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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/82
af 21. januar 2015
om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af citronsyre med oprindelse i Den
Kinesiske Folkerepublik efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets
forordning (EF) nr. 1225/2009 og om en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3,
i forordning (EF) nr. 1225/2009
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
artikel 11, stk. 2, 3 og 5, og
ud fra følgende betragtninger:

1. SAGSFORLØB

1.1.

Gældende foranstaltninger

(1)

Rådet indførte ved forordning (EF) nr. 1193/2008 (2) efter en antidumpingundersøgelse (»den oprindelige
undersøgelse«) en endelig antidumpingtold på importen af citronsyre, i øjeblikket henhørende under KN-kode
2918 14 00 og ex 2918 15 00 med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»Kina«) (»de oprindelige foranstalt
ninger«). Foranstaltningerne indførtes i form af en værditold på mellem 6,6 % og 42,7 %.

(2)

Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) godtog ved afgørelse 2008/899/EF (3) pristilsagn, der var afgivet af seks
kinesiske eksporterende producenter (herunder også en gruppe eksporterende producenter) sammen med China
Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters.

(3)

Ved afgørelse 2012/501/EU (4) trak Kommissionen godtagelsen af det tilsagn tilbage, der var blevet afgivet af en
af de eksporterende producenter, nemlig Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd (»Laiwu«).

1.2.

Anmodning om en udløbsundersøgelse

(4)

Efter offentliggørelsen af en meddelelse om det forestående udløb (5) af de oprindelige foranstaltninger modtog
Kommissionen den 2. august 2013 en anmodning om indledning af en udløbsundersøgelse af disse foranstalt
ninger i henhold til artikel 11, stk. 2, i »grundforordningen«. Anmodningen blev indgivet af S.A. Citrique Belge
og Jungbunzlauer Austria AG (»ansøgerne«) på vegne af producenter, der tegner sig for 100 % af
EU-produktionen af citronsyre.

(5)

Anmodningen var begrundet med, at foranstaltningernes udløb sandsynligvis ville medføre fortsat dumping og
fornyet skade for EU-erhvervsgrenen.

1.3.
(6)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Anmodning om en delvis interimsundersøgelse

Ansøgerne indgav også en anmodning om en delvis interimsundersøgelse i henhold til grundforordningens
artikel 11, stk. 3, der var begrænset til en undersøgelse af dumpingaspektet, for så vidt angår Laiwu. Ansøgerne
fremlagde umiddelbare beviser for, at Laiwu havde øget sin produktionskapacitet og udvidet sit varesortiment
siden sidste undersøgelsesperiode.
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Da Laiwu blev indrømmet markedsøkonomisk behandling i den oprindelige undersøgelse, fremlagde ansøgerne
en beregning af dumpingmargenen, der var baseret på en sammenligning mellem en beregnet normal værdi
(produktionsomkostninger, salgs- og administrationsomkostninger og andre generalomkostninger samt
fortjeneste) i Kina, hvilket skyldtes det påståede manglende repræsentative hjemmemarkedssalg og Laiwus
eksportpris til Unionen. Det blev anført, at dumpingmargenen tilsyneladende er højere end niveauet for de
nuværende foranstaltninger. Ansøgerne hævdede derfor, at opretholdelsen af foranstaltningerne på det
eksisterende niveau, som var blevet fastsat på grundlag af det tidligere konstaterede dumpingniveau, ikke længere
ville være tilstrækkeligt til at afbøde virkningerne af den skadevoldende dumping. Ansøgerne gjorde ligeledes
gældende, at Laiwu eventuelt ikke længere er berettiget til markedsøkonomisk behandling.

