Der er praktisk taget ikke blevet registreret import fra
andre lande.

2.

Dumping af import i undersøgelsesperioden

2.1.

Folkerepublikken Kina

2.1.1.

Referenceland

(21)

Med undtagelse af de virksomheder, som blev indrømmet markedsøkonomisk
behandling i forbindelse med den oprindelige undersøgelse, blev den normale værdi
for Kina fastsat i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a).

(22)

I den forudgående undersøgelse blev Indonesien anvendt som et egnet land med
markedsøkonomi med henblik på at fastsætte den normale værdi for Kina.

(23)

Europa-Kommissionen har foreslået dette land i indledningsmeddelelsen, og ingen af
de interesserede parter har modsat sig dette valg inden for fristerne.
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(24)

Priserne i Indonesien er blevet betragtet som en rimelig erstatning for priserne i Kina,
fordi Indonesien har et konkurrencepræget hjemmemarked med stigende import fra
Kina og med mindst seks producenter. Det ser desuden ud til, at den vare, der er
genstand for undersøgelsen, kun fremstilles i Unionen, Folkerepublikken Kina og
Indonesien. Der er ikke blevet fremlagt bevis for det modsatte i forbindelse med denne
undersøgelse.

(25)

Indonesien er derfor blevet anvendt som referenceland med markedsøkonomi i
forbindelse med denne fornyede undersøgelse.

2.1.2.

Samarbejdsvillige kinesiske eksporterende producenter

2.1.2.1. Indledende bemærkninger
(26)

Som omhandlet i betragtning 8 samarbejdede to producenter, som begge indgår i
koncernen "Rainbow Rich Industries", der er hjemmehørende i Hong Kong, i
forbindelse med denne undersøgelse. De tegnede sig for over halvdelen af eksporten til
EU i NUP. Når der ikke tages hensyn til produktions- og salgsmængderne for
virksomheder, der ikke er omfattet af proceduren, tegnede de samarbejdsvillige
producenter sig for mere end tre fjerdedele af den samlede kinesiske produktion og
næsten halvdelen af den kinesiske kapacitet. Repræsentativiteten med hensyn til
eksport til Unionen var på over 80 %. På baggrund af dette samarbejdsniveau blev
detaljerede oplysninger fra de samarbejdsvillige eksportører anvendt som kilde ved
vurderingen af sandsynligheden for fortsat eller fornyet skadevoldende dumping fra
Kina.

(27)

En af de samarbejdsvillige virksomheder, Golden Time Enterprises (Shenzhen),
eksporterede betydelige mængder til Unionen i NUP, mens søstervirksomheden,
Jintian Enterprises (Nanjing), ikke har eksporteret til Unionen siden indførelsen af
foranstaltningerne. De oplysninger, som blev indsamlet ved kontrolbesøget hos den
virksomhed, som ikke eksporterede, Jintian Enterprises (Nanjing), gav dog et mere
nøjagtigt indblik i forholdene på det kinesiske hjemmemarked, hvor både
virksomhedens markedsandel og andel af den installerede kapacitet er betydelig.

(28)

I løbet af undersøgelsen hævdede en af de kinesiske virksomheder, at de største
producenter på hjemmemarkedet holder regelmæssige møder for at fastsætte en
referencepris for det kinesiske hjemmemarked. Set på baggrund af disse producenters
dominerende stilling synes virksomhederne at have held til at fastholde de kinesiske
hjemmemarkedspriser på et relativt højt niveau med denne ordning.

2.1.2.2. Normal værdi
(29)

Den normale værdi for Golden Time Enterprises (Shenzhen) blev beregnet som den
vejede gennemsnitspris, der var betalt eller skulle betales på hjemmemarkedet ved alt
salg af den pågældende type til uafhængige kunder i NUP.

2.1.2.3. Eksportpris
(30)

DA

Eksportprisen for Golden Time Enterprises (Shenzhen) ved salg til Unionen var den
pris, der faktisk er betalt eller skal betales for varen, når den sælges til eksport til
Unionen, om nødvendigt justeret.
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2.1.2.4. Prissammenligning
(31)

Det vejede gennemsnit af den normale værdi blev sammenlignet med det vejede
gennemsnit af eksportprisen for hver enkelt type af den pågældende vare, ab fabrik og
i samme handelsled. For at sikre en rimelig sammenligning blev der taget hensyn til de
forskelle i faktorer, som hævdedes og påvistes at berøre prisen og
prissammenligneligheden, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 10. Der blev foretaget
justering for omkostninger til søfragt og indenlandsk transport, forsikring, kreditter,
håndtering og emballering.

2.1.2.5. Dumpingmargen
(32)

2.1.3.

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 11, blev dumpingmargenen
fastsat pr. varetype på grundlag af en sammenligning mellem det vejede gennemsnit af
den normale værdi og det vejede gennemsnit af eksportpriserne i samme handelsled.
Denne sammenligning viste, at der forekom dumping i den nuværende
undersøgelsesperiode på et væsentligt højere niveau end det, der blev fastslået i den
oprindelige undersøgelse. Udtrykt i procent af cif-værdien ved Unionens grænse
udgjorde den vejede gennemsnitlige dumpingmargen 30 % for Golden Time
Enterprises.
Andre kinesiske eksporterende producenter

2.1.3.1. Indledende bemærkninger
(33)

Den resterende import fra Kina udgjorde mindre end 5 % af forbruget i Unionen.

(34)

Kommissionen baserede sine konklusioner vedrørende de øvrige kinesiske
eksporterende producenter på oplysninger indsamlet i forbindelse med undersøgelsen
og officielle statistikker fra Eurostat.

2.1.3.2. Normal værdi
(35)

Den normale værdi for ikke-samarbejdsvillige kinesiske eksportører blev fastsat til det
vejede gennemsnit af de samarbejdsvilliges indonesiske producenters priser ved salg
til uafhængige kunder på hjemmemarkedet.

2.1.3.3. Eksportpris
(36)

Eksportprisen for ikke-samarbejdsvillige kinesiske eksportører blev fastsat på
grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18. Da
der ikke forelå andre mere pålidelige oplysninger, blev den fastsat på grundlag af den
gennemsnitlige cif-importpris, Unionens grænse, i UP ifølge Eurostats
importstatistikker.

2.1.3.4. Prissammenligning
(37)

DA

Det vejede gennemsnit af den eksportpris, der blev fastsat for de resterende kinesiske
eksportører, blev sammenlignet med det vejede gennemsnit af den normale værdi for
de kontrollerede indonesiske producenter, ab fabrik og i samme handelsled.
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(38)

For at sikre en rimelig sammenligning mellem den normale værdi og eksportprisen
blev der i form af justeringer taget behørigt hensyn til forskelle, der påvirkede priserne
og prisernes sammenlignelighed, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 10. Der blev
foretaget justeringer for omkostninger til indenlandsk transport og søfragt, forsikring,
håndtering og emballering. Da der ikke forelå andre mere pålidelige oplysninger, blev
justeringerne baseret på den samarbejdsvillige kinesiske eksportørs efterprøvede
omkostninger.

