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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 570/2014
af 26. maj 2014
om afslutning af en delvis genoptagelse af antidumpingundersøgelsen vedrørende importen af visse
fedtalkoholer og blandinger heraf med oprindelse i Indien, Indonesien og Malaysia
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 9, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:
A. GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

(1)

Rådet indførte ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 1138/2011 (2) en endelig antidumpingtold på importen af
visse fedtalkoholer og blandinger heraf med oprindelse i Indien, Indonesien og Malaysia (»forordningen om
endelig told«). Forordningen om endelig told trådte i stedet for Kommissionens forordning (EU) nr. 446/2011 (3)
om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af fedtalkoholer og blandinger heraf med oprindelse
i Indien, Indonesien og Malaysia (»forordningen om midlertidig told«). De konklusioner, der førte til indførelsen af
den endelige antidumpingtold, vil blive benævnt »konklusionerne af den oprindelige undersøgelse«.

(2)

Den 21. januar 2012 anlagde PT Ecogreen Oleochemicals, som er en indonesisk eksporterende producent af
fedtalkoholer, Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte. Ltd og Ecogreen Oleochemicals GmbH (i det følgende
samlet benævnt »Ecogreen«) sag ved Retten (sag T-28/12) med påstand om annullering af forordningen om
endelig told, for så vidt angår antidumpingtolden for Ecogreen. Ecogreen anfægtede den justering, der blev fore
taget på grundlag af grundforordningens artikel 2, stk. 10, litra i), af virksomhedens eksportpris med henblik på
en sammenligning af eksportprisen og virksomhedens normale værdi.

(3)

I sag T-249/06 (Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) og Inter
pipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT) mod Rådet for Den Europæiske Union)
annullerede Retten artikel 1 i forordning (EF) nr. 954/2006, for så vidt angår Interpipe NTRP VAT, bl.a. på grund
af et åbenbart urigtigt skøn i forbindelse med justeringen baseret på artikel 2, stk. 10, litra i), og for så vidt angår
Interpipe Niko Tube ZAT af andre grunde. Den 16. februar 2012 forkastede Domstolen den appelansøgning, som
Rådet og Kommissionen (forenede sager C-191/09 P og C-200/09 P) havde indgivet.

(4)

Eftersom de faktiske omstændigheder for Ecogreen svarede til omstændighederne for Interpipe NTRP VAT, for så
vidt angår den justering, der blev foretaget i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 10, litra i), blev det
anset for hensigtsmæssigt at foretage en ny beregning af dumpingmargenen for Ecogreen uden at foretage en
justering i henhold til artikel 2, stk. 10, litra i).

(5)

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1241/2012 af 11. december 2012 om ændring af gennemførelsesfor
ordning (EU) nr. 1138/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlerti
dige told på importen af visse fedtalkoholer og blandinger heraf med oprindelse i Indien, Indonesien og
Malaysia (4) blev derfor offentliggjort den 21. december 2012 med tilbagevirkende kraft fra den 12. november
2011 (»ændringsforordningen«).

(6)

Den dumpingmargen, der var blevet fastsat for Ecogreen deri, var ubetydelig, jf. grundforordningens artikel 9,
stk. 3. Undersøgelsen vedrørende Ecogreen blev derfor afsluttet uden indførelse af foranstaltninger. Retten beslut
tede efterfølgende den 9. april 2013, at det ikke var nødvendigt at træffe afgørelse i sag T-28/12.

(7)

Selv om alle de andre eksporterende producenter i Indien, Indonesien og Malaysia stadig var underlagt antidum
pingtold, bør konklusionerne af den oprindelige undersøgelse, navnlig dumpingimportens skadelige virkninger,
revurderes i lyset af de reviderede dumpingkonklusioner i ændringsforordningen.

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

EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.
EUT L 293 af 11.11.2011, s. 1.
EUT L 122 af 11.5.2011, s. 47.
EUT L 352 af 21.12.2012, s. 1.
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B. REVURDERING AF KONKLUSIONERNE AF DEN OPRINDELIGE UNDERSØGELSE

1. Rammerne for revurderingen
(8)

En meddelelse om en delvis genoptagelse af antidumpingundersøgelsen vedrørende importen af visse fedtalko
holer og blandinger heraf med oprindelse i Indien, Indonesien og Malaysia (»de pågældende lande«) blev offentlig
gjort den 28. februar 2013 (1) (»genoptagelsen«). I meddelelsen blev det anført, at genoptagelsen var begrænset til
undersøgelsen af den eventuelle virkning af de dumpingmargener, der for nyligt var blevet fastlagt, på de konklu
sioner, navnlig vedrørende skade og årsagssammenhæng, som var blevet fastslået i den oprindelige undersøgelse
(»fornyet undersøgelse«).

(9)

Kommissionen underrettede officielt de eksporterende producenter, importører og brugere, som den vidste var
berørt af sagen, samt EU-erhvervsgrenen om den delvise genoptagelse af undersøgelsen. Interesserede parter fik
lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og blive hørt inden for fristen i indledningsmeddelelsen.