1.4.
(8)

Den Europæiske Unions Tidende

Indledning af en udløbsundersøgelse og en interimsundersøgelse

Den 30. november 2013 indledte Kommissionen en antidumpingundersøgelse vedrørende importen til Unionen
af citronsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»det pågældende land«) og offentliggjorde en indlednings
meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende (1) (»indledningsmeddelelsen«). Indledningsmeddelelsen indeholdt:
— en udløbsundersøgelse, som blev indledt på grundlag af grundforordningens artikel 11, stk. 2
— en delvis interimsundersøgelse, der er begrænset til undersøgelsen af Laiwus dumping, og som er indledt på
grundlag af grundforordningens artikel 11, stk. 3
— en delvis interimsundersøgelse, der er begrænset til undersøgelsen af foranstaltningernes form, og som er
indledt på Kommissionens initiativ på grundlag af grundforordningens artikel 11, stk. 3 og
— en delvis interimsundersøgelse, der er begrænset til skadesaspektet, og som er indledt på Kommissionens
initiativ på grundlag af grundforordningens artikel 11, stk. 3.

1.5.

Interesserede parter

(9)

I indledningsmeddelelsen opfordrede Kommissionen interesserede parter til at kontakte Kommissionen med
henblik på at deltage i undersøgelsen. Kommissionen informerede desuden specifikt ansøgerne, de kendte ekspor
terende producenter, de kinesiske myndigheder og kendte importører og brugere om indledningen af undersø
gelserne og opfordrede dem til at deltage. I indledningsmeddelelsen meddelte Kommissionen de interesserede
parter, at den påtænkte at anvende Canada som et tredjeland med markedsøkonomi (»referenceland«), jf. grundfor
ordningens artikel 2, stk. 7, litra a). Derfor underrettede Kommissionen også producenter i Canada om
indledningen og opfordrede disse til at deltage.

(10)

Interesserede parter fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til indledningen af undersøgelsen og for at
anmode om en høring med Kommissionen og/eller høringskonsulenten i handelsprocedurer.

1.6.
(11)

Stikprøveudtagning

I indledningsmeddelelsen anførte Kommissionen, at den eventuelt ville udtage en stikprøve af eksporterende
producenter og importører i henhold til grundforordningens artikel 17.

1.6.1.

Stikprøveudtagning af importører

(12)

For at afgøre, om det var nødvendigt med stikprøveudtagning, og i bekræftende fald udtage denne, anmodede
Kommissionen ikke forretningsmæssigt forbundne importører om at afgive de i indledningsmeddelelsen anførte
oplysninger.

(13)

Seks ikke forretningsmæssigt forbundne importører afgav de nødvendige oplysninger og indvilligede i at indgå i
stikprøven. I overensstemmelse med grundforordningens artikel 17, stk. 1, udtog Kommissionen en stikprøve på
tre ikke forretningsmæssigt forbundne importører ud fra den største importmængde til Unionen. I overens
stemmelse med grundforordningens artikel 17, stk. 2, blev alle kendte berørte importører hørt om stikprøveudta
gelsen. Ingen af dem fremsatte bemærkninger.

(1) EUT C 351 af 30.11.2013, s. 27.
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Stikprøveudtagning af eksporterende producenter i Kina

(14)

For at afgøre, om det var nødvendigt med stikprøveudtagning, og i bekræftende fald udtage denne, anmodede
Kommissionen alle eksporterende producenter i Kina om at afgive de i indledningsmeddelelsen anførte
oplysninger. Kommissionen bad endvidere Kinas faste repræsentation ved Den Europæiske Union om at
identificere og/eller kontakte eventuelle andre eksporterende producenter, der kunne være interesseret i at deltage
i undersøgelsen.

(15)

Ni eksporterende producenter i det pågældende land, hvoraf to er forretningsmæssigt forbundet med hinanden,
afgav de ønskede oplysninger og indvilligede i at indgå i stikprøven. I betragtning af sagens kompleksitet og
strukturen i den berørte erhvervsgren besluttede Kommissionen, at stikprøver ikke var nødvendige. Ingen af de
eksporterende producenter fremsatte bemærkninger til stikprøveudtagningen. Syv ud af ni eksporterende
producenter besvarede spørgeskemaet, og to ophørte med at samarbejde.
1.7.

(16)

Kommissionen fremsendte ansøgningsskema om markedsøkonomisk behandling til Laiwu, jf. grundforordningens
artikel 2, stk. 7, litra b).
1.8.