2.1.3.5. Dumpingmargen
(39)

2.1.4.
(40)

DA

Dumpingmargenen blev beregnet som forskellen mellem den normale værdi, som
beregnet i betragtning 35, og eksportprisen, som beregnet i betragtning 36. De
resultater, der er opnået således, tyder helt klart på fortsat dumping i løbet af
foranstaltningernes gyldighedsperiode med en dumpingmargen på over 5 %.
Konklusioner vedrørende dumping fra Kina
På baggrund af ovenstående konkluderes det, at der fortsat har været dumping fra Kina
i den periode, hvor foranstaltningerne har været anvendt.

2.2.

Indonesien

2.2.1.

Indledende bemærkninger

(41)

Som omhandlet i betragtning 8 samarbejdede to producenter i forbindelse med denne
undersøgelse, PT Golden Sari og PT Tunggak Waru Semi. Deres repræsentativitet
med hensyn til eksport til Unionen var på mellem 40 % og 60 % i NUP6.

(42)

De oplysninger, som Kommissionen har indsamlet viste, at der er mindst fire andre
producenter af den pågældende vare i Indonesien. Ifølge disse oplysninger tegnede de
samarbejdsvillige producenter sig for ca. en tredjedel af den samlede indonesiske
produktion og kapacitet. Samarbejdsvilligheden i Indonesien anses derfor for at være
lav i forbindelse med denne undersøgelse.

(43)

På baggrund af ovenstående og i henhold til grundforordningens artikel 18 er
oplysningerne om priser på hjemmemarkedet, priser ved eksport til andre lande og de
ikke-samarbejdsvillige indonesiske eksporterende producenters produktion og
kapacitet i Indonesien baseret på de bedste foreliggende oplysninger, herunder klagen
og offentligt tilgængelige oplysninger. De relevante indonesiske myndigheder blev
underrettet om anvendelsen af artikel 18 og årsagerne hertil. De indonesiske
myndigheder fremsatte ingen bemærkninger i denne forbindelse.

(44)

Kun en af de to samarbejdsvillige virksomheder, PT Golden Sari, eksporterede til
Unionen i NUP. Der kunne således ikke fastsættes nogen dumpingmargen for PT
Tunggak Waru Semi, da virksomheden ikke eksporterede til Unionen i NUP, men data
om virksomheden blev ikke desto mindre anvendt til at indhente oplysninger om bl.a.
produktion, kapacitet og eksport til markeder i tredjelande, hvilket gav et mere
nøjagtigt indblik i forholdene på Indonesiens hjemmemarked og eksportmarkeder.

6

Da kun en samarbejdsvillig indonesisk virksomhed har eksporteret til EU i NUP, angives dette tal som
et interval af fortrolighedshensyn.
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2.2.2.

Samarbejdsvillige indonesiske eksporterende producenter

2.2.2.1. Normal værdi
(45)

Den normale værdi for PT Golden Sari blev beregnet som den vejede gennemsnitspris,
der var betalt eller skulle betales på hjemmemarkedet ved alt salg af den pågældende
type til uafhængige kunder i NUP.

2.2.2.2. Eksportpris
(46)

Eksportprisen for PT Golden Sari blev fastsat på grundlag af de eksportpriser, som
uafhængige kunder i Unionen havde betalt eller skulle betale i NUP.

2.2.2.3. Prissammenligning
(47)

Det vejede gennemsnit af den normale værdi blev sammenlignet med det vejede
gennemsnit af eksportprisen ved salg af den pågældende vare i Unionen, ab fabrik og i
samme handelsled.

(48)

For at sikre en rimelig sammenligning mellem den normale værdi og eksportprisen
blev der i form af justeringer taget behørigt hensyn til forskelle, der påvirkede priserne
og prisernes sammenlignelighed, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 10. Der blev
foretaget justeringer for omkostninger til international transport, forsikring,
indenlandsk transport og emballering samt kreditomkostninger.

2.2.2.4. Dumpingmargen
(49)
2.2.3.

Resultatet af sammenligningen af den normale værdi og eksportprisen viste, at
virksomheden PT Golden Sari ikke havde foretaget dumping i NUP.
Andre indonesiske eksporterende producenter

2.2.3.1. Indledende bemærkninger
(50)

Som omhandlet i betragtning 43 blev dumpingmargenen for ikke-samarbejdsvillige
eksportører på grund af det lave samarbejdsniveau for Indonesien fastsat i
overensstemmelse med grundforordningens artikel 18, dvs. på grundlag af de
foreliggende faktiske oplysninger.

2.2.3.2. Normal værdi
(51)

Den normale værdi blev beregnet som det vejede gennemsnit af den normale værdi,
der er blevet beregnet for de to samarbejdsvillige producenter.

2.2.3.3. Eksportpris
(52)

Da der ikke forelå andre mere pålidelige oplysninger, blev eksportprisen for ikkesamarbejdsvillige indonesiske eksportører fastsat på grundlag af den gennemsnitlige
cif-importpris, Unionens grænse, i NUP ifølge Eurostats importstatistikker.

2.2.3.4. Prissammenligning

DA
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(53)

Den således beregnede vejede gennemsnitlige pris ved eksport til Unionen for
Indonesien blev på ab fabrik-niveau sammenlignet med den vejede gennemsnitlige
normale værdi for de samarbejdsvillige indonesiske producenter.

(54)

For at sikre en rimelig sammenligning mellem den normale værdi og eksportprisen
blev der i form af justeringer taget behørigt hensyn til forskelle, der påvirkede priserne
og prisernes sammenlignelighed, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 10. Der blev
foretaget justeringer for omkostninger til international transport, forsikring,
indenlandsk transport, håndtering og emballering samt kreditomkostninger.

2.2.3.5. Dumpingmargen
(55)

2.2.4.
(56)

3.

DA

Af sammenligningen mellem den normale værdi og den eksportpris, som var blevet
beregnet som anført ovenfor, fremgik det, at der fandt dumping sted. Den konstaterede
dumpingmargen udgjorde næsten 30 % af cif-importprisen, Unionens grænse.
Konklusioner vedrørende dumping fra Indonesien
På baggrund af ovenstående konkluderes det, at der fortsat har været dumping fra en
betydelig del af de indonesiske producenter i den periode, hvor foranstaltningerne har
været anvendt.
Udvikling i importen, hvis foranstaltningerne ophæves

(57)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 2, blev det undersøgt, om
det var sandsynligt, at dumpingen ville blive fornyet, når de gældende foranstaltninger
over for Kina og Indonesien eventuelt udløber.

(58)

For at fastslå om det var sandsynligt, at dumpingen ville blive fornyet, hvis
foranstaltningerne ophæves, undersøgte Kommissionen de foreliggende oplysninger
om eksportørernes situation og markedsforholdene. Analysen blev hovedsageligt
baseret på oplysningerne i de samarbejdsvillige producenters besvarelser af
spørgeskemaet, som var blevet efterprøvet ved kontrolbesøgene hos virksomhederne.
Der er også blevet anvendt andre informationskilder, herunder Eurostats
importstatistikker og officielle eksport- og markedsstatistikker fra de pågældende
lande.

3.1.

Kina

3.1.1.

Indledende bemærkninger

(59)

Som omhandlet i betragtning 26 tegnede de samarbejdsvillige producenter sig for over
tre fjerdedele af den kinesiske produktion i NUP. På grund af den høje grad af
samarbejdsvilje blev det besluttet, at der kunne indsamles pålidelige oplysninger om
eksporten af den pågældende vare til Unionen i den nuværende undersøgelsesperiode
direkte fra den eksporterende producent. Mere generelt er der blevet indsamlet
oplysninger vedrørende det kinesiske hjemmemarked hos begge de kontrollerede
producenter.

