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KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 490/2013
af 27. maj 2013
om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af biodiesel med oprindelse i
Argentina og Indonesien
producenter i Argentina og Indonesien, de kendte impor
tører, leverandører, distributører, brugere og sammenslut
ninger, som den vidste var berørt af sagen, samt myndig
hederne i Argentina og Indonesien om indledningen af
undersøgelsen. I indledningsmeddelelsen blev alle parter,
der var berørt af undersøgelsen, opfordret til at kontakte
Kommissionen og give sig til kende.

EUROPA-KOMMISSIONEN 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 Fællesskab (1)
("grundforordningen"), særlig artikel 7,
efter høring af det rådgivende udvalg, og

(7)

De interesserede parter fik lejlighed til at tilkendegive
deres synspunkter skriftligt og til at anmode om en
mundtlig høring inden for fristen i indledningsmeddelel
sen.

(8)

Klageren, de eksporterende producenter i Argentina og
Indonesien, importørerne og myndighederne i Argentina
og Indonesien tilkendegav deres synspunkter. Alle inter
esserede parter, der anmodede herom og påviste, at der
var særlige grunde til, at de burde høres, blev hørt.

ud fra følgende betragtninger:
A. SAGSFORLØB

1. Indledning
(1)

Europa-Kommissionen ("Kommissionen") offentliggjorde
den 29. august 2012 en meddelelse ("indledningsmedde
lelsen") i Den Europæiske Unions Tidende (2) om indledning
af en antidumpingprocedure vedrørende importen til
Unionen af biodiesel med oprindelse i Argentina og
Indonesien ("de pågældende lande").

(2)

Undersøgelsen blev indledt på grundlag af en klage
indgivet den 17. juli 2012 af European Biodiesel Board
("klageren") på vegne af producenter, der tegner sig for
mere end 60 % af den samlede EU-produktion af biodie
sel. Klagen indeholdt umiddelbare beviser for, at der
fandt dumping sted af den pågældende vare med deraf
følgende væsentlig skade, hvilket ansås for tilstrækkeligt
til at begrunde indledningen af undersøgelsen.

(3)

Den 30. januar 2013 gjorde Kommissionen importen af
samme vare med oprindelse i de pågældende lande til
genstand for registrering ved Kommissionens forordning
(EU) nr. 79/2013 af 28. januar 2013 (3).

(4)

Den 10. november 2012 offentliggjorde Kommissionen
en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende (4) om
indledning af en antisubsidieprocedure vedrørende
importen til Unionen af biodiesel med oprindelse i
Argentina og Indonesien og indledte en separat undersø
gelse.
2. Undersøgelsesperiode

(5)

Undersøgelsen af dumping og skade omfattede perioden
fra 1. juli 2011 til 30. juni 2012 ("undersøgelsesperio
den" eller "UP"). Undersøgelsen af udviklingstendenser af
relevans for vurderingen af skade omfattede perioden fra
den 1. januar 2009 til udgangen af UP ("den betragtede
periode").

3.1. Stikprøveudtagning
(9)

3.2. Stikprøveudtagning af eksporterende producenter i Argen
tina
(10)

For at gøre det muligt for Kommissionen at afgøre, om
det ville være nødvendigt at anvende stikprøveudtagning,
og i bekræftende fald udtage en stikprøve, blev alle
eksporterende producenter i Argentina anmodet om at
give sig til kende over for Kommissionen og afgive oplys
ninger som anført i indledningsmeddelelsen.

(11)

I alt ti eksporterende producenter eller grupper af ekspor
terende producenter indsendte de ønskede oplysninger
og indvilligede i at indgå i stikprøven. To virksomheder
anførte imidlertid, at de ikke have haft nogen eksport til
Unionen i UP (eller slet ingen produktion).

(12)

De resterende otte (grupper af) eksporterende
producenter tegnede sig for hele eksportmængden til
Unionen i UP.

3. Parter, som er berørt af undersøgelsen
(6)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Kommissionen underrettede officielt klageren, andre
kendte EU-producenter, de kendte eksporterende
EUT
EUT
EUT
EUT

L 343 af 22.12.2009, s. 51.
C 260 af 29.8.2012, s. 8.
L 27 af 29.1.2013, s. 10.
C 342 af 10.11.2012, s. 12.

I betragtning af det store antal eksporterende producenter
i Argentina og Indonesien, ikke forretningsmæssigt
forbundne importører i Unionen og EU-producenter,
der var involveret i undersøgelsen, og for at afslutte
undersøgelsen inden for den lovbestemte tidsfrist
meddelte Kommissionen i indledningsmeddelelsen, at
den eventuelt ville begrænse antallet af eksporterende
producenter i Argentina og Indonesien, de ikke forret
ningsmæssigt forbundne importører og EU-producenter,
der ville blive undersøgt, til et rimeligt antal, ved at
udtage en stikprøve i henhold til grundforordningens
artikel 17 (denne proces benævnes også "stikprøveudtag
ning").
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I overensstemmelse med grundforordningens artikel 17,
stk. 1, udtog Kommissionen en stikprøve på tre ekspor
terende producenter eller grupper af eksporterende
producenter ud fra den største repræsentative eksport
mængde af den pågældende vare til Unionen, der med
rimelighed kunne undersøges inden for den tid, der var
til rådighed. De stikprøveudtagne tegnede sig for 86 % af
den samlede eksportmængde til Unionen af den pågæl
dende vare i UP som opgivet af de otte eksporterende
producenter, jf. betragtning 12.
I henhold til grundforordningens artikel 17, stk. 2, blev
alle de kendte eksporterende producenter, de argentinske
producentsammenslutninger og de argentinske myndig
heder hørt om udtagelsen af stikprøven og gjorde ikke
indsigelse.

3.6. Stikprøveudtagning af ikke forretningsmæssigt forbundne
importører
(22)

(23)

Kommissionen meddelte i indledningsmeddelelsen, at den
havde udtaget en foreløbig stikprøve af EU-producenter.
Denne stikprøve bestod af otte EU-producenter, som
Kommissionen inden indledningen af undersøgelsen
vidste producerede biodiesel. Kommissionen udtog stik
prøven ud fra produktionsmængde, salgsmængde og
geografisk beliggenhed. EU-producenterne i stikprøven
tegnede sig for 27 % af EU-produktionen.

(24)

Interesserede parter blev i indledningsmeddelelsen også
opfordret til at fremsætte deres synspunkter vedrørende
den foreløbige stikprøve. Efter offentliggørelsen af den
foreslåede stikprøve trak to af de virksomheder, der
skulle indgå i stikprøven, deres tilbud om samarbejde
tilbage, og de blev erstattet af to andre virksomheder.
EU-erhvervsgrenen bemærkede også, at som følge af
det store antal af små og mellemstore producenter af
biodiesel burde mindst en af dem indgå i stikprøven.
Denne anmodning blev accepteret.

(25)

Stikprøven anses for at være repræsentativ for EUerhvervsgrenen.

Blandt de argentinske virksomheder, der ikke indgik i
stikprøven, var der ingen, der anmodede om individuel
undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 17,
stk. 3.
3.4. Stikprøveudtagning af eksporterende producenter i Indo
nesien

(16)

For at gøre det muligt for Kommissionen at afgøre, om
det ville være nødvendigt at anvende stikprøveudtagning,
og i bekræftende fald udtage en stikprøve, blev alle
eksporterende producenter i Indonesien anmodet om at
give sig til kende over for Kommissionen og afgive oplys
ninger som anført i indledningsmeddelelsen.

(17)

I alt otte eksporterende producenter eller grupper af
eksporterende producenter indsendte de ønskede oplys
ninger og indvilligede i at indgå i stikprøven. Tre virk
somheder meddelte imidlertid, at de ikke have haft nogen
eksport til Unionen i UP.

(18)

De resterende fem (grupper af) eksporterende
producenter tegnede sig for hele eksportmængden til
Unionen i UP.

(19)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 17,
stk. 1, udtog Kommissionen en stikprøve på fire ekspor
terende producenter eller grupper af eksporterende
producenter ud fra den største repræsentative eksport
mængde af den pågældende vare til Unionen, der med
rimelighed kunne undersøges inden for den tid, der var
til rådighed. De stikprøveudtagne tegnede sig for 99 % af
den samlede eksportmængde til Unionen af den pågæl
dende vare i UP som opgivet af de fem eksporterende
producenter, jf. betragtning 18.

(20)

(21)

For at gøre det muligt for Kommissionen at afgøre, om
det ville være nødvendigt at anvende stikprøveudtagning,
og i bekræftende fald udtage en stikprøve, blev alle ikke
forretningsmæssigt forbundne importører anmodet om at
give sig til kende over for Kommissionen og afgive oplys
ninger som anført i indledningsmeddelelsen. Der var dog
ingen importører, der samarbejdede i forbindelse med
denne undersøgelse.
3.7. Stikprøveudtagning af EU-producenter

3.3. Individuel undersøgelse
(15)
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3.8. Spørgeskemabesvarelser
(26)

Der blev udsendt spørgeskemaer til de tre eksporterende
producenter eller grupper af producenter i stikprøven i
Argentina, til de fire eksporterende producenter eller
grupper af producenter i stikprøven i Indonesien og til
de otte EU-producenter i stikprøven.

(27)

Der blev modtaget spørgeskemabesvarelser fra de syv
stikprøveudtagne eksporterende producenter eller
producentgrupper i Argentina og Indonesien, fra otte
stikprøveudtagne EU-producenter og fra tre brugere.
3.9. Kontrolbesøg

I henhold til grundforordningens artikel 17, stk. 2, blev
alle de kendte eksporterende producenter og de indone
siske myndigheder hørt og gjorde ikke indsigelse.

Kommissionen indhentede og efterprøvede alle de oplys
ninger, som den anså for nødvendige med henblik på en
foreløbig konstatering af dumping, deraf følgende skade
og Unionens interesser. Der blev aflagt kontrolbesøg hos
følgende virksomheder:

3.5. Individuel undersøgelse

a) Producenter i Unionen

Blandt de indonesiske virksomheder, der ikke indgik i
stikprøven, var der ingen, der anmodede om individuel
undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 17,
stk. 3.

(28)

— Bio-Oils Huelva S.L., Huelva, Spanien
— Biocom Energia S.L., Valencia, Spanien
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e) Forhandlere uden for EU, der er forretningsmæs
sigt forbundet med eksporterende producenter i
Indonesien

— Diester Industries SAS, Paris, Frankrig
— Elin Biofuels S.A., Kifissia, Grækenland
— Novaol Srl, Milano, Italien

— First Resources Limited, Suntex Tower Three,
Singapore ("FRL")

— Perstorp BioProducts A.B., Stenungsund, Sverige
— Preol A.S., Lovosice, Tjekkiet

— IM Biofuel Pte Ltd, Gateway West, Singapore
("IMBS")

— VERBIO Vereinigte BioEnergie A.G., Leipzig, Tysk
land

— Inter-continental Oils and Fats Pte Ltd, Gateway
West, Singapore ("ICOF")

b) Eksporterende producenter i Argentina

— Virgen Oils & Fats Pte Ltd, Marina Bay Financial
Centre, Singapore ("VOF")

— Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires
("LDC")

— Wilmar Trading Pte Ltd, Neil road, Singapore

— gruppen af forretningsmæssigt forbundne virk
somheder "Renova":

f) Importører i Unionen, der er forretningsmæssigt
forbundet med argentinske og indonesiske
eksportører:

— Molinos Rio de la Plata S.A., Buenos Aires
("Molinos")
— Oleaginosa Moreno Hermanos
Bahia Blanca ("Oleaginosa")

— Campa Iberia
("CAMPA")

S.A.F.I.C.I.,

Spanien

— Louis Dreyfus Commodities España S.A., Madrid,
Spanien ("LDC Spanien")

— Vicentin S.A.I.C., Avellaneda ("Vicentin")

— Losur Overseas S.A., Madrid, Spain ("Losur")

— gruppen af forretningsmæssigt forbundne virk
somheder "T6":

— Wilmar Europe Trading B.V., Barendrecht, Neder
landene ("WET BV") (1)

— Aceitera General Deheza S.A., General Deheza,
Rosario ("AGD")

B. DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

— Bunge Argentina S.A., Buenos Aires ("Bunge")
— T6 Industrial S.A., Puerto General San Martín,
Santa Fe ("T6").