(17)

Besvarelser af spørgeskemaet

Kommissionen fremsendte spørgeskemaer til de syv samarbejdsvillige eksporterende producenter for at vurdere
sandsynligheden for fortsat eller fornyet dumping. De syv eksporterende producenter svarede. Kommissionen
fremsendte et særskilt spørgeskema til Laiwu for at vurdere de ændrede omstændigheders varige karakter, for så
vidt angår dumpingaspektet. Virksomheden svarede.
1.9.

(18)

Ansøgningsformular til markedsøkonomisk behandling

Kontrolbesøg

Kommissionen indhentede og kontrollerede alle de oplysninger, som den anså for nødvendige for at kunne træffe
afgørelse om dumping, deraf følgende skade og Unionens interesser. Der blev gennemført kontrolbesøg i henhold
til grundforordningens artikel 16 hos følgende virksomheder:
a) EU-producenter
— S.A. Citrique Belge N.V., Tienen, Belgien
— Jungbunzlauer Austria AG, Wien, Østrig
— Jungbunzlauer Ladenburg GmbH, Ladenburg, Tyskland
b) Importører
— Azelis SA, Luxembourg, Luxembourg
— RFI Food Ingredients Handelsgesellschaft mbH, Düsseldorf, Tyskland
c) Brugere
— Bristol-Myers Squibb France Sarl, Rueil Malmaison, Frankrig
— Procter & Gamble International Operations, Petit Lancy, Schweiz
— Reckitt Benckiser (ENA) BV, Schiphol, Nederlandene
d) Eksporterende producenter i Kina
— Cofco Biochemical (Anhui) Co., Ltd., Bengbu
— Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd., Laiwu
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— RZBC Group, Rizhao
— Weifang Ensign Industry Co., Ltd., Changle, Weifang
e) Producenter i referencelandet
— Jungbunzlauer Canada Inc., Port Colborne, Canada.
1.10.
(19)

Den nuværende undersøgelsesperiode og den betragtede periode

Undersøgelsen af dumping og skade omfattede perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2013
(»den nuværende undersøgelsesperiode« eller »NUP«). Undersøgelsen af udviklingstendenser af relevans for
vurderingen af skade omfattede perioden fra den 1. januar 2010 til udgangen af den nuværende undersøgelses
periode (»den betragtede periode«).

2. DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

2.1.

Den pågældende vare

(20)

Den pågældende vare er citronsyre (herunder trinatriumcitrat 2-hydrat) med oprindelse i Kina, som i øjeblikket
henhører under KN-kode 2918 14 00 og ex 2918 15 00 (»den pågældende vare«).

(21)

Citronsyre anvendes som et syrningsmiddel og en ph-regulator til en lang række formål, f.eks. i drikkevarer,
fødevarer, vaskemidler, kosmetik og lægemidler. De vigtigste råvarer er sukker/melasse, tapioka, majs eller glucose
(fra korn) og forskellige agenser til den mikrobielle submersfermentering af kulhydrater.
2.2.

(22)

Samme vare

Undersøgelsen viste, at følgende varer har samme grundlæggende fysiske, kemiske og tekniske egenskaber og
samme grundlæggende anvendelsesformål:
1) den pågældende vare
2) den vare, der fremstilles og sælges på hjemmemarkedet i Kina
3) den vare, der fremstilles og sælges på hjemmemarkedet i Canada, der tjente som referenceland, og
4) den vare, der fremstilles og sælges i Unionen af EU-erhvervsgrenen.

(23)

Kommissionen besluttede derfor, at disse varer er samme vare, jf. grundforordningens artikel 1, stk. 4.

3. DUMPING

3.1.
(24)

Sandsynligheden for fortsat dumping i forbindelse med udløbsundersøgelsen

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 2 undersøgte Kommissionen, om der for
nærværende fandt dumping sted, og om det var sandsynligt, at dumpingen ville fortsætte eller blive fornyet, hvis
de gældende foranstaltninger vedrørende importen fra Kina skulle udløbe.
3.1.1.