(60)

Der mindes om, at undersøgelsen viste, at dumpingen fra de kinesiske virksomheder,
der er omfattet af denne fornyede undersøgelse, fortsatte på et niveau, der er
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betragteligt højere end det niveau, der blev konstateret i forbindelse med den
oprindelige undersøgelse.
3.1.2.
(61)

Ifølge de oplysninger, som Kommissionen har indhentet i forbindelse med
undersøgelsen, er den uudnyttede tilgængelige produktionskapacitet i Kina hos de
virksomheder, der er omfattet af denne fornyede undersøgelse, mange gange større end
markedet i Unionen. Undersøgelsen har vist, at forbruget på hjemmemarkedet i Kina
sandsynligvis ikke i noget væsentligt omfang kan absorbere denne uudnyttede
kapacitet.

(62)

En af de kinesiske producenter hævdede, at han havde til hensigt at mindske sin
produktionskapacitet væsentligt efter NUP. Der blev dog ikke forelagt håndgribelige
beviser herfor. Selv om dette teoretisk set kunne medføre et fald i kapaciteten i Kina,
ville det ikke desto mindre skabe et incitament for de øvrige kinesiske producenter til i
højere grad at udnytte deres uudnyttede tilgængelige kapacitet for at udfylde det hul,
der vil opstå i den kinesiske eksport.

(63)

Desuden kan markederne i andre tredjelande kun i begrænset omfang absorbere en
øget importmængde fra Kina. For det første forhindrer en lang række store landes
lovgivning import af den pågældende vare (bl.a. USA, Indien, Japan, Mexico,
Sydkorea og hele Mellemøsten). Desuden er det ifølge de oplysninger, som er blevet
indhentet i forbindelse med undersøgelsen, ikke sandsynligt, at de øvrige betydelige
markeder for natriumcyclamat (Sydamerika, Sydafrika og Asien) vil vokse betragteligt
de kommende år. Markedet i Unionen vil derfor fortsat være af central betydning, da
det er attraktivt ikke alene på grund af størrelsen, men også fordi der findes velkendte
og veletablerede distributionskanaler for import af varen.

(64)

Sluttelig blev det overvejet, om de pågældende virksomheder kunne udnytte den
overskydende kapacitet til fremstilling af andre varer. Dette er dog ikke sandsynligt,
da de kontrollerede producenter ikke fremstiller andre varer i betydelige mængder, og
der findes ikke bevis for, at det ville være let for andre kinesiske producenter af
natriumcyclamat at gå over til fremstilling af andre varer.

(65)

Ovenstående tyder på, at der fortsat vil komme store eksportmængder fra Kina til
Unionen, hvis foranstaltningerne ophæves.

3.1.3.

DA

Uudnyttet kapacitet og lagre

Forhold mellem priserne i Unionen og priserne på det kinesiske hjemmemarked

(66)

Kommissionen konstaterede, at de store mængder import fra Kina i Unionen blev solgt
til priser, som var lavere end priserne på det kinesiske hjemmemarked. På baggrund af
den kinesiske dumpingimports omfang og markedsandel må salgspriserne for denne
import betragtes som referenceprisen i Unionen: Andre kinesiske eksportører, som
ønsker at sælge betydelige mængder på markedet ville efter al sandsynlighed også
fastsætte deres priser på dette lave niveau og altså foretage dumping.

3.1.4.

Forhold mellem priserne ved eksport til tredjelande og priserne på det kinesiske
hjemmemarked
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(67)

Kommissionen sammenlignede efterprøvede priser ved eksport fra Kina til tredjelande
med efterprøvede priser på det kinesiske hjemmemarked for at foretage en nærmere
undersøgelse af kinesiske eksportørers prisadfærd, hvis foranstaltningerne ophører.

(68)

Det blev konstateret, at priserne ved eksport til tredjelande konsekvent var lavere end
priserne på hjemmemarkedet og i tråd med priserne ved eksport til EU, hvilket
understreger, at der findes et adfærdsmønster, der er baseret på dumping, og som synes
at være strukturelt i denne sektor i Kina.

3.1.5.
(69)

Kommissionen sammenlignede priserne ved eksport fra Kina til tredjelande med de
fremherskende priser i Unionen for at fastslå, om der ville være et incitament til at gå
over til at eksportere til Unionen, hvis foranstaltningerne ophører.

(70)

Kinas priser ved eksport til tredjelande var stort set i overensstemmelse med
prisniveauet i Unionen. Dette bekræfter, at det ikke er sandsynligt, at kinesiske
eksportører vil gå over til at eksportere til andre markeder end markedet i Unionen.

3.1.6.

Konklusion vedrørende Kina

(71)

Vurderingen af ovennævnte faktorer viste, at de eksportører, som er omfattet af denne
fornyede undersøgelse, fortsat eksporterer meget betragtelige mængder af den
pågældende vare til Unionen til dumpingpriser. Den kinesiske eksport til andre
tredjelande foretages også til dumpingpriser, hvilket understreger, at der er tale om et
strukturelt adfærdsmønster baseret på dumping. Priserne på det kinesiske
hjemmemarked er høje, og der findes ikke tegn på, at de vil falde inden for en
overskuelig fremtid. På grund af de kinesiske eksportørers store uudnyttede
tilgængelige kapacitet, fraværet af andre store markeder, hvor denne kapacitet kan
udnyttes, og EU-markedets tiltrækningskraft har kinesiske eksporterende producenter
derfor et incitament til at forsøge at sælge endnu større mængder til dumpingpriser på
markedet i Unionen, hvis foranstaltningerne ophæves.

(72)

På baggrund af ovenstående data og oplysninger konkluderes det, at dumpingen fra
Kina sandsynligvis vil fortsætte eller blive fornyet, hvis foranstaltningerne får lov at
udløbe.

3.2.

Indonesien

3.2.1.

Indledende bemærkninger

(73)

Som beskrevet i betragtning 42 tegnede de samarbejdsvillige producenter sig ikke for
størstedelen af den indonesiske produktion og kapacitet, og artikel 18 er derfor blevet
anvendt.

(74)

Der mindes også om, at det i forbindelse med undersøgelsen blev konkluderet, at
dumpingen fra de ikke-samarbejdsvillige producenter i Indonesien fortsatte i NUP

3.2.2.
(75)

DA

Forhold mellem priserne ved eksport til tredjelande og prisniveauet i Unionen

Uudnyttet kapacitet og lagre
I løbet af denne undersøgelse blev det fastslået, at den samlede uudnyttede
tilgængelige kapacitet i Indonesien har en størrelse svarende til mere end tre fjerdedele
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af markedet i Unionen. Selv hvis den samarbejdsvillige eksportør udelukkes, vil den
resterende uudnyttede kapacitet stadig have en størrelse svarende til næsten halvdelen
af markedet i Unionen. Officielle indonesiske statistikker viser, at indonesiske
producenter synes at miste markedsandele både på hjemmemarkedet og på det
internationale marked på grund af kinesiske konkurrenters aggressive prispolitik. Det
er derfor sandsynligt, at Indonesiens uudnyttede tilgængelige kapacitet vil vokse
yderligere i den nærmeste fremtid.
(76)

Det blev undersøgt, om Indonesiens samlede uudnyttede tilgængelige kapacitet kunne
absorberes gennem salg til tredjelande, men som konkluderet i betragtning 63
forventes det ikke, at tredjelandenes markeder i noget væsentligt omfang kan
absorbere den eksisterende overskydende kapacitet. Det blev også undersøgt, om den
overskydende kapacitet kunne absorberes gennem salg på hjemmemarkedet. Som
nævnt før er indonesiske producenters markedsandel på hjemmemarkedet dog
faldende ifølge officielle indonesiske data, hvilket skyldes presset fra kinesisk import.
Sluttelig blev muligheden for at gå over til fremstilling af andre tilsvarende varer
overvejet; af samme årsag, som er omhandlet i betragtning 64, er det dog ikke
sandsynligt, at den overskydende kapacitet kan udnyttes til dette formål.