1. Den pågældende vare
(29)

Den pågældende vare er fedtsyremonoalkylestere og/eller
paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydro
lyse, af ikke-fossil oprindelse, i ren form eller i blandin
ger, med oprindelse i Argentina og Indonesien, som i
øjeblikket henhører under KN-kode 1516 20 98,
ex 1518 00 91,
ex 1518 00 95,
ex 1518 00 99,
ex 2710 19 43,
ex 2710 19 46,
ex 2710 19 47,
2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97,
3826 00 10 og ex 3826 00 90 ("den pågældende vare",
almindeligvis omtalt som "biodiesel").

(30)

Det fremgik af undersøgelsen, at biodiesel fremstillet i
Argentina udelukkende er "sojamethylester" (SME), der
stammer fra sojabønneolie, og at biodiesel fremstillet i
Indonesien udelukkende er "palmemethylester" (PME), der
stammer fra palmeolie, hvorimod biodiesel fremstillet i
Unionen hovedsageligt er "rapsmethylester" (RME), men
også fra andre råvarer, herunder spildolie og jomfruolie.

(31)

SME, PME og RME hører alle til kategorien af fedtsyre
methylestere (FAME). Termen "estere" henviser til proces
sen, hvor vegetabilske olier, "transesterificeres", dvs. olie
blandes med alkohol, hvilket danner biodiesel og som et
biprodukt glycerin. Termen "methyl" henviser til meta
nol, som er den hyppigst anvendte alkohol i processen.

c) Forhandlere uden for EU, der er forretningsmæs
sigt forbundet med eksporterende producenter i
Argentina
— Molinos Overseas, Montevideo, Uruguay ("Molinos
Overseas")
Suisse,

Tarragona,

— IM Biofuel Italy S.R.L., Milano, Italien ("IMBI")

— Renova S.A., Bahia Blanca ("Renova")

— Louis Dreyfus Commodities
Schweiz ("LDC Schweiz")

S.A.U.,

Geneva,

d) Eksporterende producenter i Indonesien
— PT. Ciliandra Perkasa, Djakarta, Indonesien ("CPL")
— PT. Musim Mas, Medan, Indonesien ("PTMM")
— PT. Pelita Agung Agrindustri, Medan, Indonesien
("PAA")
— gruppen af forretningsmæssigt forbundne virk
somheder ("Wilmar"), PT. Wilmar Bioenergi Indo
nesia, PT. Wilmar Nabati Indonesien
— PT. Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan, Indo
nesien ("WBI")
— PT. Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan, Indo
nesien ("WINA")

(1) I WET BV's lokaler blev også regnskaberne fra andre virksomheder i
Wilmar-gruppen, der har hjemsted i Europa, kontrolleret, nemlig
Wilmar Italia SrL, Milano Italien og Oxem Oleo, Mezzana Bigli,
Italien.
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SME- og PME-biodiesel kan anvendes i deres rene former,
men de blandes generelt enten med hinanden eller med
RME, inden de anvendes i Den Europæiske Union.
Begrundelsen for at blande SME med PME er, at SME i
sin rene form ikke opfylder den europæiske standard EN14214 med hensyn til jod- og cetantal. Begrundelsen for
at blande PME (og SME) med RME er, at PME og SME har
et højere koldfilterpunkt end RME og derfor ikke egner
sig til anvendelse i den rene form i vintermånederne i de
kolde egne af Den Europæiske Union.
Blandingerne af biodiesel og mineralsk diesel anvendes i
sidste ende i transportsektoren som brændstof i diesel
drevne motorer i vejkøretøjer, f.eks. biler, lastbiler, busser
og også tog. Biodiesel i ren form eller blandet med mine
ralsk diesel kan også anvendes som brændsel til opvarm
ning i private, kommercielle eller industrielle anlæg og i
generatorer til produktion af elektricitet.

import, som ikke var beregnet til brændstofbrug, men til
forarbejdning til umættet fedtalkohol.
(38)

Fritagelse for slutbrugere er en ordning, der administreres
af nationale toldmyndigheder, hvorved den told, der
betales på import, er genstand for en fritagelse, der er
baseret på den endelige certificerede anvendelse af de
importerede råvarer. Denne ordning er beskrevet i
gennemførelsesbestemmelserne til EF-toldkodeksen (1).

(39)

Denne anmodning vil blive behandlet i den endelige fase
af undersøgelsen, efter at Kommissionen har modtaget
kommentarer fra interesserede parter om, hvorvidt
denne særlige anmodning bør efterkommes i forbindelse
med importen af fedtsyremethylestere af palmekerneolie
til anvendelse, der ikke er til brændstofbrug. Disse
kommentarer bør behandle spørgsmålet, om denne
hjælp vil kunne anvendes til at omgå en endelig told,
hvis den indføres, og spørgsmålet om virkningen på
importen af biodiesel fra lande, der allerede er underlagt
foranstaltninger, med henblik på en anvendelse, der ikke
er til brændstofbrug.

2. Samme vare
(34)

Undersøgelsen har vist, at den pågældende vare, den vare,
der fremstilles og sælges på det argentinske og indone
siske hjemmemarked, og den vare, der fremstilles og
sælges i Unionen af EU-erhvervsgrenen, har de samme
grundlæggende fysiske, kemiske og tekniske karakteristika
og anvendelsesformål. Disse varer anses derfor foreløbigt
for at være samme vare, jf. grundforordningens artikel 1,
stk. 4.

C. DUMPING

1. Argentina
1.1. Normal værdi
(40)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 2,
stk. 2, undersøgte Kommissionen først for hver af de
stikprøveudtagne eksporterende producenter, om det
samlede salg af den samme vare på hjemmemarkedet
til uafhængige kunder i Argentina var repræsentativt,
dvs. om den samlede mængde af dette salg udgjorde
mindst 5 % af det samlede eksportsalg af den pågældende
vare til Unionen i UP. Kommissionen konstaterede, at for
hver af de stikprøveudtagne virksomheder eller grupper
af virksomheder udgjorde den samlede mængde af dette
salg mindst 5 % af det samlede eksportsalg til Unionen i
UP.

(41)

Kommissionen identificerede efterfølgende for hver
enkelt stikprøveudtaget virksomhed eller gruppe af virk
somheder de varetyper, der var blevet solgt på hjemme
markedet, og som var identiske eller sammenlignelige
med de typer, der var blevet solgt til eksport til Unionen.

(42)

For hver varetype, som den enkelte stikprøveudtagne
virksomhed eller gruppe af virksomheder solgte på sit
hjemmemarked, og som konstateredes at være identisk
eller sammenlignelig med den varetype, der solgtes med
henblik på eksport til Unionen, blev det undersøgt, om
hjemmemarkedssalget var tilstrækkeligt repræsentativt, jf.
grundforordningens artikel 2, stk. 2. Hjemmemarkeds
salget af en bestemt varetype blev anset for at være
tilstrækkeligt repræsentativt, når det samlede salg af den
pågældende varetype på hjemmemarkedet til uafhængige
kunder i UP udgjorde mindst 5 % af det samlede salg ved
eksport til Unionen af en sammenlignelig varetype.

3. Anmodning om udelukkelse fra varedækningen
(35)

En indonesisk producent anmodede om at få fraktione
rede methylestere udelukket fra varedækningen i
proceduren. Ved fraktioneret destillation af fedtsyremet
hylestere adskiller man dem i komponenter med forskel
lige kemiske karakteristika med henblik på forskellige
endelige anvendelsesformål. Den pågældende producent
anførte, at fraktionerede methylestere, som virksomheden
fremstillede og eksporterede til Unionen, ikke var
biodiesel og ikke blev anvendt til brændstof, men til
andre industrielle formål. Producenten anførte også, at
de råvarer, der blev anvendt til de fraktionerede methy
lestere, var kokosnøddeolie eller palmekerneolie, frem for
rå palmeolie, der normalt anvendes i Indonesien til at
fremstille biodiesel.

(36)

Fraktionerede methylestere hører ind under produktbe
skrivelsen for den pågældende vare, da de forbliver fedt
syremethylestere, og de fremstilles på basis af råvarer, der
anvendes til biodieselproduktion. Selv om de ikke i sig
selv opfylder den europæiske norm (EN 14214), kan de
blandes med andre biodieselprodukter, og dermed dannes
der en blanding, som opfylder normen. Det er nøjagtig
det samme som biodiesel af palmeoliemethylestere, som
ikke opfylder den europæiske norm, medmindre den
blandes. Dette argument afvises derfor.

(37)

Imidlertid anmodede en europæisk importør af fedtsyre
methylestere fra Indonesien baseret på palmekerneolie
om en fritagelse for slutbrugere med hensyn til deres
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(1) Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 som ændret, især ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 1602/2000, artikel 291 til 300.
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(43)

Efterfølgende vurderede Kommissionen for den enkelte
stikprøveudtagne virksomhed eller gruppe af virksomhe
der, om hjemmemarkedssalget af samme vare skete i
normal handel i henhold til grundforordningens artikel 2,
stk. 4. Dette blev gjort ved at fastsætte andelen af
fortjenstgivende salg for hver varetype til uafhængige
kunder på hjemmemarkedet i UP.

(44)

Undersøgelsen har vist, at det argentinske marked er
særdeles statsreguleret. I Argentina er det obligatorisk at
blande fossilt diesel og biodiesel (med 7 % biodiesel i UP).
Den samlede mængde biodiesel, der kræves for at imøde
komme dette krav til blanding, er fordelt ved hjælp af
kvoter, der er tildelt et antal udvalgte argentinske biodie
selproducenter. Olievirksomhederne er forpligtet til at
købe biodiesel hos de argentinske biodieselproducenter
for at opfylde kravet om obligatorisk blanding. Prisen
er fastsat af staten og offentliggjort af det argentinske
energiministerium. I UP blev denne statsfastsatte referen
cepris beregnet i henhold til en kompleks formel, som
tog hensyn til produktionsomkostningerne (råvarer,
transport og andre omkostninger) og sikrede opnåelsen
af en vis fortjeneste. De parametre, der blev anvendt i
forbindelse med fastsættelsen af referenceprisen, var etab
leret på baggrund af de anslåede omkostninger for den
mest ueffektive producent, der befandt sig i det fjerneste
område i landet, og medførte en betydelig rentabilitet for
de argentinske producenter.

(45)

(46)

Under disse forhold blev hjemmemarkedssalget ikke
betragtet som havende fundet sted i normal handel, og
den normale værdi af samme vare måtte beregnes fore
løbigt i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 3
og 6, ved til virksomhedens egne produktionsomkost
ninger i UP at tilføje de salgs- og administrationsomkost
ninger og andre generalomkostninger ("SA&G"), der var
påløbet, og en rimelig fortjenstmargen. Klagerne har
hævdet, at den differentierede eksportafgiftsordning i
Argentina presser prisen på sojabønner og sojabønneolie
og dermed forvrider omkostningerne for biodieselpro
ducenterne. Kommissionen har ikke tilstrækkelige oplys
ninger på nuværende tidspunkt til at træffe en beslutning
om, hvordan denne påstand behandles mest hensigts
mæssigt. Spørgsmålet om, hvorvidt omkostningerne på
rimelig vis afspejler de omkostninger, der er associeret
med produktionen af den pågældende vare, vil derfor
blive yderligere undersøgt på i den endelige fase og i
løbet af den igangværende antisubsidieundersøgelse.
I betragtning af den gældende markedssituation, jf.
betragtning 44, var Kommissionens holdning, at
beløbet til fortjeneste ikke kunne baseres på faktiske
oplysninger fra de stikprøveudtagne virksomheder.
Derfor blev det beløb, der var blevet anvendt som fortje
neste, da den normale værdi blev beregnet i henhold til
grundforordningens artikel 2, stk. 6, litra c), fastsat ud fra
den rimelige fortjeneste, som en ung, innovativ og kapi
talintensiv erhvervsgren af denne type kunne opnå under
normale konkurrenceforhold på et frit og åbent marked,
dvs. 15 % af omsætningen.
1.2. Eksportpris

(47)

De stikprøveudtagne eksporterende producenter ekspor
terede til Unionen enten direkte til uafhængige kunder
eller gennem forretningsmæssigt forbundne virksomhe
der.
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(48)

Når den pågældende vare blev eksporteret direkte til
uafhængige kunder i Unionen, blev eksportprisen fastsat
i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2,
stk. 8, dvs. på grundlag af de priser, der faktisk var
betalt eller skulle betales for den pågældende vare.