Normal værdi
— Referenceland

(25)

Da Folkerepublikken Kina betragtes som et land uden markedsøkonomi, blev den normale værdi fastsat på
grundlag af prisen i et tredjeland med markedsøkonomi, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a). Til dette
formål skulle der vælges et referenceland (jf. betragtning 9 ovenfor).

(26)

I indledningsmeddelelsen meddelte Kommissionen de interesserede parter, at den påtænkte at vælge Canada som
et egnet referenceland, og opfordrede de interesserede parter til at fremsætte bemærkninger. Ingen af dem
fremsatte bemærkninger.
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(27)

Canada tjente som egnet referenceland i den oprindelige undersøgelse. Da den canadiske virksomhed, som var
villig til at samarbejde, var den eneste producent af citronsyre i Canada og forretningsmæssigt forbundet med en
af de klagende producenter, undersøgte Kommissionen mulighederne for samarbejde med andre kendte
producerende lande, som f.eks. USA, Brasilien, Thailand og Ukraine. En brasiliansk og en thailandsk virksomhed
udviste samarbejdsvilje, men besvarede i sidste ende ikke spørgeskemaet. Kun den eneste canadiske producent af
citronsyre afgav de ønskede oplysninger.

(28)

Til forskel fra USA, Brasilien, Thailand og Ukraine har Canada ikke nogen gældende antidumpingtold på
importen af citronsyre. Endvidere er den sats, der gælder for den konventionelle told, på 0 % (1).

(29)

Da der er fri konkurrence på det canadiske marked, konkluderede Kommissionen, at Canada er et egnet referen
celand, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a). Kommissionen fastsatte den normale værdi på grundlag af
hjemmemarkedssalget til den canadiske producents ikke forretningsmæssigt forbundne kunder.

(30)

Én varetype blev ikke fremstillet og solgt i referencelandet og kunne derfor ikke afstemmes med den varetype, der
var blevet fremstillet i Folkerepublikken Kina og eksporteret til Unionen. Derfor måtte den normale værdi for
denne varetype beregnes i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 3, på grundlag af referencelandsprodu
centens produktionsomkostninger for samme vare plus et rimeligt beløb til salgs- og administrationsomkost
ninger og andre generalomkostninger (»SA&G«) samt til fortjeneste.
3.1.2.

(31)

Eksportpris

Kommissionen fastsatte eksportprisen på grundlag af de eksportpriser, der faktisk blev betalt eller skulle betales af
uafhængige kunder i Unionen. Alle samarbejdsvillige eksporterende producenter undtagen Laiwu eksporterede til
Unionen direkte til uafhængige kunder i henhold til bestemmelserne i tilsagnet.
3.1.3.

Sammenligning

(32)

Kommissionen sammenlignede den normale værdi og eksportprisen hos de samarbejdsvillige eksporterende
producenter på grundlag af priserne ab fabrik.

(33)

I tilfælde, hvor det er begrundet i behovet for at sikre en rimelig sammenligning, justerede Kommissionen den
normale værdi og/eller eksportprisen for forskelle, der påvirkede priserne og prisernes sammenlignelighed, jf.
grundforordningens artikel 2, stk. 10. Der blev foretaget justeringer for transport, forsikring, håndtering, lastning
og dermed forbundne omkostninger samt emballering og kreditomkostninger og provision.
3.1.4.

Dumpingmargen

(34)

For de samarbejdsvillige eksporterende producenter sammenlignede Kommissionen den vejede gennemsnitlige
normale værdi for hver type af samme vare i referencelandet med den vejede gennemsnitlige eksportpris for den
tilsvarende type af den pågældende vare, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 11 og 12.

(35)

På dette grundlag blev der i NUP konstateret dumpingmargener på op til 38 % udtrykt som en procentdel af cifprisen, Unionens grænse, ufortoldet.

(36)

Samarbejdsgraden var høj, da eksporten fra de samarbejdsvillige eksporterende producenter udgjorde næsten hele
den samlede eksport til Unionen i NUP.