(77)

Det konkluderes, at den store (og stigende) uudnyttede kapacitet i Indonesien i
betragteligt omfang vil blive rettet mod Unionen, hvis foranstaltningerne ophæves.

3.2.3.

DA

Forhold mellem priserne i Unionen og priserne på det indonesiske hjemmemarked

(78)

Priserne på det indonesiske hjemmemarked er højere end priserne på markedet i
Unionen på trods af det stigende pres fra kinesisk eksport på det indonesiske marked.
Da de kinesiske priser for en så homogen vare er lave ved import til Unionen, vil disse
priser være de referencepriser, som de indonesiske eksportører efter al sandsynlighed
vil tilpasse deres priser til – og de vil således foretage dumping, hvis
foranstaltningerne udløber. Denne overvejelse gælder både samarbejdsvillige og ikkesamarbejdsvillige eksportører.

(79)

Hvis foranstaltningerne kun udløber for Indonesien og ikke for Kina, vil dette gøre
markedet i Unionen endnu mere attraktivt for indonesiske producenter, hvad angår
priser. Uden antidumpingtold vil de rent faktisk være i stand til øge deres priser for at
udnytte, at de kinesiske eksportører stadig skal betale antidumpingtold. Det bør
tilføjes, at med et tilsvarende scenario, for så vidt angår priser og prisforskelle mellem
kinesiske og indonesiske eksportører, i forbindelse med den oprindelige undersøgelse
eksporterede de indonesiske eksportører betydelige mængder til EU.

(80)

Sluttelig bør det også bemærkes, at den indonesiske eksport til EU er faldet konstant
efter indførelsen af foranstaltninger, hvilket styrker konklusionen om, at de
indonesiske eksportører ikke er i stand til eller villige til at sælge betydelige mængder
på markedet i Unionen uden at dumpe priserne.

3.2.4.

Forhold mellem priserne ved eksport til tredjelande og priserne på det indonesiske
hjemmemarked

(81)

Det er blevet konstateret, at de samarbejdsvillige eksporterende producenters
efterprøvede priser ved eksport til tredjelande er højere end priserne på det indonesiske
hjemmemarked.
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(82)

3.2.5.

Forhold mellem priserne ved eksport til tredjelande og priserne i Unionen

(83)

Det blev konstateret, at den samarbejdsvillige producents priser ved eksport til
tredjelande generelt var højere end priserne i Unionen. For så vidt angår de øvrige
indonesiske producenter, giver de foreliggende officielle indonesiske statistikker dog
et billede, der viser den modsatte situation. Dette tyder på, at en betydelig del af de
indonesiske eksportører også foretager dumping, når de eksporterer til tredjelande.

(84)

Denne forskel mellem priserne ved eksport til Unionen og priserne ved eksport til
resten af verden understreger, at de indonesiske eksportører har et incitament til at
omdirigere eksport til Unionen. Dette vil i endnu højere grad gøre sig gældende, hvis
foranstaltningerne over for import med oprindelse i Kina får lov at udløbe.

3.2.6.

Konklusion vedrørende Indonesien

(85)

Vurderingen af ovennævnte faktorer viste, at den indonesiske eksport i væsentligt
omfang er blevet foretaget til dumpingpriser i Unionen og på tredjelandes markeder,
hvilket understreger, at der er tale om et strukturelt adfærdsmønster baseret på
dumping. På grund af de indonesiske eksportørers store uudnyttede tilgængelige
kapacitet, fraværet af andre store markeder, hvor denne kapacitet kan udnyttes, og EUmarkedets tiltrækningskraft har indonesiske eksporterende producenter derfor et
incitament til at forsøge at sælge store mængder til dumpingpriser på markedet i
Unionen, hvis foranstaltningerne ophæves.

(86)

På baggrund af ovenstående data og oplysninger konkluderes det, at dumpingen fra
Indonesien sandsynligvis vil fortsætte eller blive fornyet, hvis foranstaltningerne får
lov at udløbe.

4.
(87)
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Det var ikke muligt at tilvejebringe oplysninger om de enkelte ikke-samarbejdsvillige
eksportører i forbindelse med undersøgelsen. De til rådighed værende officielle
indonesiske statistikker om de gennemsnitlige eksportpriser for al indonesisk eksport
synes at være unøjagtige i absolutte tal, idet eksportpriserne er stærkt overdrevne. Ikke
desto mindre kan det af de samme statistikker udledes, at priserne ved eksport til
tredjelande synes at være lavere end priserne ved eksport til Unionen. Dette tyder på,
at i det mindste en betragtelig del af den indonesiske eksport til tredjelande også
dumpes. De indonesiske eksportstatistikker viser under alle omstændigheder et
markant fald i eksportmængderne, hvilket understreger, at med det nuværende
prisniveau lider de indonesiske eksportører under konkurrencen fra Kina.

Bemærkninger fremsat efter fremlæggelsen
De indonesiske myndigheder reagerede ikke på meddelelsen om, at artikel 18 kan
blive anvendt på ikke-samarbejdsvillige producenter, inden den fastsatte frist. Efter
fremlæggelsen hævdede de indonesiske myndigheder og en af de indonesiske
samarbejdsvillige producenter imidlertid, at de to samarbejdsvillige indonesiske
producenter tegner sig for en betydelig del af den indonesiske industri. Parterne
hævdede, at som følge heraf bør Indonesiens grad af samarbejdsvilje anses for at være
betydelig, og artikel 18 bør ikke anvendes. Desuden har ovennævnte parter hævdet, at
en lang række indonesiske producenter ikke var i stand til at samarbejde, da de ikke
eksporterede til Unionen i NUP. Sluttelig blev det hævdet, at da én af de
samarbejdsvillige producenter tegner sig for en ekstremt stor del af den indonesiske
eksport, bør disse samarbejdsvillige producenter betragtes som repræsentative for de
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samarbejdsvillige producenter, og det blev hævdet at foranstaltningerne for Indonesien
bør udløbe, da der ikke blev konstateret dumping for denne virksomhed.
(88)

Det bør præciseres, at artikel 18 ikke er blevet anvendt på de samarbejdsvillige
producenter, og at der er blevet taget fuldt ud hensyn til disse producenters
oplysninger i forbindelse med undersøgelsen. Hvad angår anvendelse af artikel 18 på
de resterende indonesiske producenter, følger det, at Kommissionens tjenestegrene
ikke har haft andet valg end at anvende de bedste foreliggende oplysninger, da der
ikke forelå oplysninger fra disse parter. Der bør mindes om, at Kommissionens
tjenestegrene for at vurdere sandsynligheden for fortsat og/eller fornyet dumping i
forbindelse med udløbsundersøgelser også skal vurdere aspekter vedrørende hele det
eksporterende lands industri, herunder f.eks. kapacitet på hjemmemarkedet,
produktion og priser samt eksport til tredjelande.