(49)

Når eksportsalget til Unionen skete gennem forretnings
mæssigt forbundne handelsvirksomheder inden for Unio
nen, blev eksportprisen beregnet i henhold til grundfor
ordningens artikel 2, stk. 9, på grundlag af den pris, til
hvilken den importerede vare først blev videresolgt til
uafhængige kunder inden for Unionen. I sådanne tilfælde
blev der foretaget justeringer for alle omkostninger, der
påløb mellem import og videresalg, samt for fortjeneste. I
forbindelse med denne beregning blev et fortjenstniveau
på 5 % af omsætningen anset for rimeligt.
1.3. Sammenligning

(50)

Den normale værdi og eksportprisen for de eksporte
rende producenter i stikprøven blev sammenlignet ab
fabrik.

(51)

For at sikre en rimelig sammenligning mellem den
normale værdi og eksportprisen blev der i form af juste
ringer taget behørigt hensyn til forskelle, der påvirkede
priserne og prisernes sammenlignelighed, jf. grundforord
ningens artikel 2, stk. 10.

(52)

På det grundlag blev der foretaget justeringer for trans
port-, søgods-, forsikrings-, håndterings- og lastnings
omkostninger og dermed forbundne omkostninger,
eksportafgifter og provisioner i alle tilfælde, hvor det
blev påvist, at det påvirkede prissammenligneligheden.

(53)

I tilfælde, hvor eksportsalget til Unionen skete gennem
forretningsmæssigt
forbundne
handelsvirksomheder
beliggende uden for Unionen, undersøgte Kommissionen,
hvorvidt sådanne forretningsmæssigt forbundne forhand
lere burde behandles som den eksporterende producents
eksportsalgsafdeling eller som et mellemled, der arbejder
på provisionsbasis.

(54)

En handelsvirksomhed, som var forretningsmæssigt tæt
forbundet og fuldt kontrolleret af den eksporterende
producent, havde ingen forhandlingsbeføjelser eller
indflydelse på priserne eller leveringsbetingelserne og
handlede udelukkende med varer, der blev fremstillet af
den eksporterende producent i Argentina. Den blev
derfor betragtet som den eksporterende producents
eksportsalgsafdeling, og der blev ikke foretaget justeringer
for provision. En handelsvirksomhed beliggende uden for
Unionen blev anset for at have løsere forbindelser til den
eksporterende producent i Argentina; den var ikke under
dennes kontrol og handlede med en række andre varer,
som fremstilles af andre producenter. I dette tilfælde var
det opfattelsen, at handelsvirksomheden udførte opgaver,
der lignede de opgaver, som udføres af en handelsvirk
somhed, der handler på provisionsbasis. Følgelig blev
eksportsalgspriserne justeret i overensstemmelse med
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grundforordningens artikel 2, stk. 10, litra i), for at tage
højde for den fiktive avance, som forhandleren havde
fået.
(55)

Den faktiske forskel mellem den argentinske eksporte
rende producents salgspriser til den forretningsmæssigt
forbundne forhandler og de salgspriser, som blev
opkrævet af de forretningsmæssigt forbundne forhandlere
over for den første uafhængige kunde på EU-markedet,
blev ikke anvendt til at beregne justeringen. Justeringen
blev beregnet på basis af den forretningsmæssigt
forbundne forhandlers SA&G samt en rimelig fortjeneste.
Virksomhedens faktiske fortjeneste blev ikke anset for at
være pålidelig som følge af forbindelsens art.

Virksomhed

Gruppen "T6" (Aceitera General Deheza
S.A., Bunge Argentina S.A.)
Andre samarbejdsvillige virksomheder
Alle andre virksomheder

For de eksporterende producenter i stikprøven blev den
vejede gennemsnitlige normale værdi for hver type af den
samme vare sammenlignet med den vejede gennemsnit
lige eksportpris, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 11
og 12.

(57)

Den vejede gennemsnitlige dumpingmargen for de
samarbejdsvillige eksporterende producenter, der ikke
indgik i stikprøven, blev beregnet i henhold til bestem
melserne i grundforordningens artikel 9, stk. 6. Denne
margen blev beregnet på grundlag af de margener, der
var fastsat for de tre eksporterende producenter i stik
prøven.

(58)

For alle de andre eksporterende producenter i Argentina
blev dumpingmargenen beregnet på grundlag af de fore
liggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens
artikel 18. Til dette formål blev samarbejdsgraden først
fastlagt ved at sammenligne mængden af eksport til
Unionen, som de samarbejdsvillige eksporterende
producenter havde angivet, med de tilsvarende import
statistikker fra Eurostat. Da graden af samarbejde var
meget høj, nemlig 100 % af den samlede eksport til
Unionen i UP, blev restdumpingmargenen for alle
andre eksporterende producenter i Argentina sat til et
niveau, der svarer til det, som blev konstateret for den
af de samarbejdsvillige eksporterende producenter i stik
prøven, der havde den højeste dumpingmargen.

(59)

De således fastsatte foreløbige dumpingmargener, udtrykt
i procent af cif-prisen, Unionens grænse, ufortoldet, er
følgende:
Dumpingmargen
Virksomhed

Foreløbig dumpingmar
gen

Louis Dreyfus Commodities S.A.

7,2 %

Gruppen "Renova" (Molinos Rio de la
Plata
S.A.,
Oleaginosa
Moreno
Hermanos S.A.F.I.C.I. y A. og Vicentin
S.A.I.C.)

6,8 %

Foreløbig dumpingmar
gen

10,6 %
7,9 %
10,6 %

2. Indonesien
2.1. Normal værdi
(60)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 2,
stk. 2, undersøgte Kommissionen først for hver af de
stikprøveudtagne eksporterende producenter, om det
samlede salg af den samme vare på hjemmemarkedet
til uafhængige kunder i Indonesien var repræsentativt,
dvs. om den samlede mængde af dette salg udgjorde
mindst 5 % af det samlede eksportsalg af den pågældende
vare til Unionen i UP. Kommissionen konstaterede, at
bortset fra to eksporterende producenter var hjemmemar
kedssalget ikke repræsentativt.

(61)

For de eksporterende producenter med global repræsen
tativitet identificerede Kommissionen efterfølgende de
varetyper, der blev solgt på hjemmemarkedet, og som
var identiske eller sammenlignelige med de varetyper,
der var solgt til eksport til Unionen.

(62)

For de identiske eller sammenlignelige varetyper blev det
undersøgt, om hjemmemarkedssalget var tilstrækkeligt
repræsentativt, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 2.
Hjemmemarkedssalget af en bestemt varetype blev anset
for tilstrækkeligt repræsentativt, hvis den samlede
mængde af den pågældende varetype solgt af de ekspor
terende producenter på hjemmemarkedet til uafhængige
kunder i UP udgjorde mindst 5 % af den samlede salgs
mængde af den sammenlignelige varetype, der solgtes
med henblik på eksport til Unionen. For de eksporte
rende producenter med global repræsentativitet blev der
ikke konstateret et repræsentativt salg, eller det blev
konstateret, at der slet ikke fandt noget salg sted på
hjemmemarkedet af den varetype, der var blevet ekspor
teret.

(63)

Derfor måtte den normale værdi af samme vare for alle
eksporterende producenter beregnes foreløbigt i henhold
til grundforordningens artikel 2, stk. 3 og 6, ved til virk
somhedens egne produktionsomkostninger i UP at tilføje
de salgs- og administrationsomkostninger og andre gene
ralomkostninger ("SA&G"), der var påløbet, og en rimelig
fortjenstmargen. Klagerne har hævdet, at den differentie
rede eksportafgiftsordning i Indonesien presser prisen på
palmeolie og dermed forvrider omkostningerne for
biodieselproducenterne. Kommissionen har ikke tilstræk
kelige oplysninger på nuværende tidspunkt til at træffe en
beslutning om, hvordan denne påstand behandles mest
hensigtsmæssigt. Spørgsmålet om, hvorvidt omkostnin
gerne på rimelig vis afspejler de omkostninger, der er

1.4. Dumpingmargen
(56)
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dobbelttælling af biodiesel (1), blev ikke anset for at være
en del af eksportprisen. Disse tillæg er ikke knyttet til den
pågældende vare som sådan, men snarere til tilvejebrin
gelsen af dokumenter fra den forretningsmæssigt
forbundne importørs side for at kunne opnå et certifikat
fra myndighederne, som sætter den forretningsmæssigt
forbundne importørs kunde i stand til at opfylde de
nødvendige betingelser for kun at blande med halvdelen
af biodieselmængden (da denne biodiesel "tæller
dobbelt").

associeret med produktionen af den pågældende vare, vil
derfor blive yderligere undersøgt i den endelige fase og i
løbet af den igangværende antisubsidieundersøgelse.

(64)

(65)

Undersøgelsen har vist, at det indonesiske hjemme
marked for biodiesel er særdeles statsreguleret. Den helt
statsejede olie- og gasvirksomhed Pertamina er langt den
største virksomhed, der er aktiv på hjemmemarkedet
(mere end 90 % af det hjemlige biodieselindkøb hos
producenterne i stikprøven). Pertamina har bemyndigelse
fra staten til at blande biobrændstof med fossilt brænd
stof til salg på tankstationer. Hver måned fastsætter det
indonesiske handelsministerium på administrativ vis den
såkaldte "HPE-pris (eller eksportkontrolpris)", som er den
referencepris, der anvendes til beregning af det månedlige
niveau for eksportafgifter. Pertamina køber biodiesel til
den HPE-pris, der er fastsat af de indonesiske myndighe
der.

På det grundlag kan fortjenesten ikke baseres på de
faktiske oplysninger fra virksomhederne i stikprøven, da
hjemmemarkedssalget ikke betragtes som havende fundet
sted i normal handel. Derfor blev det beløb, der var
blevet anvendt som fortjeneste, da den normale værdi
blev beregnet i henhold til grundforordningens artikel 2,
stk. 6, litra c), fastsat ud fra den rimelige fortjeneste, som
en ung, innovativ og kapitalintensiv erhvervsgren af
denne type kunne opnå under normale konkurrencefor
hold på et frit og åbent marked, dvs. 15 % af omsætnin
gen.

2.3. Sammenligning
(70)

Den normale værdi og eksportprisen for de eksporte
rende producenter i stikprøven blev sammenlignet ab
fabrik.

(71)

For at sikre en rimelig sammenligning mellem den
normale værdi og eksportprisen blev der i form af juste
ringer taget behørigt hensyn til forskelle, der påvirkede
priserne og prisernes sammenlignelighed, jf. grundforord
ningens artikel 2, stk. 10.

(72)

På det grundlag blev der foretaget justeringer for trans
port-, søgods-, forsikrings-, håndterings- og lastnings
omkostninger og dermed forbundne omkostninger,
kreditomkostninger, eksportafgifter, gebyrer for syn,
bankgebyrer og provisioner i alle tilfælde, hvor det blev
påvist, at det påvirkede prissammenligneligheden.