(10)

En række parter hævdede, at det var uklart, på hvilket retsgrundlag Kommissionen genoptog den oprindelige
undersøgelse, og hvilke data Kommissionen ville indsamle for at fastslå kendsgerninger og nå frem til konklusi
oner i den aktuelle fornyede undersøgelse.

(11)

Parterne hævdede også, at det var uklart, hvilken type undersøgelse der var blevet indledt, og hvad det endelige
resultat kunne blive, for så vidt angår niveauet for de endelige foranstaltninger, hvilket tidsrum der ville være
omfattet, og hvilke aspekter af den oprindelige undersøgelse der ville blive taget op til revurdering.

(12)

Det skal erindres, at denne genoptagelse er en nødvendig følge af vedtagelsen af ændringsforordningen, som i sig
selv var et resultat af Rettens konklusioner i sag T-249/06 (Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube
ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) og Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT)
mod Rådet for Den Europæiske Union.

(13)

Der mindes om, at i den oprindelige undersøgelse var den såkaldte undersøgelsesperiode (UP) perioden fra 1. juli
2009 til 30. juni 2010. Vurderingen af skade omfattede perioden fra 1. januar 2007 til udløbet af UP og blev
benævnt »den betragtede periode«.

(14)

Den aktuelle fornyede undersøgelse fokuserer på samme UP og samme betragtede periode. Konklusionerne for
disse perioder i den oprindelige undersøgelse, for så vidt angår skade og årsagssammenhæng, er under revurde
ring i lyset af de nyligt fastlagte dumpingmargener for de indonesiske eksportører i ændringsforordningen.

(15)

Nærmere bestemt og som nævnt i meddelelsen om genoptagelse er formålet med den aktuelle fornyede undersø
gelse at afgøre, om den ubetydelige dumpingmargen, der blev fastlagt for en eksporterende producent i Indone
sien, og den ændring i dumpingmargenniveauet for de andre indonesiske virksomheder, der blev fastsat ved
ændringsforordningen, kan have nogen indvirkning på konklusionerne af den oprindelige undersøgelse vedrø
rende skade og årsagssammenhæng.

(16)

Resultaterne af den fornyede undersøgelse er anført nedenfor. Som det var tilfældet i den oprindelige undersø
gelse, vises visse data og oplysninger i indekseret form navnlig for at sikre fortroligheden af de oprindeligt
indsendte oplysninger.
2. Den pågældende vare og samme vare

(17)

Til erindring er den pågældende vare den vare, som er defineret i den oprindelige undersøgelse, nemlig, mættede
fedtalkoholer med en carbonkædelængde på C8, C10, C12, C14, C16 eller C18 (ekskl. forgrenede isomerer),
herunder rene mættede fedtalkoholer (også benævnt »single cuts«), blandinger, der hovedsageligt indeholder en
kombination af carbonkædelængderne C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (normalt klassificeret som C8-C10),
blandinger, der hovedsagelig indeholder en kombination af carbonkædelængderne C12-C14, C12-C16, C12-C18,
C14-C16 (normalt klassificeret som C12-C14), og blandinger, der hovedsageligt indeholder en kombination af
carbonkædelængderne C16-C18, med oprindelse i Indien, Indonesien og Malaysia, som i øjeblikket henhører
under KN-kode ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 og ex 3823 70 00 (»fedtalkohol«).

(18)

Konklusionerne af ændringsforordningen påvirker ikke de konklusioner, der er beskrevet i den oprindelige under
søgelse vedrørende den undersøgte vare og samme vare.
3. Dumping

(19)

Som omhandlet i betragtning 7 i ændringsforordningen blev dumpingmargenerne for alle virksomheder i Indone
sien revideret for at tage højde for den genberegnede dumpingmargen for Ecogreen, undtagen for den anden
eksporterende producent med en individuel margen, der var baseret på niveauet for den samarbejdsvillige indone
siske eksporterende producent med den højeste dumpingmargen.

(1) EUT C 58 af 28.2.2013, s. 24.
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(20)

De dumpingmargener, der var blevet fastlagt i betragtning 23 i forordningen om endelig told for de indiske
eksporterende producenter, og de margener, der var blevet fastlagt i betragtning 55 for malaysiske eksporterende
producenter, var ikke påvirket af ændringsforordningen.

(21)

Som omhandlet i betragtning 6 i ændringsforordningen blev dumpingmargenen for Ecogreen fastlagt til under
2 % og er derfor under ubetydelighedsgrænsen, jf. grundforordningens artikel 9, stk. 3. Importen til Unionen fra
denne eksporterende producent bør derfor betragtes som ikke-dumpet import i den fornyede undersøgelse.