(89)

Da de indonesiske produktionsvirksomheder, som ikke samarbejdede, tegner sig for en
stor del af den indonesiske industri, hvad angår eksport til Unionen samt produktion
og eksport til tredjelande, bekræfter Kommissionen, at artikel 18 anvendes på ikkesamarbejdsvillige indonesiske producenter, jf. betragtning 43.

(90)

Hvad angår anmodningen om ophævelse af foranstaltningerne over for indonesisk
eksport, bør det bemærkes, at de indonesiske myndigheder ikke forelagde oplysninger,
som kunne ændre Kommissionens konklusion om den samarbejdsvillige eksportørs
repræsentativitet, som svarer til 40-60 % af den samlede indonesiske eksport i NUP, jf.
betragtning 41. Den samarbejdsvillige eksportør, for hvem der ikke blev konstateret
dumping, kunne således ikke betragtes som repræsentativ for hele den indonesiske
eksport. Resten af den indonesiske eksport er blevet foretaget til dumpingpriser, jf.
betragtning 55. Konklusionen om, at der fortsat var tale om dumping, for så vidt angår
denne del af den indonesiske eksport, bekræftes derfor. At der ikke fortsat forekommer
dumping er desuden ikke som sådan tilstrækkelig årsag til at ophæve
antidumpingforanstaltningerne, hvis det konstateres, at der er sandsynlighed for
fornyet dumping, som det er tilfældet i forbindelse med denne udløbsundersøgelse.
Det blev konkluderet, at anmodningen om at ophæve foranstaltningerne, fordi den
samarbejdsvillige indonesiske eksportør ikke foretager dumping, ikke kunne
efterkommes.

(91)

De indonesiske myndigheder og en af de samarbejdsvillige indonesiske producenter
har desuden anmodet om, at de nøjagtige tal for den samlede indonesiske eksport til
Unionen oplyses. Der skal dog mindes om, at indeksering af disse oplysninger (jf.
noten til betragtning 41) var nødvendig for at beskytte den indonesiske eksporterende
producent mod fremlæggelse af følsomme forretningsoplysninger. Markedets
begrænsede størrelse og det begrænsede antal interesserede parter berettiger
indeksering af disse tal. Samlet set er der god grund til at bevare fortroligheden, og
anmodningen om at fremlægge tallene for den samlede indonesiske eksport til
Unionen kan derfor ikke imødekommes.

5.
(92)
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Konklusion vedrørende sandsynligheden for fortsat og/eller fornyet dumping
På grundlag af ovenstående konkluderes det, at det er sandsynligt, at dumpingen fra
begge de lande, der er omfattet af denne fornyede undersøgelse, vil fortsætte, hvis
foranstaltningerne ophæves.
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D.

SITUATION PÅ EU-MARKEDET

1.

Definition af EU-erhvervsgrenen

(93)

2.

I Unionen fremstilles natriumcyclamat kun af den ansøgende producent, Productos
Aditivos S.A. Denne virksomhed blev derfor anset for at udgøre EU-erhvervsgrenen
som defineret i grundforordningens artikel 4, stk. 1.
EU-forbruget

(94)

Oplysningerne om EU-forbruget blev vurderet på grundlag af den kumulerede
mængde af den pågældende vare, der blev importeret til Unionen ifølge Eurostats
statistikker, og EU-erhvervsgrenens samlede efterprøvede salg på EU-markedet.
Under hensyntagen til, at disse data stammer fra to kilder, og at ansøgerens salg er
fortroligt, beskrives udviklingen i forbruget ved hjælp af indekstal nedenfor.

(95)

Unionens forbrug af natriumcyclamat var på mellem 5 000 og 7 000 ton i den
betragtede periode. Det steg med 6 % mellem 2005 og 2006 og med 15 % mellem
2006 og 2007. Det faldt med 18 % mellem 2007 og NUP.
Tabel 1
EU-FORBRUGET

INDEKS

DA

2005

2006

2007

2008 (UP)

100

106

122

103

3.

Import fra de pågældende lande

3.1.

Kumulering

(96)

Kommissionen overvejede, om virkningerne af dumpingimporten fra de pågældende
lande burde vurderes kumulativt, idet der blev taget hensyn til kriterierne i
grundforordningens artikel 3, stk. 4. Ifølge denne artikel vurderes følgevirkningerne af
indførsel fra mere end ét land, der samtidig er omfattet af antidumpingundersøgelser,
kun kumulativt, hvis det fastslås, at a) den dumpingmargen, der er fastlagt for
indførslen fra hvert af de pågældende lande, er højere end den minimumsværdi, der er
anført i grundforordningens artikel 9, stk. 3, og den indførte mængde fra hvert land
ikke er ubetydelig, og b) det vil være hensigtsmæssigt at foretage en kumulativ
vurdering af virkningerne af indførslen på baggrund af vilkårene for konkurrencen
mellem de indførte varer og vilkårene for konkurrencen mellem de indførte varer og
den i Fællesskabet fremstillede vare.

(97)

Det blev i den forbindelse først konstateret, at dumpingmargenerne for hvert land lå
over ubetydelighedsgrænsen. Hertil kommer, at dumpingimporten fra hvert af disse
lande ikke var ubetydelig, jf. grundforordningens artikel 5, stk. 7. Importmængden fra
Kina og Indonesien repræsenterede således 50 % af EU-forbruget i den nuværende
undersøgelsesperiode. Ved beregningen af importmængden er der blevet set bort fra
ikke-dumpet import.

19

DA

(98)

Det fremgik endvidere af undersøgelsen, at konkurrencebetingelserne både mellem
dumpingimporterede varer indbyrdes og mellem de dumpingimporterede varer og den
i Unionen fremstillede samme vare var sammenlignelige. Det blev konstateret, at
natriumcyclamat, der blev produceret/solgt af de pågældende lande, og
natriumcyclamat, der blev produceret/solgt af EU-erhvervsgrenen, uanset oprindelse er
i konkurrence med hinanden, da varerne ligner hinanden med hensyn til
grundlæggende egenskaber, da brugerne opfatter dem som stort set indbyrdes
udskiftelige, og da de distribueres gennem samme distributionskanaler. Priserne for
henholdsvis import fra Kina, som er pålagt foranstaltninger, og dumpingimport fra
Indonesien var også i samme størrelsesorden. Det blev desuden konstateret, at disse
priser underbød EU-erhvervsgrenens priser, når de blev sammenlignet i samme
handelsled.

(99)

På baggrund af ovenstående blev det konkluderet, at alle kriterierne i
grundforordningens artikel 3, stk. 4, var opfyldt, for så vidt angår import fra Kina, som
er pålagt foranstaltninger, og dumpingimport fra Indonesien, og at virkningerne af
importen fra de to lande burde vurderes kumulativt.

3.2.

Dumpingimportens størrelse og markedsandel

(100) Der var følgende udvikling i dumpingimporten fra Kina og Indonesien og
markedsandelen i den betragtede periode:
Tabel 2
Dumpingimport i alt
Indeks

2005

2006

2007

2008 (NUP)

100

109

198

195

2005

2006

2007

100

103

161

Tabel 3
Dumpingimportens
markedsandel
Indeks

2008 (NUP)

189

(101) Mængden af og markedsandelen for dumpingimporten blev næsten fordoblet i den
betragtede periode.
3.3.