(73)

I tilfælde, hvor eksportsalget til Unionen skete gennem
forretningsmæssigt
forbundne
handelsvirksomheder
beliggende uden for Unionen, undersøgte Kommissionen,
hvorvidt sådanne forretningsmæssigt forbundne forhand
lere burde behandles som den eksporterende producents
eksportsalgsafdeling eller som et mellemled, der arbejder
på provisionsbasis.

(74)

Det blev konstateret, at én virksomhed eller gruppe af
virksomheder havde indgået en kontrakt med en forret
ningsmæssigt forbundet handelsvirksomhed vedrørende
handel med bl.a. biodiesel mod provision. I dette tilfælde
var det opfattelsen, at den forretningsmæssigt forbundne
forhandler burde behandles som et mellemled, der
arbejder på provisionsbasis, og derfor blev eksportsalgs
priserne justeret i overensstemmelse med grundforord
ningens artikel 2, stk. 10, litra i), for at tage højde for
den avance, som forhandleren havde fået.

(75)

For én eksporterende producent blev den pågældende
vare (PME) blandet med RME, inden den blev solgt til
den første uafhængige kunde. Derfor blev der foretaget
en justering for forskelle i de fysiske karakteristika for
den pågældende vare, jf. artikel 2, stk. 10, litra a).

2.2. Eksportpris
(66)

De stikprøveudtagne eksporterende producenter ekspor
terede til Unionen enten direkte til uafhængige kunder
eller gennem forretningsmæssigt forbundne virksomhe
der.

(67)

Når den pågældende vare blev eksporteret direkte til
uafhængige kunder i Unionen, blev eksportprisen fastsat
i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2,
stk. 8, dvs. på grundlag af de priser, der faktisk var
betalt eller skulle betales for den pågældende vare.

(68)

(69)

Når eksportsalget til Unionen skete gennem forretnings
mæssigt forbundne handelsvirksomheder inden for Unio
nen, blev eksportprisen beregnet i henhold til grundfor
ordningens artikel 2, stk. 9, på grundlag af den pris, til
hvilken den importerede vare først blev videresolgt til
uafhængige kunder inden for Unionen. I sådanne tilfælde
blev der foretaget justeringer for alle omkostninger, der
påløb mellem import og videresalg, og et fortjenstniveau
på 5 % baseret på omsætningen blev anset for rimeligt.

Tillæg, som afholdes af kunder i en medlemsstat, der
efter køb af biodiesel prøvede at drage fordel af den
eksisterende lovgivningsmæssige ramme med hensyn til
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(1) Denne medlemsstat anerkender biodiesel fremstillet af et palmefedt
syredistillat ("PFAD") som et produkt, der tæller dobbelt, hvilket
betyder, at biobrændstofdelen fremstillet af PFAD skal anses for at
være det dobbelte af andre biobrændstoffer. Man vil derfor kun være
nødt til at blande mineralsk diesel med halvdelen af et sådan biodie
selprodukt, der tæller dobbelt. Biodiesel, der tæller dobbelt, er dyrere
end den normale biodiesel, og derfor pålægges kunden at betale et
tillæg. Det er imidlertid national praksis, at for biodiesel, som tæller
dobbelt, skal kunden kun betale dette tillæg, hvis det godkendes af
myndighederne via et certifikat, der bekræfter, at biodiesel, der tæller
dobbelt, opfylder alle de kriterier, der kendetegner biodiesel, der
tæller dobbelt. Når myndighederne har udstedt dette certifikat, kan
den forretningsmæssigt forbundne importør sende en separat faktura
til kunden for det skyldige tillæg.
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2.4. Dumpingmargen
(76)

Den vejede gennemsnitlige dumpingmargen for de
samarbejdsvillige eksporterende producenter, der ikke
indgik i stikprøven, blev beregnet i henhold til bestem
melserne i grundforordningens artikel 9, stk. 6. Denne
margen blev fastsat ud fra de margener, der var blevet
fastsat for de eksporterende producenter i stikprøven,
idet der ses bort fra den eksporterende producents
margen med en dumpingmargen på 0.

(78)

For alle de andre eksporterende producenter i Indonesien
blev dumpingmargenen beregnet på grundlag af de fore
liggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens
artikel 18. Til dette formål blev samarbejdsgraden først
fastlagt ved at sammenligne mængden af eksport til
Unionen, som de samarbejdsvillige eksporterende
producenter havde angivet, med de tilsvarende import
statistikker fra Eurostat. Da graden af samarbejde var
meget høj, nemlig på 99 % af den samlede eksport til
Unionen i UP, blev restdumpingmargenen for alle andre
eksporterende producenter i Indonesien sat til et niveau,
der svarer til det, som blev konstateret for den af de
samarbejdsvillige eksporterende producenter i stikprøven,
der havde den højeste dumpingmargen.

(79)

(81)

Det blev påstået, at et betydeligt antal store EUproducenter var forretningsmæssigt forbundet med
eksportører i Argentina og/eller importerede biodiesel
fra Argentina og derfor burde udelukkes fra definitionen
på EU-erhvervsgrenen.

(82)

Efter en undersøgelse blev tre virksomheder udelukket fra
definitionen på EU-erhvervsgrenen som følge af deres
afhængighed af import fra de pågældende lande, hvor
importen var nået op på henholdsvis 63 %, 85 % og
71 % af deres egen produktion i UP. Yderligere to virk
somheder blev udelukket, da de ikke havde produceret
biodiesel i undersøgelsesperioden. Der er ikke anvendt
oplysninger fra disse virksomheder i de efterfølgende
afsnit. Det blev foreløbigt konkluderet, at der ikke var
nogen grund til at udelukke andre EU-producenter fra
definitionen på EU-erhvervsgrenen.

(83)

Alle tilgængelige oplysninger om EU-erhvervsgrenen,
herunder oplysninger anført i klagen og oplysninger
indhentet hos EU-producenterne før og efter undersøgel
sens indledning, blev anvendt til at fastsætte den samlede
EU-produktion i UP. På baggrund af disse oplysninger
blev det konkluderet, at EU-produktionen udgjorde ca.
9 052 871 ton i UP. Som anført ovenfor blev otte EUproducenter udtaget til at indgå i stikprøven, og de
tegnede sig for over 27 % af den samlede EU-produktion
af samme vare.

For de eksporterende producenter i stikprøven blev den
vejede gennemsnitlige normale værdi for hver type af den
samme vare sammenlignet med den vejede gennemsnit
lige eksportpris, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 11
og 12.

(77)

2. EU-forbruget
Tabel 1

De således fastsatte foreløbige dumpingmargener, udtrykt
i procent af cif-prisen, Unionens grænse, ufortoldet, er
følgende:

EU-forbrug

Ton
Dumpingmargen

Indeks
2009 =
100

Foreløbig dumpingmar
gen

Virksomhed

L 141/13

2009

2010

2011

UP

11 165 831 11 538 511 11 159 706 11 728 400
100

103

100

105

Kilde: Eurostat, oplysninger fra EU-erhvervsgrenen

PT. Ciliandra Perkasa

0,0 %

PT. Musim Mas

2,8 %

PT. Pelita Agung Agrindustri

5,3 %

PT. Wilmar Bioenergi Indonesia

9,6 %

PT. Wilmar Nabati Indonesia

9,6 %

Andre samarbejdsvillige virksomheder

6,5 %

Alle andre virksomheder

9,6 %

(84)

EU-forbruget blev etableret
samlede EU-produktion på
producenter med fradrag af
fra Argentina og Indonesien
lande.

ud fra mængden af den
EU-markedet for alle EUderes eksport, plus import
og import fra andre tredje

(85)

Mængden af import fra Argentina og Indonesien blev
taget fra Eurostat-oplysninger for de forskellige KNkoder, hvorunder varen er blevet klassificeret.

(86)

Ud fra ovenstående steg EU-forbruget af biodiesel med
5 % mellem 2009 og slutningen af UP.

D. SKADE

1. Definition af EU-erhvervsgren og EU-produktion
(80)

Samme vare fremstilles af 254 producenter i Unionen.
De udgør erhvervsgrenen i Unionen, jf. grundforordnin
gens artikel 4, stk. 1, og betegnes herefter "EU-erhvervs
grenen".

3. Kumulativ vurdering af virkningerne af importen
fra de pågældende lande
(87)

Som fastlagt i grundforordningens artikel 3, stk. 4, kan
virkningen af importen fra to lande kun vurderes kumu
lativt, hvis to betingelser er opfyldt.

L 141/14
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Den første er, at dumpingmargenen for importen fra
begge lande er over bagatelgrænsen, og at import
mængden ikke er ubetydelig. Den dumpingmargen, der
blev fastsat for importen fra Argentina og Indonesien, lå
over minimumstærsklen som defineret i grundforordnin
gens artikel 9, stk. 3, og importmængden fra hvert af de
pågældende lande var ikke ubetydelig, jf. grundforordnin
gens artikel 5, stk. 7; den repræsenterede en markeds
andel på henholdsvis 10,8 % og 8,5 % i UP.

Markeds
andel i alt
Indeks
2009 = 100

28.5.2013

2009

2010

2011

UP

9,1 %

14,5 %

22,5 %

19,3 %

100

160

248

213

Kilde: Eurostat

(89)

Den anden er, at de importerede varer konkurrerer med
hinanden og konkurrerer med samme vare fra Unionen.
Importen af biodiesel fra Argentina og Indonesien
blandes af de samme handelsvirksomheder med mine
ralsk diesel og sælges til kunder over hele Unionen i
direkte konkurrence med biodiesel fremstillet af EUerhvervsgrenen.

(91)

Importmængden fra Argentina og Indonesien steg bety
deligt fra 2009 til UP, og importen fra Indonesien steg
hurtigere end importen fra Argentina. Markedsandelen
øgedes fra 9,1 % til 19,3 % i samme periode.

5. Priser på import fra de pågældende lande og pris
underbud
5.1. Prisudvikling

(90)

I lyset af ovenstående er det foreløbigt opfattelsen, at alle
de kriterier, der er fastsat i grundforordningens artikel 3,
stk. 4, er opfyldt, og at importen fra Argentina og Indo
nesien bør undersøges kumulativt i forbindelse med
skadesanalysen.

Tabel 3
Importpris
EUR/ton

4. Mængde og markedsandel for dumpingimporten
fra de pågældende lande
Tabel 2
2009

2010

2011

UP

Import fra
Argentina
Ton

853 589

1 179 285 1 422 142 1 263 230

Indeks
2009 = 100

100

138

167

148

Markedsan
del

7,6 %

10,2 %

12,7 %

10,8 %

Indeks
2009 = 100

100

135

167

141

2010

2011

UP

Argentina

629

730

964

967

Indeks
2009 = 100

100

116

153

154

Indonesien

597

725

864

863

Indeks
2009 = 100

100

121

145

145

I alt

624

728

920

921

Indeks
2009 = 100

100

117

147

148

Kilde: Eurostat

(92)

Import fra
Indonesien
Ton

2009

Selv om importpriserne steg i den betragtede periode,
især mellem 2010 og 2011, forblev priserne på biodiesel
fra både Argentina og Indonesien under EU-erhvervsgre
nens priser i hele den betragtede periode.

5.2. Prisunderbud
157 915

495 169

1 087 518

995 663

Indeks
2009 = 100

100

314

689

631

Markedsan
del

1,4 %

4,3 %

9,7 %

8,5 %

Indeks
2009 = 100

100

303

689

600

(93)

For at kunne afgøre, om der var tale om prisunderbud i
UP, blev de vejede gennemsnitlige salgspriser, som EUproducenterne i stikprøven opkrævede hos ikke forret
ningsmæssigt forbundne kunder på EU-markedet, og
som var justeret til ab fabrik-niveau, sammenlignet med
de tilsvarende vejede gennemsnitlige priser for importen
fra de argentinske og indonesiske producenter i stik
prøven ved salg til den første uafhængige kunde på
EU-markedet, fastsat på cif-basis med en passende juste
ring for gældende told og omkostninger efter import.