(22)

Mængde, pris og markedsandel for den ikke-dumpede import fra nævnte indonesiske eksportør udviklede sig
som vist i nedenstående tabel i den betragtede periode. Som nævnt i betragtning 16 ovenfor er de indsendte data
indekseret.
Import

2007

2008

2009

UP

100

110

107

115

9,6

– 2,3

7,5

107

110

113

6,8

2,9

2,8

110

91

91

9,9

– 17,0

0,2

Ton
Indeks: 2007 = 100
Årlig Δ %
Markedsandel
Indeks: 2007 = 100

100

Årlig Δ %
Gennemsnitlig pris (EUR/ton)
Indeks: 2007 = 100

100

Årlig Δ %
Kilde: Spørgeskemabesvarelser

(23)

Med henvisning til tabellen i betragtning 70 i forordningen om midlertidig told, som blev bekræftet i betragtning
64 i forordningen om endelig told, og ovenstående tabel viste undersøgelsen, at den ikke-dumpede import
udgjorde en begrænset andel af den samlede import fra de pågældende lande, og at den steg forholdsvis mindre
end dumpingimporten i den betragtede periode. Den ikke-dumpede import tegnede sig faktisk for ca. 15-18 % af
den samlede importmængde fra de pågældende lande i 2007 og kun for ca. 10-13 % i UP.

(24)

Den fornyede undersøgelse viser, at de gennemsnitlige priser for den ikke-dumpede import fra Ecogreen faldt
med 9 % i den betragtede periode, men de forblev stabile mellem 2009 og UP.
4. Skade
4.1. EU-produktionen og EU-erhvervsgrenen

(25)

Konklusionerne i betragtning 57-61 i forordningen om endelige told vedrørende EU-produktionen og
EU-erhvervsgrenen er ikke berørt af den fornyede undersøgelse og bekræftes hermed.
4.2. EU-forbruget

(26)

Konklusionerne i betragtning 64-66 i forordningen om midlertidig told, som blev bekræftet af betragtning 62 i
forordningen om endelig told forbliver upåvirkede. Det bekræftes, at Unionens forbrug af fedtalkohol, jf. neden
stående tabel, var forholdsvis stabilt og kun steg lidt med 2 % i den betragtede periode. Som nævnt i betragt
ning 64 i forordningen om midlertidig told blev oplysningerne om forbruget givet i indekseret form af fortrolig
hedshensyn.
Forbrug

Indeks: 2007 = 100
Årlig Δ %

2007

2008

2009

UP

100

102

97

102

2,2

– 4,8

4,6
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4.3. Import til Unionen fra de pågældende lande og prisunderbud
4.3.1. Kumulativ vurdering af dumpingimporten
(27)

Som det var tilfældet i den oprindelige undersøgelse, blev det undersøgt, om en kumulativ vurdering af dumping
importen for de pågældende tre lande stadig var berettiget i henhold til bestemmelserne i grundforordningens ar
tikel 3, stk. 4, i lyset af de reviderede dumpingmargener for indonesiske eksporterende producenter, der er nævnt
i betragtning 19-21 ovenfor.

(28)

Der mindes om, at grundforordningens artikel 3, stk. 4, fastsætter, at hvis indførslen af en vare fra mere end ét
land samtidig er omfattet af antidumpingundersøgelser, kan følgevirkningerne af en sådan indførsel kun vurderes
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 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 Unionen fremstillede vare.

(29)

Konklusionerne vedrørende mængden og prisen for dumpingimporten for hvert af de pågældende lande blev
taget op til revurdering for den betragtede periode. De oplysninger om importmængden, der er anvendt til at fast
sætte de gennemsnitlige priser i tabellen i betragtning 63, litra b), i forordningen om endelig told, er uændret,
hvad angår Malaysia og Indien. Oplysningerne vedrørende Indonesien blev revideret for at tage hensyn til det
forhold, at en eksporterende producent, som nævnt i betragtning 21, ikke længere blev anset for at have dumpet
sine varer på EU-markedet. Den dumpingimport, der for nylig var blevet konstateret, udviklede sig som vist
nedenfor. Med henvisning til betragtning 16 ovenfor gives oplysningerne om importmængde i indekseret form
for hvert af de pågældende lande.
Dumpingimportmængde

2007

2008

2009

UP

100

161

141

137

61,4

– 12,5

– 2,9

118

104

143

18,2

– 11,8

37,5

100

142

168

42,1

17,9

Malaysia
Indeks: 2007 = 100
Årlig Δ %
Indien
Indeks: 2007 = 100
Årlig Δ %

100

Indonesien
Indeks: 2008 = 100
Årlig Δ %

(30)

Undersøgelsen viste, at mængden af dumpingimport for hvert af de pågældende lande var ikke ubetydelig i UP,
og at tilstedeværelsen af dumpingimport på EU-markedet forblev betydelig i den betragtede periode og navnlig i
UP. Det forhold, at det blev konstateret ved ændringsforordningen, at en af de indonesiske eksporterende produ
center ikke foretog dumping, kan ikke ændre ved denne konklusion.