Prisudvikling og prisadfærd for så vidt angår importen af den pågældende vare

3.3.1.

Prisudvikling

(102) Den gennemsnitlige pris på import fra de pågældende lande udviklede sig som følger i
den undersøgte periode:
Tabel 4
Gennemsnitspriser
dumpingimporten

DA

på

2005

20

2006

2007

2008 (NUP)

DA

Indeks

100

103

104

99

(103) Kilden til tabel 4 er tilgængelige statistiske data, herunder data fra Eurostat. Den
generelle tendens i priserne ved import til Unionen viser en stigning indtil 2007 og
derefter et fald til under niveauet for 2005 i NUP.
3.3.2.

Prisunderbud

(104) Med henblik på at fastslå prisunderbuddet baserede Kommissionen sin analyse på
oplysninger, som den samarbejdsvillige eksporterende producent i Kina havde
fremsendt i løbet af undersøgelsen. Prisunderbuddet for andre virksomheder fra både
Kina og Indonesien, som ikke samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen, blev
fastslået ved hjælp af oplysninger fra Eurostat.
(105) Metoden til beregning af prisunderbuddet følger den, der blev anvendt i den
oprindelige undersøgelse. Importpriserne, inkl. antidumpingtolden, hos de
eksporterende producenter blev sammenlignet med EU-erhvervsgrenens priser på
grundlag af vejede gennemsnit for de samme varekvaliteter i den nuværende
undersøgelsesperiode. EU-erhvervsgrenens priser blev justeret til ab fabrik-niveau og
sammenlignet med cif-importprisen, Unionens grænse, plus antidumpingtold og
toldafgifter. Prissammenligningen blev foretaget for transaktioner i samme handelsled,
efter passende justering og efter fradrag af rabatter og afslag.
Tabel 5
Prisunderbud

2008 (NUP)

Kina:
- Golden Time

21,6 %

- Andre virksomheder

3,2 %

Indonesien:
- Andre virksomheder
4.

18,7 %

Import fra andre lande
Importen fra andre tredjelande var ubetydelig (mindre end 50 ton om året) i den
betragtede periode og kan derfor ikke have haft virkninger for EU-erhvervsgrenens
situation.

5.

EU-erhvervsgrenens økonomiske situation

(106) I medfør af grundforordningens artikel 3, stk. 5, undersøgte Kommissionen alle
relevante økonomiske faktorer og forhold, der har indflydelse på EU-erhvervsgrenens
situation i perioden fra 2005 til NUP.
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(107) Oplysningerne om EU-erhvervsgrenen måtte indekseres, da der er tale om fortrolige
forretningsoplysninger.
5.1.

Produktion, produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse

(108) EU-erhvervsgrenens produktion faldt med 13 % fra 2005 til NUP. Eftersom
produktionskapaciteten forblev uændret i samme periode, faldt kapacitetsudnyttelsen
med 10 % i takt med udviklingen i produktionen.
Tabel 6
Indekstal

5.2.

2005

2006

2007

2008 (NUP)

Produktionskapacitet

100

100

100

100

Produktionsmængde

100

106

88

87

Kapacitetsudnyttelse

100

106

88

87

Salg i EU

(109) Dataene i tabel 7 viser et klart fald i EU-erhvervsgrenens salgsmængde. Denne
situation forværres af, at det samlede forbrug som vist i tabel 1 steg med 3 % i samme
periode. EU-erhvervsgrenens markedsandel faldt markant mellem 2005 og NUP. Dette
står i modsætning til den konstant stigende markedsandel (jf. betragtning 96) for
kumuleret dumpingimport fra Kina og Indonesien i hele den betragtede periode. EUerhvervsgrenen øgede ganske vist sine salgspriser pr. enhed på baggrund af faldet i
mængder. Samlet set havde EU-erhvervsgrenen dog stadig tab på sit salg af
natriumcyclamat i NUP på trods af stigningen i enhedssalgspriserne.
Tabel 7
Indekstal

5.3.

2005

2006

2007

2008 (NUP)

Salgsmængde

100

93

81

72

Markedsandel

100

88

66

70

Salgspris pr. enhed

100

100

108

123

Lagre

(110) Der var store udsving i EU-producentens lagerbeholdning mellem 2005 og NUP, og
den faldt med næsten 50 % i den betragtede periode.
Tabel 8
Indeks

DA

2005

22

2006

2007

2008 (NUP)

DA

Lagerbeholdninger (ton)
5.4.

100

113

29

53

Rentabilitet

(111) På trods af en lille forbedring overordnet set forblev EU-erhvervsgrenens rentabilitet
konstant negativ i den betragtede periode.
5.5.

Beskæftigelse, produktivitet og lønninger

(112) Beskæftigelsen i EU-erhvervsgrenen faldt med 19 % i den betragtede periode.
Produktiviteten pr. ansat (fastsat på grundlag af antal producerede ton pr. ansat) steg.
De gennemsnitlige arbejdskraftomkostninger pr. arbejdstager steg med 5 % i løbet af
den betragtede periode.
Tabel 9
Indekstal

5.6.

2005

2006

2007

2008 (NUP)

Beskæftigelse

100

88

91

81

Arbejdskraftomkostninger
pr. arbejdstager

100

99

81

105

Produktivitet (pr.
arbejdstager)

100

121

97

107

Investeringer og investeringsafkast

(113) I den betragtede periode faldt investeringerne med næsten 50 %, hvilket afspejler den
overordnet set negative situation for EU-producenten. Investeringsafkastet udtrykt
som forholdet mellem den eneste EU-producents nettooverskud og den bogførte
bruttoværdi af producentens anlægsaktiver afspejler udviklingen i rentabiliteten. Det
faldt markant – med næsten 80 % - i den betragtede periode.
Tabel 10
Indekstal

5.7.

2005

2006

2007

2008 (NUP)

Investeringer

100

44

7

53

Investeringsafkast

100

54

20

21

Likviditet og evne til at rejse kapital

(114) EU-erhvervsgrenens likviditet kunne kun vurderes i forhold til dens samlede
aktiviteter. Den var stadig svagt positiv i 2005, men blev forringet i den efterfølgende
periode og blev negativ i resten af den betragtede periode. Det blev også vanskeligere
for EU-erhvervsgrenen at rejse kapital på grund af de tab, som den led i den betragtede
periode.
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5.8.

Dumpingens størrelse

(115) Dumpingen fra begge de pågældende lande fortsatte i NUP, dog med undtagelse af
den samarbejdsvillige indonesiske eksporterende producent. På baggrund af den
samlede eksporterede mængde og priserne på dumpingimporten fra de pågældende
lande kan virkningerne ikke anses for at være ubetydelige.
5.9.

Genrejsning efter tidligere dumping

(116) Der blev indført antidumpingforanstaltninger over for importen af natriumcyclamat
med oprindelse i Kina og Indonesien i marts 2004. I denne periode blev der kun
registreret en delvis genrejsning blandt EU-producenterne, jf. ovenfor.
5.10.