28.5.2013
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6. EU-erhvervsgrenens økonomiske situation

Der blev foretaget en sammenligning mellem SME fra
Argentina og PME fra Indonesien med den vare, der er
fremstillet og solgt på EU-markedet, baseret på koldfilter
punktet, som er den temperatur, ved hvilken biodiesel
igen bliver til fedt og ikke kan anvendes som brændstof.

(95)

Alle de til Unionen solgte varer med oprindelse i Argen
tina havde et koldfilterpunkt på nul grader celsius. Dette
salg blev derfor sammenlignet med EU-producenternes
salg af biodiesel med et koldfilterpunkt på 0.

(96)

Alle de til Unionen solgte varer med oprindelse i Indo
nesien havde et koldfilterpunkt på 13 grader celsius. I
betragtning af EU-producenternes meget begrænsede
mængde salg med dette koldfilterpunkt - og idet PME
fra Indonesien næsten altid er blandet med andet
biodiesel fra andre kilder, inden det sælges til den
første uafhængige kunde - blev det ikke anset for rimeligt
at foretage en direkte sammenligning. Eksportprisen på
PME fra Indonesien med et koldfilterpunkt på 13 blev
derfor opjusteret til en pris for koldfilterpunkt 0 på
grundlag af prisforskellen på EU-markedet mellem salg
af PME med koldfilterpunkt 13, fremstillet af EUerhvervsgrenen, og den gennemsnitlige pris på biodiesel
med koldfilterpunkt 0.
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(98)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 3,
stk. 5, omfattede undersøgelsen af dumpingimportens
virkninger for EU-erhvervsgrenen en vurdering af alle
de økonomiske indikatorer, der er fastsat for EUerhvervsgrenen i den analyserede periode.

(99)

Som anført ovenfor blev de kontrollerede oplysninger fra
en stikprøve af EU-producenterne anvendt til at under
søge den eventuelle skade, som EU-erhvervsgrenen har
lidt.

(100) For at kunne analysere skaden skelnede Kommissionen

(97)

mellem makroøkonomiske og mikroøkonomiske skade
sindikatorer. Kommissionen analyserede de makroøko
nomiske indikatorer for den betragtede periode ud fra
EU-erhvervsgrenens oplysninger om alle EU-producenter.
Kommissionen analyserede de mikroøkonomiske indika
torer ud fra de kontrollerede oplysninger, der var
indhentet hos de stikprøveudtagne EU-producenter.

(101) Følgende makroøkonomiske indikatorer blev vurderet ud

fra oplysninger vedrørende alle producenter af biodiesel i
Unionen: produktion, produktionskapacitet, kapacitets
udnyttelse, salgsmængde, markedsandel, vækst, beskæfti
gelse, produktivitet, størrelse af dumpingmargenen og
genrejsning efter tidligere dumping.

(102) Følgende mikroøkonomiske indikatorer blev vurderet ud

Ved anvendelse af ovennævnte metode blev det konsta
teret, at forskellen mellem de argentinske og indonesiske
priser og EU-priserne, udtrykt i procent af EU-erhvervs
grenens vejede gennemsnitspris (ab fabrik), dvs. pris
underbudsmargenen, lå på mellem 2,5 % og 9,1 %.

fra oplysninger vedrørende de stikprøveudtagne
producenter af biodiesel i Unionen: gennemsnitlige
enhedspriser, enhedsomkostninger, lønomkostninger,
lagerbeholdninger, rentabilitet, likviditet, investeringer,
investeringsafkast og evne til at rejse kapital.

7. Makroøkonomiske indikatorer
7.1. Produktionskapacitet, produktion og kapacitetsudnyttelse
Tabel 4
2009

2010

2011

UP

20 359 000

21 304 000

21 517 000

22 227 500

Indeks 2009 = 100

100

105

106

109

Produktionsmængde
(ton)

8 745 693

9 367 183

8 536 884

9 052 871

Indeks 2009 = 100

100

107

98

104

Kapacitetsudnyttelse

43 %

44 %

40 %

41 %

Indeks 2009 = 100

100

102

92

95

Produktionskapacitet
(ton)

Kilde: Oplysninger fra EU-erhvervsgrenen
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(103) EU-erhvervsgrenens produktion steg i den betragtede periode i takt med forbruget. Kapaciteten

forblev relativt stabil, især mellem 2010 og UP; derfor forblev kapacitetsudnyttelsen lav i hele
perioden. EU-erhvervsgrenen var ikke i stand til at anvende den allerede installerede kapacitet eller
på nogen måde udnytte den øgede kapacitet i perioden; kapacitetsforøgelsen var foretaget i forvent
ning om en virkning af indførelsen af foranstaltninger over for USA eller de forventede kvoteord
ninger og udvidede mandater for nogle medlemsstater.
7.2. Salgsmængde og markedsandel
Tabel 5
2009

2010

2011

UP

9 454 786

9 607 731

8 488 073

9 294 137

Indeks
2009 = 100

100

102

90

98

Markedsan
del

84,7 %

83,3 %

76,1 %

79,2 %

Indeks
2009 = 100

100

98

90

94

Salgs
mængde
(ton)

Kilde: Oplysninger fra EU-erhvervsgrenen

(104) Salgsmængden til ikke forretningsmæssigt forbundne

virksomheder i Unionen forblev ret stabil i perioden.
Da forbruget steg let i perioden, betyder en stabil salgs
mængde et fald i markedsandelen (nedgang på 5,5
procentpoint), som blev overtaget af importen fra de
pågældende lande.

Produktivitet
(ton/FTE)
Indeks
100

2009 =

2009

2010

2011

UP

4 707

4 558

4 142

4 354

100

97

88

93

Kilde: Oplysninger fra EU-erhvervsgrenen

7.3. Vækst
(105) EU-erhvervsgrenens vækst afspejles i dens mængdeindika

torer, herunder f.eks. produktion, salg og i særdeleshed
markedsandel. På trods af en stigning i forbruget i den
analyserede periode voksede EU-producenternes markeds
andel ikke i takt med forbruget. EU-erhvervsgrenens
markedsandel faldt i løbet af perioden, mens import
mængden steg. I samme periode vandt importen fra
Indonesien og Argentina mere end 10 procentpoint af
markedsandelene. Det forhold, at EU-erhvervsgrenen ikke
kunne udnytte væksten på markedet fuldt ud, havde
overordnet set en negativ virkning på dens økonomiske
situation.

(106) Da biodieselindustrien er en kapitalintensiv industri, som

ikke kræver en stor arbejdsstyrke i produktionsprocessen,
og i betragtning af at en stor del af den faktiske produk
tion af biodiesel sker i underentreprise, er antallet af
beskæftigede inden for produktionen ikke stort. I takt
med at produktionsmængden steg let i perioden,
forøgedes beskæftigelsen også.

(107) Da beskæftigelsen steg, men i større omfang end produk

tionen, faldt produktiviteten med 7 procentpoint mellem
2009 og udgangen af UP.

7.4. Beskæftigelse og produktivitet
Tabel 6

Beskæftigelse fuldtidsækviva
lenter (FTE)
Indeks
100

2009 =

7.5. Den faktiske dumpingmargens størrelse og genrejsning
efter tidligere dumping

2009

2010

2011

UP

1 858

2 055

2 061

2 079

100

111

111

112

(108) EU-erhvervsgrenen led skade som følge af dumping

import fra USA indtil 2009, hvor undersøgelsesperioden
for denne procedure begyndte. Den gældende told over
for importen fra USA havde til formål at skabe lige
vilkår, således at EU-erhvervsgrenen kunne konkurrere
loyalt med denne import og komme sig over den
skade, den havde lidt.
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(109) Det har klart ikke fundet sted. EU-erhvervsgrenen er nu

mindre rentabel end i 2009 og har selv efter 2009 tabt
markedsandele til importen fra Argentina og Indonesien,
som underbyder EU-priserne. Kapacitetsudnyttelsen er
lavere på trods af et stigende EU-forbrug. Det er åbenlyst,
at der ikke er sket en genrejsning efter tidligere dumping.
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derfor nødt til at importere det færdige biodieselprodukt
for at kunne holde sine omkostninger nede og således
begrænse det overordnede tab.

(112) Samtidig steg lønomkostningerne i virksomhederne i

(110) Dumpingmargenerne for eksporterende producenter i

Argentina og Indonesien fremgår af afsnittet om
dumping ovenfor. Det blev konstateret, at en eksporte
rende producent i Indonesien, som repræsenterede en
begrænset import fra Indonesien, ikke foretog dumping.
Men de resterende eksporterende producenter i Indone
sien og alle eksporterende producenter i Argentina blev
anset for at foretage dumping af biodiesel på EU-marke
det. I betragtning af omfanget af og priserne på
dumpingimporten fra de to pågældende lande kan virk
ningerne af den faktiske dumpingmargen desuden ikke
anses for at være ubetydelige.

stikprøven i den betragtede periode, hvilket igen fik
disse til at lede efter måder, hvorpå de kunne reducere
deres generelle omkostningsbyrde.

8.2. Lagerbeholdninger
Tabel 8

Lagerbe
holdninger
(ton)
Indeks
2009 = 100

8. Mikroøkonomiske indikatorer

2009

2010

2011

UP

74 473

87 283

90 249

103 058

100

117

121

138

Kilde: Besvarelser af spørgeskemaer fra EU-producenterne i stikprøven.

8.1. Gennemsnitlige enhedspriser, enhedsomkostninger og
lønomkostninger
Tabel 7
2009

2010

2011

UP

Enhedspris i
EUR pr. ton

797

845

1 096

1 097

Indeks
2009 = 100

100

106

137

138

Enhedsom
kostning i
EUR pr. ton

760

839

1 089

1 116

Indeks
2009 = 100

100

Lønomkost
ninger EUR/
FTE

57 391

63 490

62 141

61 004

Indeks
2009 = 100

100

111

108

106

(113) I den analyserede periode blev lagrene af biodiesel

forøget med ca. 40 %. Denne forøgelse af lagrene skete
i hele den analyserede periode. Da biodiesel ikke kan
oplagres i mere end seks måneder (den gennemsnitlige
oplagringsperiode er kun på ca. tre måneder), har oplys
ninger om lagrene imidlertid kun begrænset værdi for
vurderingen af EU-erhvervsgrenens økonomiske situation.

8.3. Rentabilitet, investeringer, investeringsafkast, likviditet og
evne til at rejse kapital
Tabel 9

110

143

2009

2010

2011

UP

Rentabilitet

3,5 %

– 0,3 %

– 0,2 %

– 2,5 %

Investe
ringer (i
1 000 EUR)

188 491

156 927

149 113

141 578

Indeks
2009 = 100

100

83

79

75

Investerings
afkast

19 %

–2%

–2%

– 24 %

Likviditet (i
1 000 EUR)

244 001

– 48 649

21 241

23 984

Indeks
2009 = 100

100

– 20

9

10

147

Kilde: Besvarelser af spørgeskemaer fra EU-producenterne i stikprøven.

(111) Selv om EU-erhvervsgrenen i den betragtede periode var i

stand til at øge sine salgspriser, steg produktionsomkost
ningerne som følge af en dårlig rapshøst i 2011 i et
omfang, som ikke kunne dækkes af en stigning i salgs
priserne. Det var uøkonomisk for EU-erhvervsgrenen at
importere alternative råvarer fra Argentina og Indonesien
på grund af skatteordningerne i disse lande, og den var

Kilde: Besvarelser af spørgeskemaer fra EU-producenterne i stikprøven.
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(114) Rentabiliteten for EU-producenterne i stikprøven blev

beregnet som nettooverskuddet før skat ved salg af
samme vare på EU-markedet og udtrykt i procent af
omsætningen i forbindelse med dette salg. I den analyse
rede periode faldt rentabiliteten for EU-producenterne i
stikprøven betydeligt fra 3,5 % to -2,5 %.