(31)

Konklusionerne vedrørende prisfastsættelsen af dumpingimporten for hvert af de pågældende lande blev også
taget op til revurdering for den betragtede periode og fremgår af tabellen nedenfor. Priserne i tabellen i betragt
ning 63, litra b), i forordningen om endelig told, er uændret, hvad angår Malaysia og Indien. Oplysningerne
vedrørende Indonesien blev revideret for at tage hensyn til det forhold, at en eksporterende producent, som nævnt
i betragtning 21, ikke længere blev anset for at have dumpet sine varer på EU-markedet. Med hensyn til betragt
ning 16 er oplysningerne om prisen hos den indonesiske eksportør, der blev anset for at foretage dumping, givet
i indekseret form.
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2007

2008

2009

UP

Gennemsnitlig pris i EUR pr. ton
(Malaysia)

911

944

799

857

Indeks: 2007 = 100

100

104

88

94

3,6

– 15,4

7,3

Årlig Δ %
Gennemsnitlig pris i EUR pr. ton
(Indien)

997

1 141

897

915

Indeks: 2007 = 100

100

114

90

92

14,4

– 21,4

2,1

100

70

72

–30,0

2,6

Årlig Δ %
Gennemsnitlig pris i EUR pr. ton
(Indonesien)
Indeks: 2008 = 100
Årlig Δ %
Kilde: Eurostat og spørgeskemabesvarelser

(32)

Undersøgelsen viste, at med undtagelse af 2007, hvor der ikke var import fra Indonesien, var prisfastsættelsen
hos indonesiske eksporterende producenter næsten den samme som i den oprindelige undersøgelse. Deraf følger,
at konklusionen i betragtning 63, litra b), i forordningen om endelig told om, at prisfastsættelsen og prisadfærden
i de pågældende lande stort set var identiske navnlig i UP, kan bekræftes. Konstateringen i ændringsforordningen
af, at en af de indonesiske eksporterende producenter ikke foretog dumping, kan ikke ændre ved denne konklu
sion.

(33)

Desuden er de konklusioner, der er fremsat i betragtning 127 i forordningen om midlertidig told og bekræftet i
betragtning 122 i forordningen om endelig told, herunder navnlig om, at de skadestærskler, der var blevet fastlagt
for de pågældende lande, lå betydeligt over minimumsgrænsen på 2 %, også fortsat gyldige. Endvidere blev salgs
kanalerne og pristendenserne for hvert af de pågældende lande analyseret, og det blev konstateret, at de var ens,
jf. ovenstående tabel. De pågældende landes importpriser fulgte en faldende tendens efter kulminationen i 2008
og var på globalt plan særligt lave sammenlignet med EU-erhvervsgrenens gennemsnitlige priser, som det fremgik
af undersøgelsen.

(34)

Nedenstående tabel viser, at markedsandelen for dumpingimporten fra hvert af de pågældende lande steg generelt
i den betragtede periode. Med henvisning til betragtning 16 ovenfor anføres oplysningerne i indekseret form.
Dumpingimportens markedsandel

2007

2008

2009

UP

100

157

145

135

57

–8

–7

115

107

141

15

–7

31

100

142

168

50

13

Malaysia
Indeks: 2007 = 100
Årlig Δ %
Indien
Indeks: 2007 = 100
Årlig Δ %

100

Indonesien
Indeks: 2008 = 100
Årlig Δ %
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På grundlag af ovenstående kendsgerninger og betragtninger viser den fornyede undersøgelse, at konklusionerne
af den oprindelige undersøgelse vedrørende kumulering er uændrede. Det er derfor opfattelsen, at de betingelser,
der er fastsat i grundforordningens artikel 3, stk. 4, vedrørende den kumulative vurdering af dumpingimporten
fra de pågældende lande, fortsat er opfyldt. Virkningerne af dumpingimporten med oprindelse i de pågældende
lande kan således vurderes samlet i forbindelse med den fornyede undersøgelse af spørgsmålet om skade og
årsagssammenhæng.
4.3.2. Mængde, pris og markedsandel for dumpingimporten

(36)

For at fastslå omfanget af den kumulerede dumpingimport på EU-markedet i den betragtede periode er der taget
hensyn til, at ændringsforordningen bekræftede de positive konklusioner om dumping for alle eksporterende
producenter i Indonesien med undtagelse af Ecogreen. Deres eksport anses for at være til dumpingpriser og er
dermed fortsat pålagt antidumpingtold.

(37)

Den fornyede undersøgelse tager ligeledes hensyn til, at de dumpingmargener, der var blevet fastlagt i den oprin
delige undersøgelse for alle eksporterende producenter i Indien og Malaysia, forbliver uændrede, og at deres
import anses for at være til dumpingpriser og dermed fortsat underlagt antidumpingtold.

(38)

Mængden af dumpingimport fra de pågældende lande er blevet justeret ved at fratrække mængden af den ikkedumpede import fra en indonesisk eksporterende producent, jf. betragtning 29 ovenfor.