Konklusion om skade

(117) Mængden af lavprisimport fra Kina og Indonesien på EU-markedet steg markant.
Visse skadesindikatorer for EU-erhvervsgrenen viser tegn på genrejsning, mens andre
tyder på en negativ udvikling.
(118) Under hensyntagen til den generelt forværrede situation for den eneste EU-producent
samt størrelsen af dumpingimporten fra Kina og Indonesien og det betydelige
prisunderbud, der er blevet konstateret, konkluderes det, at EU-erhvervsgrenen har lidt
væsentlig skade.
6.

Virkninger af dumpingimporten fra de pågældende lande og virkningerne af
andre faktorer

6.1.

Virkninger af dumpingimporten fra de pågældende lande

(119) Som omhandlet i betragtning 96 er den kumulerede mængde og markedsandel for
dumpingimport fra de pågældende lande blevet næsten fordoblet i den betragtede
periode. Der blev også konstateret et væsentligt prisunderbud for begge de pågældende
lande. På baggrund af det tydelige tidsmæssige sammenfald mellem den forringede
situation for EU-erhvervsgrenen og den omfattende stigning i kumuleret
dumpingimport fra Kina og Indonesien har denne import forvoldt EU-erhvervsgrenen
skade. Dumpingimporten fra Kina og Indonesien har vundet frem på EU-markedet og
vundet betydelige markedsandele fra EU-producenten.
6.2.

Virkninger af andre faktorer

(120) Kommissionen undersøgte nøje, om andre kendte faktorer end dumpingimporten
kunne have en indvirkning på den fortsatte skade, som EU-producenten har lidt, med
henblik på at sikre, at eventuel skade forårsaget af disse faktorer ikke blev tilskrevet
dumpingimporten.
6.2.1.

Virkninger af ikke-dumpet import fra Kina og Indonesien

(121) Mængden af ikke-dumpet import fra Kina og Indonesien faldt løbende i den betragtede
periode. Priserne på denne import var konsekvent højere end priserne på
dumpingimporten. Den ikke-dumpede import fra Kina og Indonesien har af disse
årsager ikke bidraget til den skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt.
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6.2.2.

Resultater på eksportmarkeder

(122) EU-producentens eksportsalg til lande uden for EU tegnede sig for under 25 % af
producentens samlede salg. I modsætning til salget i Unionen er eksportsalgets
rentabilitet blevet forbedret i løbet af den betragtede periode, og det kan således ikke
have bidraget til den skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt.
6.2.3.

Udsving i råvarepriser

(123) Udsving i priserne på de råvarer, der anvendes til natriumcyclamat, kan i et vist
omfang have haft negative virkninger for EU-erhvervsgrenens resultater. Denne faktor
er dog ikke tilstrækkelig til at bryde årsagssammenhængen mellem den skade, der er
lidt, og dumpingimporten. Sidstnævnte bør være blevet påvirket af råvarepriserne i
samme omfang som EU-producentens omkostninger, da der er en stærk sammenhæng
mellem disse og priserne på olie og urinstof.
6.2.4.

Ændringer i forbrugsmønstrene

(124) Ændringer i forbrugsmønstrene med nye varer på markedet har ikke haft mærkbare
virkninger for forbruget af natriumcyclamat. Det ser rent faktisk ud til, at
natriumcyclamat ikke direkte kan erstattes med disse nye varer.
6.3.

Konklusion

(125) Det konkluderes derfor, at dumpingimport fra Kina og Indonesien har forvoldt EUerhvervsgrenen væsentlig skade, og at ingen andre faktorer har brudt
årsagssammenhængen.
E.
1.

SANDSYNLIGHED FOR FORTSAT SKADE
Konsekvenser af den forventede mængde og prismæssige virkninger for EUerhvervsgrenen, hvis foranstaltningerne ophæves

(126) I overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 2, blev importen fra de
lande, som er genstand for den fornyede undersøgelse, vurderet for at fastslå, om der
var sandsynlighed for fortsat skade.
(127) I vurderingen af den sandsynlige indvirkning på EU-erhvervsgrenen, hvis de gældende
foranstaltninger udløber, blev følgende faktorer taget i betragtning på linje med de
ovenfor opsummerede elementer i henseende til sandsynlighed for fortsat dumping.
1.1.

Kina

(128) Som konkluderet i betragtning 40 eksporterer de kinesiske eksportører, der er omfattet
af denne fornyede undersøgelse, fortsat til dumpingpriser. Den kinesiske eksport til
andre tredjelande synes også at blive foretaget til dumpingpriser, hvilket tyder på, at
der er tale om et strukturelt adfærdsmønster baseret på dumping.
(129) En analyse af den tilgængelige kapacitet i Kina har vist, at den uudnyttede
tilgængelige produktionskapacitet hos de virksomheder, der er omfattet af denne
fornyede undersøgelse, er mange gange større end markedet i Unionen (jf. betragtning
61). Markederne i andre tredjelande kan kun i begrænset omfang absorbere en øget
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importmængde fra Kina (jf. betragtning 63). Kinesiske eksporterende producenter har
derfor et incitament til at rette store eksportmængder til dumpingpriser mod markedet i
Unionen, hvis foranstaltningerne ophæves (jf. betragtning 65).
(130) De betydelige dumping- og underbudsniveauer, der er konstateret, antyder, at
ovennævnte eksportmængder til EU vil blive solgt til dumpingpriser, som vil ligge
væsentligt under EU-producenternes priser og omkostninger.
(131) De kombinerede virkninger af disse mængder og priser vil være af et omfang, der kan
føre til en forværring af EU-erhvervsgrenens allerede vanskelige situation. Et sådant
scenario vil efter al sandsynlighed føre til yderligere pristryk og/eller en reduktion af
EU-erhvervsgrenens produktion og salg. EU-erhvervsgrenens finansielle situation vil
blive yderligere forværret, hvilket vil føre til øget skade. En sådan udvikling kan
meget vel medføre, at den eneste EU-producent må lukke.
1.2.

Indonesien

(132) Undersøgelsen har vist, at dumpingen fra Indonesien fortsatte i NUP. Undersøgelsen
har også vist, at den samlede uudnyttede tilgængelige kapacitet i Indonesien svarer til
mere end tre fjerdedele af EU-markedets størrelse og sandsynligvis vil blive endnu
større i den nærmeste fremtid, jf. betragtning 75. Da der ikke er tegn på, at andre
markeder i tredjelande eller hjemmemarkedet kan absorbere denne overskydende
kapacitet, kan dette medføre en stigning i lavpriseksporten til Den Europæiske Union,
hvis foranstaltningerne får lov at udløbe.
(133) Som det var tilfældet for Kina, tyder de konstaterede betydelige dumping- og
underbudsniveauer på, at ovennævnte mængder vil blive eksporteret fra Indonesien til
Unionen til dumpingpriser, som vil ligge væsentligt under EU-producenternes priser
og omkostninger. Ligeledes vil de kombinerede virkninger af disse mængder og priser
være af et omfang, der kan føre til yderligere forværring af EU-producenternes
allerede vanskelige situation og sandsynligvis medføre, at den eneste EU-producent
må lukke. Som det var tilfældet for Kina, synes den indonesiske eksport til andre
tredjelande også at være dumpet, da priserne ligger under priserne ved eksport til Den
Europæiske Union, hvilket også viser et strukturelt adfærdsmønster baseret på
dumping.
2.