28.5.2013

E. ÅRSAGSSAMMENHÆNG

1. Indledning
(121) I henhold til grundforordningens artikel 3, stk. 6 og 7,

blev det undersøgt, om dumpingimporten med oprin
delse i de pågældende lande har forvoldt EU-erhvervs
grenen skade i et omfang, der kan betegnes som væsent
ligt.

(115) De stikprøveudtagne EU-producenters investeringer i

produktionen af biodiesel faldt i løbet af perioden,
hvilket viste, at de ressourcer, der var til rådighed for
sådanne investeringer, gik tilbage i takt med EUproducenternes markedsandel, selv om de stikprøveud
tagne producenter stadig var i stand til at investere i
produktionen af biodiesel.

(122) Andre

kendte faktorer end dumpingimporten, der
samtidig kunne have forvoldt EU-erhvervsgrenen skade,
blev også undersøgt for at sikre, at eventuel skade
forårsaget af disse andre faktorer ikke blev tilskrevet
dumpingimporten.

(116) De stikprøveudtagne EU-producenters investeringsafkast,

som udtrykker resultatet før skat i procent af den
bogførte gennemsnitlige primo- og ultimonettoværdi af
aktiver, der var anvendt til produktionen af biodiesel,
fulgte den negative tendens for rentabiliteten. Forrin
gelsen af investeringsafkastet er et tydeligt tegn på
forværrelsen af EU-erhvervsgrenens økonomiske situation
i den undersøgte periode.

(117) Likviditeten, som er et udtryk for erhvervsgrenens evne

til selvfinansiering af sine aktiviteter, har vist et betydeligt
fald i den analyserede periode, hvilket viser, at det er
vanskeligt for virksomhederne i stikprøven at konkurrere
med dumpingimporten fra Argentina og Indonesien.

9. Konklusion om skade
(118) En analyse af de kontrollerede oplysninger viser klart, at

EU-erhvervsgrenen har lidt væsentlig skade, jf. grundfor
ordningens artikel 3, stk. 5. På et tidspunkt med stigende
forbrug mistede den markedsandele og rentabilitet, mens
markedsandelen for importen steg og underbød EUproducenternes priser.

2. Dumpingimportens virkninger
(123) I undersøgelsesperioden blev det konstateret, at en

mindre del (mellem 2 % og 6 %) af importen fra Indo
nesien til Unionen ikke var dumpingimport. Det blev
konstateret, at den resterende mængde fra Indonesien
og al import fra Argentina var dumpingimport. Hvis
man trækker den lille mængde af ikke dumpingimport
fra den samlede indberettede import fra Indonesien,
påvirker det ikke den ovenfor anførte tendens for impor
ten.

(124) Undersøgelsen viste, at den billige dumpingimport fra de

pågældende lande steg betragteligt udtrykt i mængde —
den mere end fordobledes — i den betragtede periode.
Dette medførte en betydelig stigning i deres markeds
andel på 10 procentpoint, fra 9,1 % i 2009 til 18,8 % i
slutningen af UP.

(125) Samtidig mistede EU-erhvervsgrenen på trods af stig

ningen i forbruget 5,5 procentpoint af markedsandelen
i den betragtede periode.

(119) Andre indikatorer viser også en faldende eller stabil

tendens, selv efter indførelsen af foranstaltninger over
for USA og udvidelsen af tolden til også at omfatte
import fra Canada, der blev afsendt for at omgå
foranstaltningerne.

(126) Gennemsnitspriserne for dumpingimporten steg med

48 % mellem 2009 og UP, men var betydeligt lavere
end EU-erhvervsgrenens priser i samme periode.
Dumpingmargenen underbød EU-erhvervsgrenens priser
med en gennemsnitlig underbudsmargen på 4 % for
Indonesien og 8 % for Argentina i UP.

(120) EU-producenterne var i stand til at overvælte det meste af

stigningen i produktionsomkostningerne fra 2010 til
2011 (+33 procentpoint), men kun ved at sænke renta
biliteten til nulpunktet. De kunne dog ikke overvælte den
yderligere stigning i omkostningerne fra 2011 til UP på
grund af en stigning i råvarepriserne, som tegner sig for
næsten 80 % af de samlede produktionsomkostninger for
biodiesel. Disse omkostningsstigninger kunne ikke i fuldt
omfang overvæltes på kunderne på EU-markedet, hvilket
medførte tab i UP.

(127) Presset fra stigningen i billig dumpingimport på EU-

markedet gav ikke EU-erhvervsgrenen mulighed for at
fastsætte sine salgspriser i overensstemmelse med
markedsvilkårene og omkostningsstigningerne. Virksom
hederne i stikprøven var kun i stand til at overvælte en
prisstigning på 38 % på sine kunder, mens dens samlede
omkostninger steg med 47 % i samme periode.
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(128) Ud fra ovenstående blev det foreløbigt konkluderet, at

den billige dumpingimport fra de pågældende lande,
som underbød EU-erhvervsgrenens priser i undersøgel
sesperioden, og som også i høj grad steg mængdemæs
sigt, har spillet en afgørende rolle for den væsentlige
skade, EU-erhvervsgrenen har lidt.
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EU-erhvervsgrenen, og deres begrænsede importmængde
generelt set blev disse producenter ikke betragtet som
årsag til EU-erhvervsgrenens skade.

3.4. EU-erhvervsgrenens import
(132) CARBIO, som er sammenslutningen af argentinske

3. Andre faktorers indvirkning
3.1. Import fra andre lande
Tabel 10
Andre tredje
lande

2009

2010

2011

UP

Import i alt
(ton)

699 541

256 327

161 973

175 370

Indeks
2009 = 100

100

37

23

25

Markedsan
del

6,3 %

2,2 %

1,5 %

1,5 %

Indeks
2009 = 100

100

35

23

24

biodieselproducenter, påstod, at EU-erhvervsgrenens
skade blev forårsaget af EU-producenternes import fra
Argentina og Indonesien. De definerede denne import
som selvforskyldt skade og hævdede, at der burde ses
bort fra den som årsag til skade på baggrund af de
argentinske producenters adfærd.

(133) Det fremgår tydeligt af EU-erhvervsgrenens oplysninger,

at de har importeret biodiesel fra Argentina og Indone
sien i den betragtede periode i mængder på op til 60 % af
den samlede import i UP fra disse lande. De har imid
lertid anført, at denne import er foretaget som selvfor
svar. Det har hjulpet EU-producenterne med at forblive
aktive på mellemlangt sigt, at de kunne drage fordel på
kort sigt af dumpingpriserne på denne import.

Kilde: Eurostat

(134) EU-erhvervsgrenens import af biodiesel til dumpingpriser
(129) Importen fra tredjelande, hovedsageligt USA, Norge og

Sydkorea, faldt væsentligt fra 2009 til slutningen af UP.
Dette fald skyldtes indførelsen af foranstaltninger over for
importen fra USA i 2009 og efter antiomgåelsesunder
søgelsen af importen afsendt fra Canada i 2010. I
betragtning af den faldende markedsandel for importen
fra andre tredjelande samtidig med forværringen i EUerhvervsgrenens finansielle situation kan importen fra
andre tredjelande kun havde bidraget ubetydeligt til den
skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt. Det kan således
ikke konkluderes, at den bryder årsagssammenhængen
mellem skaden og virkningen af dumpingimporten.

3.2. Ikke-dumpet import fra de pågældende lande
(130) Der blev konstateret import fra de pågældende lande,

som ikke var dumpet, men kun i anden halvdel af
2011. I betragtning af den korte tidsperiode, i løbet af
hvilken denne import fandt sted, og den begrænsede
mængde kan den kun have bidraget ubetydeligt til EUerhvervsgrenens skade, og den kan ikke bryde årsagssam
menhængen mellem skaden og virkningen af dumping
import.

3.3. Andre EU-producenter
(131) I betragtning af den lille produktionsmængde fra de EU-

producenter, der er udelukket fra definitionen på

øgedes væsentligt i 2011 og i UP, som var det tidspunkt,
hvor virkningen af den differentierede eksportafgift på
biodiesel og dennes råvarer kunne mærkes mest, da det
var på det tidspunkt, at importen af råvarer (sojabønne
olie og palmeolie) blev uøkonomisk sammenlignet med
importen af det færdige produkt. Den differentierede
eksportafgiftsordning i begge lande betyder en højere
afgift på eksporten af råvarer end på det færdige produkt.
Hvorvidt denne differentierede eksportafgift kan anses for
at være et subsidie, jf. antisubsidiegrundforordningens
artikel 2, vil blive undersøgt i den igangværende antisub
sidieundersøgelse.

(135) For eksempel var prisen på importen af sojabønneolie fra

Argentina højere end importprisen for SME i nogle
måneder af UP, hvilket gjorde det økonomisk ufordel
agtig at købe sojabønneolie. I den situation var den
eneste økonomisk fornuftige mulighed at købe SME.

(136) Hvis EU-erhvervsgrenen ikke havde importeret disse

mængder af biodiesel, ville handelsvirksomhederne
under alle omstændigheder have importeret dem, de
ville have underbudt EU-erhvervsgrenen og solgt
biodiesel på EU-markedet, da de allerede importerer fra
disse lande med henblik på salg til dieselraffinaderierne i
konkurrence med EU-erhvervsgrenen. Årsagssammen
hængen brydes ikke af denne import, og dette argument
må derfor foreløbigt afvises.
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3.5. EU-erhvervsgrenens kapacitet
(137) CARBIO hævder endvidere, at den skade, som er forvoldt

EU-erhvervsgrenen, skyldes overkapacitet på grund af for
kraftig udvidelse. Med en kapacitetsudnyttelse på 50 % i
2008 hævder de, at erhvervsgrenen fortsat har ekspan
deret uden en tilsvarende stigning i efterspørgslen.
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blandes med mineralsk diesel, inden den sælges til
brugerne. Nogle medlemsstater har benyttet sig af
bestemmelsen i direktivet om, at forholdet kan halveres,
hvis den anvendte biodiesel stammer fra spildolie eller
brugt animalsk fedt. Hvis den pågældende medlemsstat
f.eks. kræver, at 7 % biodiesel skal blandes med 93 %
mineralsk diesel, så bliver de 7 % reduceret til 3,5 %,
hvis det er biodiesel af spildolie.

(138) I den betragtede periode var kapacitetsudnyttelsen i

Unionen lav, med et lavpunkt på 40 % i UP. Derfor
har nogle virksomheder ikke anvendt den kapacitet, de
har installeret.

(139) Imidlertid var kapacitetsudnyttelsen allerede lav ved

begyndelsen af den betragtede periode og har været lav
i hele perioden, og den var også stabil i virksomhederne i
stikprøven.

(140) De stikprøveudtagne virksomheder var rentable ved

starten af den betragtede periode og led ved en stabil
kapacitetsudnyttelse tab ved slutningen. Det kan med
rimelighed konkluderes, at hele erhvervsgrenen også er
blevet mindre rentabel, mens kapacitetsudnyttelsen er
forblevet stabil. Det kan derfor ikke anses for at være
en væsentlig årsag til skade, da der ikke synes at være
nogen årsagssammenhæng. Dette argument afvises derfor
foreløbigt.
3.6. Manglende adgang til råvarer og vertikal integrering

(145) CARBIO hævder, at bestemmelserne om dobbelttælling

har forårsaget et fald i salget af den såkaldte første gene
ration af biodiesel på 1 mio. ton i UP, og at dette er
årsagen til EU-erhvervsgrenens skade. Denne påstand
afvises, da stikprøven af EU-producenter indeholder
nogle virksomheder, der fremstiller biodiesel, som tæller
dobbelt, og deres finansielle situation er ikke betydeligt
anderledes end situationen for de stikprøveudtagne virk
somheder, der producerer biodiesel af vegetabilske
jomfruolier. Disse virksomheder har under kontrollen af
deres oplysninger påvist, at prisen på deres biodiesel er
blevet påvirket af den lave pris på dumpingimport fra
Argentina og Indonesien, da de er i indirekte konkur
rence med PME og SME fra de pågældende lande.