(39)

På grundlag af ovenstående bør de data, der er nævnt i betragtning 70 i forordningen om midlertidig told, og
som er bekræftet i betragtning 64 i forordningen om endelig told, og konklusionerne i betragtning 71-73 i
forordningen om midlertidig told vedrørende vurdering af dumpingimporten i den betragtede periode, som
bekræftet i betragtning 65 i forordningen om endelig told, revideres som vist nedenfor. Med henvisning til
betragtning 16 ovenfor gives oplysningerne om den samlede importmængde og markedsandel for dumpingim
porten i indekseret form.
Dumpingimport fra de
pågældende lande

2007

2008

2009

UP

100

167

155

165

67,0

– 7,3

6,5

163

159

162

62,7

– 2,3

1,8

Ton
Indeks: 2007 = 100
Årlig Δ %
Markedsandel
Indeks: 2007 = 100

100

Årlig Δ %
Gennemsnitlig pris
(EUR/ton) for dumping
import

931

1 007

827

878

Indeks: 2007 = 100

100

108

89

94

8,2

– 17,9

6,1

Årlig Δ %
Kilde : Eurostat og spørgeskemabesvarelser

(40)

Mængden af den dumpingimport fra de pågældende lande, som er konstateret i denne nye undersøgelse, steg
betydeligt med 65 % i den betragtede periode. Den største stigning registreredes mellem 2007 og 2008, hvor
importen steg med 67 %. Derefter faldt importen en anelse i 2009 og steg igen i UP næsten op til niveauet for
2008.

(41)

De reviderede gennemsnitspriser på dumpingimporten fra de pågældende lande svingede voldsomt i den betrag
tede periode, svarende til en samlet nedgang på 6 %. Men det er værd at bemærke, at mellem 2008 og UP var
nedgangen på hele 14 %. I hele den betragtede periode var gennemsnitspriserne på importen fra de pågældende
lande konstant lavere end de priser, der var blevet fastsat i resten af verden, og de underbød EU-erhvervsgrenens
priser og førte til en stigning i markedsandelen for dumpingimporten.
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(42)

Markedsandelen for dumpingimporten fra de pågældende lande steg betydeligt med 62 % i den betragtede
periode. Den største stigning fandt sted mellem 2007 og 2008. Der kunne konstateres en lettere nedgang i
importen under den økonomiske krise, hvilket reducerede de pågældende landes markedsandel en anelse med
4 % mellem 2008 og 2009, men importen genvandt dog markedsandel inden udgangen af den betragtede
periode.

(43)

Udelukkelsen af den ikke-dumpede import fra Ecogreen ændrer derfor ikke på nogen måde konklusionerne af
den oprindelige undersøgelse vedrørende mængde, pris og markedsandel for dumpingimporten, som derfor
bekræftes.
4.3.3. Prisunderbud

(44)

Det skal erindres, at der i betragtning 74-75 i forordningen om midlertidig told blev redegjort for intervaller i
forbindelse med de prisunderbud, der konstateredes i forbindelse med den oprindelige undersøgelse, og de blev
bekræftet i betragtning 67 i forordningen om endelig told. De individuelle beregninger, der er foretaget for hver
af de pågældende eksportører, blev ikke påvirket af ændringsforordningen. Disse konklusioner bekræftes derfor.

(45)

Det gennemsnitligt konstaterede prisunderbud for dumpingimporten, som blev vurderet kumulativt for tre lande
tilsammen efter udelukkelsen af den ikke-dumpede import, er på 2 %. Dette tilsyneladende lave underbud skal ses
i lyset af, at EU-erhvervsgrenen så sig tvunget til at sænke sine priser som følge af tilstedeværelsen af lavprisim
port på EU-markedet. Disse priser dækkede dog ikke produktionsomkostningerne, navnlig i UP. Det gennemsnit
lige underbud for dumpingimporten vurderet kumulativt, med undtagelse af Ecogreen, var på 22 %.

(46)

Som reaktion på fremlæggelsen af Kommissionens konklusioner hævdede en importør af fedtalkoholer med
oprindelse i Indonesien, at gennemsnitsprisen for den ikke-dumpede import ville være lavere end den gennemsnit
lige pris for importerede varer produceret af den indonesiske eksporterende producent, der fortsat var underlagt
foranstaltninger. Imidlertid påvirker denne påstand ikke konstateringen af prisunderbud for dumpingimporten
vurderet kumulativt.
4.4. EU-erhvervsgrenens økonomiske situation

(47)

Konklusionerne i betragtning 76-91 i forordningen om midlertidig told, som blev bekræftet i betragtning 71-84 i
forordningen om endelig told, vedrørende EU-erhvervsgrenens økonomiske situation påvirkes ikke af ændringsfor
ordningen og kan derfor bekræftes.

(48)

Det skal erindres, at den oprindelige undersøgelse har vist, at de fleste skadesindikatorer vedrørende EU-erhvervs
grenen, såsom produktion (– 17 %), kapacitetsudnyttelse (– 15 %), salgsmængde (– 18 %), markedsandel (– 12 %)
og beskæftigelse (– 13 %), forværredes i den betragtede periode. Navnlig blev skadesindikatorerne vedrørende
EU-erhvervsgrenens finansielle resultater, som f.eks. likviditet og rentabilitet, påvirket i alvorlig grad. Det betyder,
at EU-erhvervsgrenens evne til at rejse kapital blev undermineret, navnlig i UP.