(37)

Denne beregning viste dumping, selv for eksporterende producenter, der er omfattet af tilsagn. Det skal erindres,
at mindsteimportprisen (»MIP«) i tilsagnene var baseret på den ikke-skadevoldende pris (reglen om lavere told), og
dermed fjernede tilsagnene ikke den dumping, der var blevet konstateret i den oprindelige undersøgelse helt.

(38)

3.2.

Udvikling i importen ved foranstaltningernes bortfald

3.2.1.

Sandsynligheden for fortsat dumping

Hvad angår fastsættelsen af eksportpriser, var formålet med den foreliggende undersøgelse at fastslå, om der er
sandsynlighed for fortsat dumping. Fastsættelsen af eksportpriserne kan ikke begrænses til en undersøgelse af

(1) http://madb.trade.cec.eu.int:8080/madb/atDutyOverviewPubli.htm.
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eksportørers tidligere adfærd; det er også nødvendigt at undersøge den sandsynlige fremtidige udvikling i eksport
priserne. Med andre ord er det nødvendigt at få fastslået, om tidligere eksportpriser er pålidelige som en angivelse
af, hvordan eksportpriserne sandsynligvis vil blive i fremtiden. I denne forbindelse bemærkes det, at fem
virksomheder eksporterer til Unionen i henhold til bestemmelserne i et tilsagn. Kommissionen undersøgte derfor,
hvorvidt sådanne pristilsagn havde påvirket tidligere eksportpriser, således at de var blevet upålidelige med
henblik på fastsættelse af fremtidig eksportadfærd.
(39)

For at undersøge, om priserne ved eksport til Unionen var pålidelige, og på grund af de eksisterende tilsagn, blev
priserne ved eksport til Unionen undersøgt i forhold til MIP i tilsagnene. Det var faktisk nødvendigt at
kontrollere, om priserne ved eksport til Unionen blev fastsat på et bestemt niveau som følge af de mindsteimport
priser, der var fastsat i tilsagnene, og dermed om de var bæredygtige. I den forbindelse undersøgte
Kommissionen, om eksportpriserne til Unionen på et vejet gennemsnitligt grundlag for hver enkelt virksomhed
var betydeligt højere end mindsteimportprisen. Kommissionen vurderede også, hvordan disse priser forholdt sig
til priserne ved eksport til tredjelande.

(40)

For alle virksomheder, der havde afgivet pristilsagn, lå eksportpriserne til Unionen i gennemsnit på samme niveau
som mindsteimportprisen. Desuden var deres eksportpriser til Unionen væsentligt højere end priserne ved
eksport til tredjelande. Det er derfor meget sandsynligt, at priserne ved eksport til Unionen ville nærme sig
niveauet for eksportpriserne til andre tredjelande i mangel af tilsagn.

(41)

Priserne ved eksport til Unionen i NUP blev for de virksomheder, der havde afgivet pristilsagn, derfor anset for at
være påvirket af tilsagnene og således ikke tilstrækkeligt pålidelige til i forbindelse med udløbsundersøgelsen at
blive anvendt til fastsættelse af, om dumpingen ville fortsætte.

(42)

I mangel af en pålidelig eksportpris for de kinesiske eksporterende producenter på grund af tilsagnene i denne
sag overvejede Kommissionen en anden mulighed for at fastsætte eksportprisen med henblik på at vurdere, om
der er sandsynlighed for fortsat dumping. Da de samarbejdsvillige eksporterende producenter solgte citronsyre på
verdensmarkedet, undersøgte Kommissionen, om de eksportpriser, der faktisk var betalt eller skulle betales af alle
tredjelande i NUP, var til dumpingpriser.

(43)

Kommissionen sammenlignede disse eksportpriser med den normale værdi i referencelandet (jf. betragtning
26 ff. ovenfor). De således beregnede dumpingmargener lå på mellem 43 % — 85 %. Disse dumpingmargener er
højere end dem, der blev fastsat på grundlag af priserne ved eksport til Unionen i NUP (jf. betragtning 36
ovenfor).

3.2.2.