Konklusion vedrørende sandsynligheden for fortsat skade

(134) EU-erhvervsgrenen har i mange år lidt under følgerne af dumpingimport og befinder
sig stadig i en vanskelig økonomisk situation.
(135) Som det fremgår ovenfor, har undersøgelsen vist, at EU-erhvervsgrenen fortsat
befandt sig i en skadevoldende situation i den nuværende undersøgelsesperiode.
Fortsat skade er i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 2, i sig selv en god
indikator for, at skaden sandsynligvis også vil fortsætte i fremtiden, hvilket kunne tale
for opretholdelse af foranstaltningerne.
(136) Resultaterne vedrørende importen viser, at der sandsynligvis fortsat vil importeres
store mængder til dumpingpriser, og at pristrykket sandsynligvis vil forværre
konkurrencen mellem dumpingimporteret og EU-produceret natriumcyclamat.
Undersøgelsen har også vist, at der ikke er nogen faktorer, der kan bryde den stærke
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årsagssammenhæng mellem dumpingimporten og den skade, der forvoldes EUerhvervsgrenen.
(137) Hvis foranstaltningerne ophæves, vil EU-erhvervsgrenens situation blive forværret, og
den eneste EU-producent vil blive truet på sin eksistens.
(138) Det konkluderes derfor, at der på grund af dumpingimporten fra Kina og Indonesien er
stor sandsynlighed for, at EU-erhvervsgrenen fortsat vil blive forvoldt skade.
F.
1.

UNIONENS INTERESSER
Indledning

(139) Det blev i medfør af grundforordningens artikel 21 undersøgt, om det ville være imod
Unionens
interesser
som
helhed
at
opretholde
de
gældende
antidumpingforanstaltninger. Unionens interesser blev fastlagt på grundlag af en
vurdering af alle de forskellige involverede parters interesser, dvs. den ansøgende EUproducents, importørernes, leverandørernes og brugernes interesser.
2.

Den ansøgende EU-producents interesser

(140) Hvad angår den eneste EU-producent, skal det bemærkes, at virksomheden var havnet
i en tabsgivende situation, fordi den havde svært ved at konkurrere med de lave priser
på dumpingimporten, hvis markedsandel allerede var betydelig i begyndelsen af den
betragtede periode og derefter steg betragteligt i løbet af denne periode.
(141) Det anses, at en opretholdelse af foranstaltningerne vil være til fordel for EUproducenten, som så i det mindste skulle blive i stand til at øge mængden og måske
salgspriserne og derved skabe den omsætning, som er nødvendig for, at virksomheden
fortsat kan investere i sit produktionsanlæg. Omvendt vil foranstaltningernes bortfald
sætte en stopper for genrejsningen og medføre fortsat skade eller endog forværring af
den skade, som EU-producenten har lidt. Det ville være en alvorlig trussel mod EUproducentens muligheder for overlevelse, den kan følgelig blive tvunget til at lukke,
og udbuddet og konkurrencen på markedet ville således blive formindsket.
3.

Importørernes interesser

(142) Ved indledningen af undersøgelsen blev der sendt et spørgeskema til 20 ikkeforretningsmæssigt forbundne importører Tre af dem svarede, at de ikke længere var
aktive på markedet for den pågældende vare. To andre importører besvarede
spørgeskemaet. De samarbejdsvillige ikke-forretningsmæssigt forbundne importører
tegnede sig for 7 % af den samlede import af den pågældende vare.
(143) I forbindelse med undersøgelsen blev det konstateret, at det er af afgørende betydning,
at der findes en række forskellige leverandører af natriumcyclamat. Importørerne er
nødt til at benytte leverandører fra både Asien og Europa af hensyn til kvaliteten og
fødevaresikkerheden.
4.

Brugernes interesser

(144) Ved indledningen af undersøgelsen blev der sendt spørgeskemaer til 13 potentielle
brugere, men kun to af dem fremsendte en besvarelse til Kommissionen.
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(145) Fødevare- og drikkevareindustrien samt lægemiddelindustrien er de største aftagere af
den pågældende vare i Unionen. Efterspørgslen efter den pågældende vare afhænger
derfor af situationen i disse industrier.
(146) De brugere, som gav sig til kende, havde solide fortjenstmargener på varer i senere
omsætningsled, hvori natriumcyclamat indgår. Antidumpingtoldens virkninger for
deres samlede omkostninger var rent faktisk så begrænsede (under 1 %), at de
gældende foranstaltninger ikke havde urimeligt store virkninger for dem.
5.

Leverandørernes interesser

(147) Der blev fremsendt spørgeskemaer til otte potentielle leverandører, men ingen af dem
fremsendte en besvarelse til Kommissionen. Det fremgår af de foreliggende
oplysninger, at deres forretningsaktiviteter, hvad angår natriumcyclamat, er ret
ubetydelige. Yderligere forværring af den eneste EU-producents situation kan have
visse negative, om end begrænsede, følger for den eneste producents leverandører af
råvarer. Af disse årsager er det ikke urimeligt at antage, at foranstaltningerne også vil
være til fordel for leverandørindustrien, da de vil hjælpe den med at bevare en kunde.
6.

Konklusion vedrørende Unionens interesser

(148) I betragtning af alle ovenstående forhold konkluderes det, at der ikke er nogen
tvingende grunde til ikke at indføre antidumpingforanstaltninger.
G

ENDELIGE ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGER

(149) På baggrund af ovennævnte konklusioner bør de gældende foranstaltninger over for
import af den pågældende vare med oprindelse i Kina og Indonesien opretholdes VEDTAGET DENNE FORORDNING:
Artikel 1
1. Der indføres en endelig antidumpingtold på importen af natriumcyclamat, der i øjeblikket
tariferes under KN-kode ex 2929 90 00 (Taric-kode 2929 90 00 10) og har oprindelse i
Folkerepublikken Kina og Indonesien.
2. Den endelige antidumpingtold for de i stk. 1 omhandlede varer fremstillet af følgende
virksomheder fastsættes til:

DA

Land

Virksomhed

Folkerepublikken
Kina:

Fang Da Food Additive (Shen Zhen)
Limited, Gong Le Industrial Estate, Xixian
County, Bao An, Shenzhen, 518102, Kina
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Toldsats
(EUR pr. kg)

Tarictillægskode

0

A471

DA

Indonesien

Fang Da Food Additive (Yang Quan)
Limited, Da Lian Dong Lu, Economic and
Technology Zone, Yangquan City, Shanxi
045000, Kina

0

A472

Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co.
Ltd., Shanglilang, Cha Shan Industrial
Area, Buji Town, Shenzhen City,
Guangdong Province, Kina

0,11

A473

Alle andre virksomheder

0,26

A999

Golden Sari (Chemical Industry), Mitra
Bahari Blok D1-D2, Jalan Pakin No. 1,
Sunda Kelapa, Jakarta 14440, Indonesien

0,24

A502

Alle andre virksomheder

0,27

A999

3. I tilfælde, hvor varer er blevet beskadiget før overgangen til fri omsætning, og hvor den
pris, der faktisk er betalt eller skal betales, fordeles med henblik på fastsættelse af toldværdien
i henhold til artikel 145 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om
visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af
en EF-toldkodeks7, nedsættes den antidumpingtold, der er beregnet på grundlag af stk. 2, med
en procentsats svarende til fordelingen af den pris, der faktisk er betalt eller skal betales.
4. Gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions
Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Rådets vegne
[…]
Formand

7

DA
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