(49)

Ud fra ovenstående blev konklusionen om, at EU-erhvervsgrenen har lidt væsentlig skade, jf. grundforordningens
artikel 3, stk. 5, bekræftet.
5. Årsagssammenhæng

(50)

I forlængelse af bekræftelsen af, at EU-erhvervsgrenen har lidt væsentlig skade, blev det revurderet, om der fortsat
er en årsagssammenhæng mellem nævnte skade efter de reviderede konklusioner vedrørende dumping som fast
slået i ændringsforordningen og den reviderede dumpingimport fra de pågældende lande.
5.1. Dumpingimportens virkninger

(51)

Som vist i betragtning 26 var EU-forbruget forholdsvis stabilt og steg kun med 2 % i den betragtede periode.

(52)

Tabellen i betragtning 39 ovenfor, som udelukker importen fra den indonesiske eksportør, der ved ændringsfor
ordningen fandtes ikke at have dumpet sine varer på EU-markedet, viser, at den reviderede mængde af dumping
import fra de tre pågældende lande fortsat var betydelig, og at den steg kraftigt med over 60 000 ton i absolutte
tal og med over 60 % i relative tal i den betragtede periode. Ligeledes steg markedsandelen for dumpingimporten
kraftigt og øgedes med mere end 5 procentpoint i samme periode.
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(53)

Disse tendenser er meget lig de tendenser, der blev fastslået i den oprindelige undersøgelse, navnlig i betragtning
86-94 i forordningen om endelig told. Stigningen i markedsandelen, som i den oprindelige undersøgelse blev
fastsat til 57 %, anses nu med de reviderede data for at være på mere end 60 % i den betragtede periode.

(54)

Rent faktisk bekræftede den fornyede undersøgelse, at dumpingimporten fra de pågældende lande fra 2008
udøvede pres på EU-erhvervsgrenen, da denne import steg med 67 %. I det pågældende år var dumpingimportens
priser, jf. betragtning 39, meget lavere end EU-erhvervsgrenens priser. Dette resulterede i et betydeligt fald i salgs
mængden (– 15,4 %) og markedsandelen for EU-erhvervsgrenen, som den aldrig genvandt i resten af den betrag
tede periode. Samtidig forøgede dumpingimporten fra de pågældende lande sin markedsandel med over 9 procent
point.

(55)

Det blev påvist i betragtning 72 i forordningen om endelig told, at EU-erhvervsgrenen for at imødegå dette pres
blev nødt til at sænke sine salgspriser væsentligt med 16,9 % i 2009 og endda yderligere måtte reducere dem
med 5,3 % i UP. Selv om denne prisadfærd gjorde det muligt for EU-erhvervsgrenen at begrænse tabet af markeds
andel, førte det til et betydeligt samlet tab i den betragtede periode, jf. betragtning 86 i forordningen om midler
tidig told og som bekræftet i betragtning 78 i forordningen om endelig told. Denne situation faldt sammen med
tilstedeværelsen af store mængder lavprisdumpingimport på EU-markedet, navnlig i UP.

(56)

Selv om det absolutte omfang af dumpingimporten fra de pågældende lande faldt med
tråd med den økonomiske afmatning og EU-markedets konjunkturnedgang konstateret,
dumpingimporten faldt med 17,9 %, dvs. mere end den tilbagegang på 16,9 %, der
EU-erhvervsgrenens priser. I UP blev EU-erhvervsgrenen nødt til at sænke priserne og
tab.

(57)

Ovenstående betragtninger viser de alvorlige konsekvenser, som store mængder lavprisdumpingimport på
EU-markedet havde for EU-erhvervsgrenens prisadfærd på sit vigtigste marked, og de negative virkninger, som
dette havde for den økonomiske situation særligt i UP.

(58)

Ovennævnte importør hævdede, at i analysen af årsagssammenhængen burde den resterende dumpingimport fra
Indonesien ikke kumuleres med importen med oprindelse i Indien og Malaysia på grundlag af faktorer, som f.eks.
den stabile markedsandel, det højere prisniveau, det manglende underbud, den lavere underbudsmargen på de
indonesiske importvarer og den sideløbende udvikling i markedsandelen for Indonesien og EU-erhvervsgrenen.
Importøren hævdede endvidere, at der ikke fandtes nogen årsagssammenhæng mellem skaden og dumpingim
porten fra Indonesien, når først den ikke er kumuleret.

(59)

Påstanden blev afvist, fordi de faktorer, der blev gjort gældende af importøren undertiden på et selektivt grundlag,
ikke betragtes som relevante, jf. grundforordningens artikel 3, stk. 4, med henblik på at fastslå, hvorvidt der bør
anvendes kumulation, navnlig for så vidt angår konkurrencevilkårene mellem de importerede varer og samme
EU-varer. Den oprindelige undersøgelse konkluderede faktisk, at den pågældende vare er en foreløbig råvare, der
hovedsagelig anvendes som input til fremstilling af fedtalkoholsulfater, fedtalkoholethoxylater og fedtalkoholether
sulfater, og at den importerede vare konkurrerer direkte med EU-fremstillede varer, uanset oprindelseslandet.
Konkurrencens ensartethed på EU-markedet berettiger derfor til at foretage en kumulativ vurdering af importen i
henhold til grundforordningens artikel 3, stk. 4, litra b). Importørens argumenter beskæftiger sig ikke med denne
konklusion og kan kun være relevante, når der anvendes en ikke-kumulativ vurdering. Da der ikke er noget
grundlag for at ændre konklusionerne af den oprindelige undersøgelse vedrørende kumulering, bekræftes analysen
af virkningerne af dumpingimporten.