Produktionskapacitet og forbrug i det pågældende land

(44)

I anmodningen om fornyet undersøgelse anslog ansøgerne den uudnyttede kapacitet til produktion af citronsyre i
Kina til at være højere end den samlede årlige EU-efterspørgsel efter citronsyre. Den samlede kapacitet til
produktion af citronsyre blev anslået til 1 800 000 ton. Kommissionen mener, at ansøgerne overvurderede den
uudnyttede kapacitet.

(45)

Undersøgelsen viste dog, at de kinesiske eksporterende producenter faktisk har en betydelig uudnyttet kapacitet.
Den uudnyttede kapacitet hos de samarbejdsvillige eksporterende producenter i Kina er på ca. 192 000 ton,
svarende til ca. 41 % af EU-forbruget.

(46)

En branchespecifik undersøgelse — IHS Chemical Economics Handbook (1), som forskellige parter henviste til i
løbet af undersøgelsen, anslog desuden den samlede årlige kapacitet i Kina i 2012 til et niveau, som overstiger det
samlede forbrug på EU-markedet flere gange. Kina tegnede sig for »59 % af den globale produktion i 2012 og
tegnede sig også for henholdsvis 69 %, 74 % og 12 % af den globale kapacitet, eksport og det globale forbrug
i 2012« (2). Disse data tyder på, at Kina generelt har en betydelig produktionskapacitet.

(47)

Mens forbruget forventes at vokse i Kina, skønnedes det i IHS Chemical Economics Handbook, at det kinesiske
samlede årlige forbrug lå langt under niveauet for EU-markedet. Væksten frem til 2018 vil ikke overstige det
nuværende forbrug i Unionen.

(48)

Disse oplysninger bekræfter, at den kinesiske produktion og kapacitet hovedsageligt er bestemt til eksport.

(1) http://www.ihs.com/products/chemical/planning/ceh/citric-acid.aspx.
(2) http://www.ihs.com/products/chemical/planning/ceh/citric-acid.aspx. Citatet er baseret på offentligt tilgængelige uddrag af rapporten.
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Forholdet mellem priserne i Unionen og i det pågældende land

(49)

Ifølge oplysningerne om priserne på citronsyre, der blev indhentet under undersøgelsen, var de kinesiske hjemme
markedspriser ca. 48 % lavere end priserne på EU-markedet som helhed.

(50)

EU-markedet er således fortsat attraktivt for de kinesiske eksporterende producenters eksport.
3.2.4.

Forholdet mellem priserne til tredjelande og til EU-markedet

(51)

I NUP var priserne til tredjelandsmarkederne i gennemsnit 40 % lavere end priserne til Unionen.

(52)

De kinesiske eksportører har et stærkt prismæssigt incitament til at omdirigere deres eksport til Unionen, hvis
foranstaltningerne bortfalder.

(53)

Denne konklusion styrkes yderligere af prisniveauet for Laiwus eksport til Unionen samt prisforskellen mellem
Laiwus priser til Unionen og til tredjelande.

(54)

De lave priser ved eksport til Unionen, som fandt sted i begrænsede mængder fra de eksporterende producenters
side, der ikke samarbejdede i forbindelse med denne undersøgelse, underbygger også ovennævnte konklusion.
3.2.5.

Konklusion vedrørende sandsynligheden for fortsat dumping

(55)

Den samlede produktionskapacitet (herunder den uudnyttede kapacitet) i Kina i forhold til EU-markedets
størrelse, tyder på, at eksporten til Unionen sandsynligvis ville stige, hvis foranstaltningerne blev ophævet. Denne
eksport ville sandsynligvis fortsat finde sted til betydeligt dumpede priser.