(146) Der er også blevet fremført et argument om, at EU-

erhvervsgrenen lider skade, fordi der ikke investeres
mere i anden generation af biobrændstof, f.eks. spildolie.
Dette argument er foreløbigt blevet afvist, da der ikke er
tilstrækkelig spildolie i Unionen til at øge forarbejdnings
mængden betydeligt i forhold til det allerede eksisterende.

(141) CARBIO hævder også, at EU-erhvervsgrenen lider skade

på grund af manglende effektivitet, især fordi den ikke er
vertikalt integreret og ikke befinder sig tæt på råvarer.

(142) Disse påstande blev foreløbigt afvist. Nogle af virksom

hederne i stikprøven befinder sig i havnebyer med
ubesværet adgang til råvarer, der bringes pr. skib, og
andre virksomheder i stikprøven har placeret deres
biodieselanlæg direkte ved siden af deres produktions
anlæg for vegetabilske olier. Mange biodieselproducenter
i Sydeuropa befinder sig i havnebyer netop for at få
adgang til råvarer importeret fra Argentina og Indonesien
eller på samme sted som deres kunder (der er raffinade
rier for fossile brændstoffer). Da virkningen af den diffe
rentierede eksportafgift har været at gøre råvarerne dyrere
end de færdige produkter, har dette klart påført EUerhvervsgrenen skade ved at gøre det økonomisk
umuligt at fremstille PME og SME i Unionen.
3.7. Andre lovgivningsmæssige faktorer

(143) CARBIO henviste også til nogle lovgivningsmæssige

faktorer, som de hævder har voldt skade for EU-erhvervs
grenen, hvoraf nogle er forslag og endnu ikke er blevet
gennemført. De fremhæver dog ordningen med "dobbelt
tælling", som er beskrevet i det følgende.

(144) I henhold til direktivet om vedvarende energi skal

medlemsstaterne kræve, at en vis mængde biodiesel

3.8. Restriktioner i medlemsstaterne
(147) CARBIO hævdede også, at den skade, som EU-erhvervs

grenen led, ikke kunne forårsages af importen fra de
pågældende lande som følge af kvoteordninger og skat
tesystemer i forskellige medlemsstater, der begrænser
adgangen til disse markeder. De hævdede også, at nogle
markeder i Unionen er lukkede for SME og PME på
grund af klimatiske forhold.

(148) Det er korrekt, at koldfilterpunktet for PME (+13 grader

celsius) betyder, at PME ikke kan anvendes i hele Unio
nen, uden at det blandes med andre biodieselformer for
at reducere koldfilterpunktet. Koldfilterpunktet for SME
(0 grader celsius) betyder imidlertid, at det har en mere
udbredt anvendelse, især i sommermånederne.

(149) Påstanden om, at det er lovgivningen i nogle medlems

stater, som forvolder skade for EU-erhvervsgrenen, blev
indgående behandlet i undersøgelsen.

(150) I nogle medlemsstater findes der kvoteordninger, hvorved

der tildeles en særlig produktionsmængde til virksom
heder i den medlemsstat eller i andre medlemsstater i
Unionen. De fleste lande har dog indrømmet fordele
gennem skattesystemet, og disse fordele reduceres eller
fjernes efterhånden.
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(151) For eksempel har Frankrig en "skattelempelsesfordel" på

90 EUR pr. ton for biodiesel, der produceres inden for
kvoten. I betragtning af de lave priser på dumping
importen er det dog ofte billigere at importere biodiesel
end at købe den hos EU-erhvervsgrenen, selv inklusive
skattefordelen. Det fremgår af det forhold, at der klart
findes argentinsk import på det franske marked.

(152) I nogle medlemsstater findes der ingen import fra Argen

tina og Indonesien, enten på grund af klimatiske forhold
eller som følge af kvoteordninger. Men i størstedelen af
Unionen findes der import fra Argentina og Indonesien
på markedet, enten fordi der ikke er nogen kvoteordning,
eller fordi prisen er lavere end den skattefordel, som en
medlemsstat måtte give.

(153) I betragtning af at PME of SME kan sælges i Unionen, når

det blandes med EU-produceret RME eller anden biodie
sel, og at importen findes i store mængder og til
dumpingpriser selv i medlemsstater med en skattelempel
sesordning, må denne påstand foreløbigt afvises, da de
eksisterende kvote- og skatteordninger ikke kan bryde
årsagssammenhængen mellem skaden og virkningen af
dumpingimporten.
4. Konklusion om årsagssammenhæng

(154) Ovennævnte analyse har vist, at der var en betragtelig

stigning i mængde og markedsandele for den billige
dumpingimport med oprindelse i de pågældende lande.
Det blev samtidig konstateret, at EU-erhvervsgrenens
priser blev underbudt i UP i forbindelse med denne
import.

(155) Oplysningerne viser, at da mængden af billig dumping

import fra de pågældende lande steg, forværredes EUerhvervsgrenens økonomiske situation betydeligt.

(156) I ovennævnte analyse blev der behørigt skelnet mellem

virkningerne af alle kendte faktorer på EU-erhvervsgre
nens situation og de skadevoldende virkninger af
dumpingimporten. Ud fra denne analyse er den forelø
bige konklusion, at dumpingimporten fra de pågældende
lande har forårsaget væsentlig skade for EU-erhvervsgre
nen, jf. grundforordningens artikel 3, stk. 6.

(157) De kendte faktorer ud over dumpingimporten er blevet

vurderet i henhold til grundforordningens artikel 3, stk.
7, og der blev ikke fundet dokumentation for, at de brød
årsagssammenhængen mellem dumpingimporten og den
skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt.
F. UNIONENS INTERESSER

(158) Kommissionen

undersøgte i overensstemmelse med
grundforordningens artikel 21, om der til trods for
konklusionen om skadevoldende dumping er tvingende
årsager til at konkludere, at det ikke er i Unionens inter
esse at indføre foranstaltninger i dette tilfælde. Unionens
interesser blev fastsat på grundlag af en vurdering af alle
de forskellige involverede parters interesser, herunder EU-
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erhvervsgrenens, importørernes, råvareleverandørernes og
brugernes interesser.
1. EU-erhvervsgrenens interesser
(159) Som nævnt ovenfor led EU-erhvervsgrenen væsentlig

skade på grund af dumpingimporten med oprindelse i
de pågældende lande. Hvis der ikke træffes foranstaltnin
ger, vil det højst sandsynligt medføre, at den negative
tendens for EF-erhvervsgrenens finansielle situation fort
sætter. EU-erhvervsgrenens situation var især præget af et
fald i rentabilitet fra +3 % i 2009 til -2,5 % ved udgangen
af UP. En yderligere nedgang i resultaterne ville i sidste
ende føre til produktionsnedskæringer og flere lukninger
af produktionsanlæg, hvilket således ville true beskæfti
gelsen og investeringerne i Unionen.

(160) Hvis der indføres foranstaltninger, genskabes der loyal

konkurrence på markedet. EU-erhvervsgrenens negative
tendens med hensyn til rentabiliteten er resultatet af
dens vanskeligheder ved at konkurrere med billig
dumpingimport med oprindelse i de pågældende lande;
et forhold, der også skyldes eksportafgiftsordningen i
begge lande, som sænker prisen på importen af SME
og PME til EU-markedet, samtidig med at prisen på
råvarer stiger. Indføres der antidumpingforanstaltninger,
vil EF-erhvervsgrenen være i stand til at forbedre sin
rentabilitet til et niveau, der anses for nødvendigt for
denne kapitalintensive industri.

(161) Foranstaltningerne

burde give EU-erhvervsgrenen
mulighed for at begynde at komme sig efter den skade
voldende dumping, der blev konstateret i undersøgelsen.
2. Ikke forretningsmæssigt forbundne EU-importø
rers og -forhandleres interesser

(162) Ikke forretningsmæssigt forbundne EU-importører og

-forhandlere blev opfordret til at give sig til kende over
for Kommissionen. Der var dog ingen importører, der
samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen.

(163) Da der manglede oplysninger fra ikke forretningsmæssigt

forbundne EU-importører og -forhandlere, var der ingen
dokumentation for, at indførelsen af foranstaltninger
klart ville være imod disse parters interesser.
3. Brugernes og forbrugernes interesser

(164) Der blev ved indledningen af undersøgelsen fremsendt

spørgeskemaer til alle kendte brugervirksomheder, der
beskæftiger sig med produktion og distribution af mine
ralsk diesel og den obligatoriske blanding af mineralsk
diesel og biodiesel.

(165) Tre brugere af biodiesel besvarede spørgeskemaet til

brugere, men anførte, at biodiesel var en meget lille del
af deres samlede forretningsaktiviteter. De anførte, at de
ville være juridisk forpligtede til at anskaffe biodiesel, og
hvis en afgift øgede prisen på biodiesel, ville denne
ligesom tidligere automatisk blive væltet over på deres
kunder.
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(166) I betragtning af den begrænsede mængde informationer

forventes indførelsen af foranstaltninger at få en ekstremt
begrænset virkning på den endelige forbruger i betragt
ning af den lille procentdel af biodiesel, som blandes i
den mineralske diesel, der købes ved pumpen. Der blev
ikke fundet dokumentation for, at indførelsen af
foranstaltninger klart ville være imod brugernes eller
forbrugernes interesser.
4. Råvareleverandørernes interesser

(167) En sammenslutning af råvareleverandører, FEDIOL (Bran

cheforeningen for Oliefabrikker i EU) besvarede det spør
geskema, der var blevet tilsendt råvareleverandørerne. De
anførte, at importen fra de pågældende lande har
forringet efterspørgslen efter rapsolie i Unionen, og at
efterspørgslen er faldet med mere end 1 mio. ton
mellem 2009 og 2011.

(168) De er af den opfattelse, at indførelsen af foranstaltninger

vil have en positiv virkning på leverandørindustrien i
Unionen, i takt med at kapacitetsudnyttelsen vil stige.
Enhver stigning i efterspørgslen efter rapsolie vil
forplante sig til sektoren for foderblandinger, der består
af restprodukter fra rapsolieproduktionen, og til land
brugssektoren i Unionen, som dyrker raps.

(169) Den modtagne dokumentation viser derfor, at indførelsen

af foranstaltninger vil være i EU-råvareleverandørernes
interesse.
5. Konklusion vedrørende Unionens interesser

(170) Det vil klart være i EU-erhvervsgrenens interesse at

indføre foranstaltninger over for importen af biodiesel
med oprindelse i Argentina og Indonesien. Det vil gøre
det muligt for EU-erhvervsgrenen at vokse og overvinde
følgerne af den skade, som dumpingimporten har
forvoldt. Hvis der derimod ikke indføres foranstaltninger,
vil EU-erhvervsgrenens økonomiske situation fortsat blive
forværret, og flere erhvervsdrivende må indstille deres
aktiviteter. Selv om der ikke kunne drages entydige
konklusioner om brugerne og importørerne, forventes
indførelsen af foranstaltninger at være i råvareleverandø
rernes interesse.
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(174) Ved beregningen af størrelsen af den told, som er

nødvendig for at fjerne virkningerne af den skadevol
dende dumping, var holdningen, at enhver foranstaltning
bør sikre, at EU-erhvervsgrenen kan dække sine produk
tionsomkostninger og opnå en fortjeneste før skat, som
med rimelighed kan forventes under normale konkurren
cevilkår, dvs. i en situation uden dumpingimport.

(175) I den henseende kan en fortjenstmargen på 15 % af

omsætningen betragtes som et passende niveau, som
EU-erhvervsgrenen kunne have forventet at opnå i en
situation uden skadevoldende dumping, ud fra resultater
fra tidligere undersøgelser af importen fra USA, hvor
dette niveau blev anset for rimeligt for at tilvejebringe
garantier for denne erhvervsgrens langsigtede produk
tionsinvesteringer.