(60)

Det skal desuden bemærkes, at den resterende indonesiske import skete til dumpingpriser, at importens markeds
andel blev kraftigt forøget i den pågældende periode, og at den underbød EU-erhvervsgrenens salgspriser.

(61)

Endelig nævnte importøren, at Ecogreen underbød mere end den anden indonesiske eksporterende producent, og
da Ecogreens import blev anset for at have en ubetydelig indflydelse, bør den samme konklusion derfor nødven
digvis gælde for den resterende indonesiske import.

(62)

Denne konklusion er baseret på en forkert forudsætning. Domstolens afgørelse medførte en ændring i dumping
beregningen for Ecogreen, som efterfølgende blev anset for at være ubetydelig. Det er kun af denne grund, at
Ecogreens import må anses for at være ubetydelig. Påstanden afvises derfor.

7,3 %, blev det i 2009 i
at gennemsnitsprisen for
gjorde sig gældende for
akkumulerede finansielle
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På baggrund af ovenstående konklusioner konkluderes det, at dumpingimporten forvoldte EU-erhvervsgrenen
væsentlig skade.
5.2. Andre faktorers indvirkning

(64)

Indvirkningen af andre faktorer på EU-erhvervsgrenens situation i forbindelse med årsagssammenhæng blev lige
ledes taget op til fornyet undersøgelse.
5.2.1. Ikke-dumpet import fra Indonesien

(65)

Som nævnt i betragtning 23 steg den ikke-dumpede import forholdsvis mindre end dumpingimporten og
udgjorde kun en begrænset andel af den samlede import fra de pågældende lande i UP. Endvidere viste undersø
gelsen også, at denne import kun havde en beskeden markedsandel i den betragtede periode og navnlig i UP.

(66)

Mængden af dumpingimporten steg med 6,5 % mellem 2009 og UP, dvs. mere end markedsopsvinget, hvilket
fremgår af stigningen på 4,6 % i EU-forbruget, og vandt dermed markedsandel.

(67)

Det er således opfattelsen, at eventuelle virkninger, som den ikke-dumpede import måtte have haft på
EU-markedet i UP, ikke kan opveje den betydelige negative virkning af dumpingimporten, som er nærmere
beskrevet i betragtning 51-57.

(68)

Ud fra ovennævnte konklusion er det opfattelsen, at tilstedeværelsen af ikke-dumpet import fra Ecogreen på
EU-markedet i UP ikke er af en sådan art, at den kunne bryde årsagssammenhængen mellem dumpingimporten
og den skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt i UP.
5.2.2. Andre faktorer, der blev undersøgt i den oprindelige undersøgelse

(69)

I den oprindelige undersøgelse var de øvrige faktorer, som blev undersøgt i forbindelse med de eventuelle årsager
til den væsentlige skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt, følgende: importen til Unionen fra resten af verden,
EU-erhvervsgrenens eksportresultater, den økonomiske krises indvirkning og salget af de forgrenede isomerer,
som ikke er omfattet af varedækningen.

(70)

Da disse faktorer ikke er påvirket af de reviderede dumpingmargener, der blev fastlagt for de indonesiske eksporte
rende producenter, bekræftes undersøgelsesresultaterne og konklusionen i betragtning 95-100 i forordningen om
endelig told, for så vidt angår disse faktorer. Indvirkningen af disse faktorer er ikke af en sådan beskaffenhed, at
den bryder årsagssammenhængen mellem dumpingimporten og den skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt.
5.3. Konklusion om årsagssammenhæng

(71)

Den aktuelle fornyede undersøgelse viser, at der stadig er en klar og direkte forbindelse mellem stigningen i
mængden og den negative prisindvirkning af dumpingimporten og den væsentlige skade, som EU-erhvervsgrenen
har lidt i UP.

(72)

Ovenstående analyse viser, at mængden af ikke-dumpet import var begrænset i forhold til størstedelen af de
dumpingvarer, der blev importeret fra de pågældende lande. På baggrund af et forholdsvis stabilt forbrug steg
denne dumpingimport betydeligt både i absolutte og i relative tal i den betragtede periode, og dens tilstedeværelse
har haft en betydelig negativ indvirkning på EU-markedet. Det blev rent faktisk konstateret, at på grund af den
skævhed, der opstod på markedet, måtte EU-erhvervsgrenen sænke sine priser betydeligt med 22,2 % fra 2008 og
kunne ikke dække sine omkostninger og opnå en rimelig fortjeneste, især i UP.