(56)

Efter fremlæggelsen af oplysninger satte interesserede parter spørgsmålstegn ved konklusionerne om, at priserne
til EU-markedet, der i de seneste år har ligget under mindsteimportprisen, ikke er bæredygtige, og at de dermed
ville falde væsentligt og endog nærme sig niveauet for eksportpriserne fra tredjelande. De satte også spørgs
målstegn ved, om den kinesiske eksport, som er stabil, sandsynligvis ville stige i mængde og fortsat ske til
dumpingpriser, hvis foranstaltningerne ikke blev fornyet. Det blev imidlertid klart fastslået i undersøgelsen, at
dumpingen fortsætter selv på basis af eksportpriserne, der anses for upålidelige, da de er oppustede af mindsteim
portprisen i tilsagnene. Det blev konstateret, at disse priser er betydeligt højere end eksportpriserne til andre
markeder for alle eksporterende producenter, der er underlagt tilsagn. Sådanne eksporterende producenter er vant
til at eksportere til priser, der er lavere end til Unionen. Endvidere mindes der om, at den oprindelige
undersøgelse fastslog, at den dumpede lavprisimport fra Kina til Unionen steg med 37 % mellem 2004 og
perioden på 12 måneder, der sluttede i juni 2007 (den oprindelige undersøgelsesperiode) (1). Alle disse faktorer
sammen med den betydelige uudnyttede kapacitet i Kina, som der ikke er sat spørgsmålstegn ved, underbygger
klart konklusionen om, at eksporten til Unionen sandsynligvis ville fortsætte til dumpingpriser og i øgede
mængder, hvis foranstaltningerne blev ophævet.
3.3.

Delvis interimsundersøgelse, der er begrænset til dumpingaspektet for Laiwu

3.3.1.

Normal værdi

3.3.1.1. Markedsøkonomisk behandling
(57)

I henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra b), fastsatte Kommissionen, om den normale værdi kunne
fastsættes i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 1-6, hvis Laiwu opfyldte kriterierne i grundforord
ningens artikel 2, stk. 7, litra c), og derfor kunne indrømmes markedsøkonomisk behandling.

(58)

Blot til orientering er disse kriterier kort beskrevet som følger:
— virksomhedens beslutninger og omkostninger skal træffes som reaktion på markedssignaler og uden nogen
omfattende statslig indgriben; i den sammenhæng skal udgifterne til de vigtigste input i alt væsentligt afspejle
markedsværdierne
— virksomhederne skal benytte ét klart sæt grundlæggende regnskabsforskrifter, som revideres uafhængigt i
overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder og anvendes til alle formål

(1) Jf. betragtning 61 i Kommissionens forordning (EF) nr. 488/2008 (EUT L 143 af 3.6.2008, s. 13).
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— der må ikke være nogen væsentlige fordrejninger, der er overført fra det tidligere ikke-markedsøkonomiske
system
— love om konkurs og ejerforhold skal give retlig sikkerhed og stabilitet og
— valutaomregninger skal finde sted til markedskurs.
(59)

Med henblik på at fastslå, om kriterierne i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c), er opfyldt, anmodede
Kommissionen Laiwu om at udfylde et ansøgningsskema om markedsøkonomisk behandling. Laiwu svarede
inden for den fastsatte frist. Kommissionen kontrollerede de forelagte oplysninger i Laiwus lokaler.

(60)

Kommissionen konstaterede, at Laiwu ikke opfyldte kriterium 2 og 3 i grundforordningens artikel 2, stk. 7,
litra c).

(61)

Hvad angår kriterium 2, kunne virksomheden ikke godtgøre, at den fører et fuldstændigt regnskab i overens
stemmelse med internationale regnskabsstandarder. Derudover mangler virksomhedens regnskabsbøger dokumen
tation, der underbygger nøjagtigheden og fuldstændigheden af dens regnskaber. Virksomheden manglede
dokumentation for visse bogføringer i sine regnskaber. Desuden indeholdt årsregnskabet ikke en egenkapitalop
gørelse for bestemte perioder. Disse mangler tilsidesatte princippet om korrekt gengivelse af regnskabsoplysninger
og årsregnskaber og var, hvad der er endnu vigtigere, ikke blevet bemærket af revisor. Følgelig var hverken
registreringen eller revisionen udført i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder.