(176) På dette grundlag blev der beregnet en ikke-skadevol

dende pris for EU-erhvervsgrenen for samme vare. Den
ikke-skadevoldende pris er blevet fastsat ved at justere de
salgspriser, der blev krævet af EU-producenterne i stik
prøven, med den faktiske fortjeneste eller det faktiske tab
i UP og lægge ovennævnte fortjenstmargen til.

(177) Den nødvendige prisforhøjelse blev derefter fastsat på

grundlag af en sammenligning mellem den vejede
gennemsnitlige importpris hos de stikprøveudtagne
eksporterende producenter i de pågældende lande som
fastlagt ved beregningen af prisunderbud og den ikkeskadevoldende pris for samme vare, som de stikprøveud
tagne EU-producenter solgte på EU-markedet i UP. Alle
forskelle, der fulgte af denne sammenligning, blev
derefter udtrykt i procent af den samlede cif-importværdi.
2. Midlertidige foranstaltninger

(178) I overensstemmelse med grundforordningens artikel 7,

stk. 2, bør der indføres en midlertidig antidumpingtold
på importen af biodiesel med oprindelse i Argentina og
Indonesien svarende til enten dumpingmargenen eller
skadestærsklen, afhængigt af hvad der er lavest i
henhold til reglen om den lavest mulige told.

(171) Der er ikke tvingende årsager til, at det klart vil være

imod Unionens interesser at indføre midlertidige anti
dumpingforanstaltninger over for importen af biodiesel
med oprindelse i Argentina og Indonesien.
G. MIDLERTIDIGE ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGER

(179) Antidumpingtolden blev fastlagt ved at sammenligne

skadestærsklen og dumpingmargenerne. Følgelig udgør
den midlertidige antidumpingtold udtrykt i procent af
cif-prisen, Unionens grænse, ufortoldet, følgende:

(172) På baggrund af konklusionerne om dumping, skade,

årsagssammenhæng og Unionens interesser bør der
indføres midlertidige antidumpingforanstaltninger for at
hindre, at der forvoldes EU-erhvervsgrenen yderligere
skade ved dumpingimport.
1. Skadestærskel

(173) For at fastsætte omfanget af disse foranstaltninger blev de

konstaterede dumpingmargener taget i betragtning såvel
som den told, der kræves for at bringe den skadevol
dende situation, som EU-producenterne har befundet
sig i, til ophør, uden at disse tal vil blive overskredet.

Foreløbig Foreløbig Midlertidig
dumping skadesmar antidum
margen
gen
pingtold

Land

Virksomhed

Aceitera General
Deheza S.A.,
General Deheza,
Rosario

10,6 %

27,8 %

10,6 %

Argentina

Bunge Argentina
S.A., Buenos
Aires

10,6 %

27,8 %

10,6 %
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nettoton og anvende den på den rene importerede
biodiesel eller på andelen af biodiesel i blandingsproduk
tet.

Foreløbig Foreløbig Midlertidig
dumping skadesmar antidum
margen
gen
pingtold

Louis Dreyfus
Commodities
S.A., Buenos
Aires

7,2 %

Molinos Rio de la
Plata S.A.,
Buenos Aires

6,8 %

31,8 %

6,8 %

Oleaginosa
Moreno
Hermanos
S.A.F.I.C.I. y A.,
Bahia Blanca

6,8 %

31,8 %

6,8 %

Vicentin S.A.I.C.,
Avellaneda

6,8 %

31,8 %

6,8 %

Andre
samarbejdsvillige
virksomheder

7,9 %

31 %

7,9 %

Alle andre virk
somheder

10,6 %

PT. Ciliandra
Perkasa, Djakarta

0,0 %

PT. Musim Mas,
Medan

2,8 %

23,3 %

2,8 %

PT. Pelita Agung
Agrindustri,
Medan

5,3 %

27,1 %

5,3 %

PT Wilmar Bioe
nergi Indonesia,
Medan

9,6 %

26,4 %

9,6 %

PT Wilmar
Nabati Indonesia,
Medan

9,6 %

26,4 %

9,6 %

Andre
samarbejdsvillige
virksomheder

6,5 %

25,3 %

6,5 %

Alle andre virk
somheder

9,6 %

30,9 %

31,8 %

7,2 %
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(181) Antidumpingtoldsatserne for de enkelte virksomheder,

der er anført i denne forordning, blev fastsat ud fra
konklusionerne i denne undersøgelse. De afspejler
således den situation, der konstateredes i forbindelse
med undersøgelsen vedrørende ovennævnte virksomhe
der. Disse toldsatser finder (i modsætning til den lands
dækkende told for "alle andre virksomheder") udeluk
kende anvendelse på importen af den pågældende vare
med oprindelse i de pågældende lande, som er fremstillet
af virksomhederne og dermed af de nævnte specifikke
retlige enheder. Importvarer, der er fremstillet af andre
virksomheder, som ikke udtrykkeligt er nævnt i den
dispositive del af denne forordning, herunder enheder,
der er forretningsmæssigt forbundet med de specifikt
nævnte, kan ikke drage fordel af disse satser, men er
omfattet af toldsatsen for "alle andre virksomheder".

(182) Anmodninger om anvendelse af disse antidumpingtold

satser for de enkelte virksomheder (f.eks. efter ændring af
den pågældende virksomheds navn eller efter oprettelse
af nye produktions- eller salgsenheder) fremsendes straks
til Kommissionen (1) sammen med alle relevante oplys
ninger, især om ændringer af virksomhedens aktiviteter i
forbindelse med produktion og hjemmemarkeds- og
eksportsalg i tilknytning til f.eks. den pågældende navne
ændring eller ændring vedrørende produktions- og salg
senheder. Om fornødent vil forordningen blive ændret
ved en ajourføring af listen over virksomheder, der er
omfattet af individuel told.

10,6 %
0,0 %

(183) Kommissionen gjorde importen af den pågældende vare

med oprindelse i de pågældende lande til genstand for
registrering ved Kommissionens forordning (EU) nr.
79/2013 af 28. januar 2013. Det skete med henblik på
den mulige anvendelse med tilbagevirkende kraft af anti
dumpingforanstaltninger,
jf.
grundforordningens
artikel 10, stk. 4. Der kan på nuværende tidspunkt i
proceduren ikke træffes beslutning om den mulige
anvendelse med tilbagevirkende kraft af antidumpingfor
anstaltningerne.
H. AFSLUTTENDE BESTEMMELSE

27,1 %

(184) I overensstemmelse med god administrativ praksis kan de

9,6 %

interesserede parter, der gav sig til kende inden for den
frist, der er fastsat i indledningsmeddelelsen, fremføre
deres synspunkter skriftligt og anmode om at blive
hørt senest en måned efter offentliggørelsen af denne
forordning. De konklusioner, der ligger til grund for
indførelse af told i denne forordning, er foreløbige og
kan tages op til fornyet overvejelse med henblik på
indførelse af en endelig foranstaltning —

(180) Da antidumpingtolden imidlertid også gælder for blan

dinger, som indeholder biodiesel (i forhold til deres vægt
procent af biodiesel), og for ren biodiesel, vil det være
mere præcist og mere hensigtsmæssigt for toldmyndighe
dernes korrekte implementering af tolden i medlemssta
terne at udtrykke tolden som et fast beløb i EUR pr.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
1.
Der indføres hermed en midlertidig antidumpingtold på importen af fedtsyremonoalkylestere og/eller
paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, i ren form eller i
(1) Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Handel, Direktorat H, 1049 Bruxelles, Belgien.
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blandinger, som i øjeblikket henhører under KN-kode ex 1516 20 98 (Taric-kode 1516 20 98 21,
1516 20 98 29 og 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (Taric-kode 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 og
1518 00 91 30), ex 1518 00 95 (Taric-kode 1518 00 95 10), ex 1518 00 99 (Taric-kode 1518 00 99 21,
1518 00 99 29 og 1518 00 99 30), ex 2710 19 43 (Taric-kode 2710 19 43 21, 2710 19 43 29 og
2710 19 43 30), ex 2710 19 46 (Taric-kode 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 og 2710 19 46 30),
ex 2710 19 47 (Taric-kode 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 og 2710 19 47 30), 2710 20 11, 2710 20 15,
2710 20 17, ex 3824 90 97 (Taric-kode 3824 90 97 01, 3824 90 97 03 og 3824 90 97 04), 3826 00 10
og ex 3826 00 90 (Taric-kode 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 og 3826 00 90 30), og med oprindelse i
Argentina og Indonesien.
2.
De midlertidige antidumpingtoldsatser for de i stk. 1 omhandlede varer fremstillet af følgende virk
somheder fastsættes til:
Foreløbig toldsats
EUR pr. ton

Taric-tillægskode

Aceitera General Deheza S.A.,
General Deheza, Rosario; Bunge
Argentina S.A., Buenos Aires

104,92

B782

Louis Dreyfus Commodities S.A.,
Buenos Aires

69,16

B783

Molinos Rio de la Plata S.A.,
Buenos
Aires;
Oleaginosa
Moreno Hermanos S.A.F.I.C.I. y
A., Bahia Blanca; Vicentin
S.A.I.C., Avellaneda

65,24

B784

Andre
heder:
Cargill
Unitec
Viluco

75,97

B785

104,92

B999

0

B786

PT Musim Mas, Medan

24,99

B787

PT Pelita
Medan

Agrindustri,

45,65

B788

PT Wilmar Bioenergi Indonesia,
Medan; PT Wilmar Nabati Indo
nesia, Medan

83,84

B789

Andre samarbejdsvillige virksom
heder:
PT Cermerlang Energi Perkasa,
Djakarta

57,14

B790

Alle andre virksomheder

83,84

B999

Land

Argentina

Virksomhed

samarbejdsvillige virksom
S.A.C.I., Buenos Aires;
Bio S.A., Buenos Aires;
S.A., Tucuman

Alle andre virksomheder
Indonesien

PT Ciliandra Perkasa, Djakarta

Agung

3.
Antidumpingtolden på blandinger fastsættes på grundlag af vægtprocenten af det samlede indhold af
fedtsyremonoalkylestere og paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil
oprindelse, i blandingen (biodieselindholdet).
4.
I tilfælde, hvor varerne er blevet beskadiget inden overgangen til fri omsætning, og den pris, der
faktisk er betalt eller skal betales, derfor fordeles med henblik på fastsættelse af toldværdien i henhold til
artikel 145 i forordning (EØF) nr. 2454/93 (1), nedsættes den antidumpingtold, der er beregnet på grundlag
af ovennævnte beløb, med en procentdel, der svarer til fordelingen af den pris, der faktisk er betalt eller skal
betales.
5.
Overgang til fri omsætning i Den Europæiske Union af den vare, der er omhandlet i stk. 1, er betinget
af, at der stilles en sikkerhed svarende til den midlertidige told.
(1) 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- toldkodeks (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1).
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6.

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/25

Gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat.
Artikel 2

1.
Interesserede parter kan anmode om fremlæggelse af de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, der
ligger til grund for vedtagelsen af denne forordning, fremføre deres synspunkter skriftligt og anmode om at
blive hørt mundtligt af Kommissionen inden for en måned efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse,
jf. dog artikel 20 i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009.
2.
I medfør af artikel 21, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1225/2009 kan de interesserede parter inden for en
frist på en måned efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse fremsætte bemærkninger til dens
anvendelse.
Artikel 3
1.
Toldmyndighederne pålægges hermed at ophøre med den registrering af importen, der blev indført
ved artikel 1 i Kommissionens forordning (EU) nr. 79/2013.
2.
Oplysninger, der er indsamlet om varer, der er overgået til fri omsætning højst 90 dage før ikraft
trædelsen af denne forordning, opbevares indtil den eventuelle ikrafttrædelse af endelige foranstaltninger
eller denne procedures afslutning.
Artikel 4
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel 1 i denne forordning anvendes i en periode på seks måneder.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 2013.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO

Formand