(73)

Den fornyede undersøgelse bekræftede også, at virkningerne af andre faktorer end dumpingimporten ikke kunne
bryde årsagssammenhængen mellem dumpingimporten og den skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt.

(74)

Det fremgår derfor af den genoptagne undersøgelse, at der er en årsagssammenhæng mellem dumpingimporten
fra Indien, Indonesien og Malaysia og den væsentlige skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt i UP. Konklusionerne
i betragtning 101-102 i forordningen om endelig told bekræftes hermed.
6. Unionens interesser

(75)

Konklusionen i betragtning 118 i forordningen om endelig told vedrørende Unionens interesser har ikke vist sig
at blive påvirket af ændringsforordningen og bekræftes hermed.
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C. REVURDERING AF DE ENDELIGE FORANSTALTNINGER

(76)

Som det fremgår af ovenstående, viste den fornyede undersøgelse af de relevante kendsgerninger og konklusioner,
der blev fastslået i den oprindelige undersøgelse, under hensyntagen til de nye dumpingmargener som fastlagt i
ændringsforordningen, at den resterende dumpingimport fra Indien, Indonesien og Malaysia til EU-markedet
forvoldte væsentlig skade for EU-erhvervsgrenen i UP.

(77)

I betragtning af konklusionerne af den oprindelige undersøgelse vedrørende dumping, skade, årsagssammenhæng
og Unionens interesser og i betragtning af, at den aktuelle fornyede undersøgelse har bekræftet, at der er en
årsagssammenhæng mellem den væsentlige skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt, og den resterende dumping
import fra de pågældende lande, bør de endelige foranstaltninger indført ved ændringsforordningen bekræftes på
samme niveau. Det konkluderes derfor, at denne genoptagne undersøgelse bør afsluttes uden ændring af de ende
lige foranstaltninger, der var blevet indført ved forordningen om endelig told.

(78)

De gældende antidumpingforanstaltninger, som fastsat i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1138/2011 og
ændret ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1241/2012, er fortsat gyldige og bør derfor forblive i kraft.
Det skal erindres, at de indførte foranstaltninger var i form af en specifik told og blev fastsat for hver af de pågæl
dende eksporterende producenter, som følger:

Land

Indien

Indonesien

Malaysia

Virksomhed

Endelig specifik antidumpingtold
(EUR pr. ton netto)

VVF (Indien) Ltd

46,98

Alle andre virksomheder

86,99

P.T. Ecogreen Oleochemicals

0,00

P.T. Musim Mas

45,63

Alle andre virksomheder

45,63

KL-Kepong Oleomas Sdn.Bhd.

35,19

Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.

61,01

Fatty Chemical Malaysia Sdn. Bhd.

51,07

Alle andre virksomheder

61,01

(79)

Myndighederne i de pågældende lande, eksportørerne og deres sammenslutninger, alle interesserede parter i
Unionen, navnlig EU-erhvervsgrenen, importører, sammenslutninger af brugere og forhandlere, blev underrettet
om de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke det var hensigten at afslutte den delvise
genoptagelse af den fornyede undersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af fedtalkohol
fra de pågældende lande og fik lejlighed til at fremsætte bemærkninger og blive hørt. Der er blevet taget hensyn
til de mundtlige og skriftlige bemærkninger fra disse parter, men det har ikke ændret konklusionerne i denne
forordning.

(80)

En eksporterende producent tilbød at afgive et pristilsagn i henhold til grundforordningens artikel 8, stk. 1.

(81)

Det konstateredes især, at den pågældende eksporterende producent fremstiller en række varer ud over den pågæl
dende vare og sælger disse andre varer til de samme kunder. Dette ville skabe en alvorlig risiko for krydskompen
sation og gøre effektiv overvågning af pristilsagnet meget vanskeligt og dermed underminere effektiviteten af et
pristilsagn i den aktuelle sag. På dette grundlag konkluderede Kommissionen, at tilsagnet ikke kunne godtages.

(82)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det i henhold til artikel 15, stk. 1,
nedsatte udvalg —
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VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Den delvise genoptagelse af antidumpingundersøgelsen af importen af mættede fedtalkoholer med en carbonkædelængde
på C8, C10, C12, C14, C16 eller C18 (ekskl. forgrenede isomerer), herunder rene mættede fedtalkoholer (også benævnt
»single cuts«), blandinger, der hovedsageligt indeholder en kombination af carbonkædelængderne C6-C8, C6-C10,
C8-C10, C10-C12 (normalt klassificeret som C8-C10), blandinger, der hovedsagelig indeholder en kombination af
carbonkædelængderne C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (normalt klassificeret som C12-C14), og blandinger, der
hovedsageligt indeholder en kombination af carbonkædelængderne C16-C18, som i øjeblikket henhører under KN-kode
ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 og ex 3823 70 00 (Taric-kode 2905216285210, 2905219200260,
3823270200211 og 3823 70 00 91), med oprindelse i Indien, Indonesien og Malaysia, afsluttes hermed uden ændring
af den gældende told.
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 26. maj 2014.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO
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