(62)

Laiwu hævdede, at virksomhedens regnskaber var tilstrækkeligt entydige til at opfylde de almindeligt anerkendte
kinesiske regnskabsprincipper. Virksomheden fremførte endvidere, at de uoverensstemmelser, der er nævnt i
fremlæggelsen af oplysninger om markedsøkonomisk behandling, ikke havde betydning for regnskabernes
pålidelighed. Virksomheden fandt, at de regnskabsmæssige krav skulle ses i lyset af deres formål (dvs. investorbe
skyttelse).

(63)

Kommissionen bemærker, at i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c), andet led, skal
virksomheder have ét klart sæt grundlæggende regnskaber, som revideres uafhængigt efter internationale
regnskabsstandarder. Dette er ret beset et formelt krav. I modsætning til virksomhedens påstand skal
regnskaberne være i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder, uanset virksomhedens status, der
fastsættes af den nationale regnskabslovgivning.

(64)

Kommissionen mener endvidere, at Laiwus regnskaber ikke blev ført i overensstemmelse med Kinas regnskabslov,
da revisor ikke fremsatte bemærkninger om overtrædelse af den kinesiske regnskabslov, jf. betragtning 61.

(65)

I lyset af ovenstående måtte påstanden afvises.

(66)

Hvad angår kriterium 3, kunne virksomheden ikke godtgøre, at den ikke var genstand for væsentlige fordrej
ninger, der var overført fra det ikke-markedsøkonomiske system. Nærmere bestemt drager virksomheden som en
»højteknologisk og ny virksomhed« fordel af en præferencevirksomhedsskat, som i væsentlig grad påvirker dens
finansielle situation.

(67)

Laiwu fremførte, at præferencevirksomhedsskatten ikke kan behandles under kriterium 3 for markedsøkonomisk
behandling, da den har form af et subsidie.

(68)

Kommissionen bemærker, at vurderingen under kriterium 3 for markedsøkonomisk behandling er at slå fast, om
producenterne er underlagt væsentlige fordrejninger, der er overført fra det tidligere ikke-markedsøkonomiske
system.

(69)

Den statslige fordel for Laiwu i form af en præferenceskat er en ydelse af permanent karakter, der er fastsat i
artikel 28 i lov om virksomhedsindtægtsbeskatning, der blev vedtaget i 2007. Denne ydelse blev indført i
henhold til præamblen til Kinas forfatning, i medfør af hvilken »Partiet skal opretholde og forbedre det grundlæggende
økonomiske system, hvor det offentlige ejerskab spiller en dominerende rolle, og forskellige økonomiske sektorer udvikles side
om side…«.

(70)

Et af formålene med ydelsen er at tiltrække kapital til diskonterede satser. Dette skaber en fordrejning på kapital
markederne. En indkomstskatteordning, der giver særbehandling til visse virksomheder, der af staten betragtes
som strategiske, viser faktisk, at skattesystemet ikke hører til i en markedsøkonomi, men stadig er stærkt påvirket
af statens planlægning, hvilket er karakteristisk for et ikke-markedsøkonomisk system. Kommissionen er af den
opfattelse, at fordrejningerne som følge af en sådan skattenedsættelse også er væsentlige, da de ændrer det beløb
for fortjeneste før skat, som virksomheden skal opnå for at kunne tiltrække investorer.

L 15/16

DA

Den Europæiske Unions Tidende

22.1.2015

(71)

I lyset af ovenstående måtte påstanden afvises.

(72)

Kommissionen fremlagde resultaterne af undersøgelsen vedrørende markedsøkonomisk behandling for Laiwu,
myndighederne i Kina og ansøgerne. Kommissionen opfordrede dem til at fremsætte bemærkninger og anmode
om at blive hørt mundtligt. De indkomne bemærkninger var ikke af en sådan beskaffenhed, at de ændrede ved
Kommissionens foreløbige konklusioner.

(73)

Laiwu fremførte, at Kommissionen foreslog at afvise en markedsøkonomisk behandling af årsager, der er
forskellige fra dem, der førte til indledningen af undersøgelsen. Efter virksomhedens opfattelse burde
Kommissionen have begrænset vurderingen af markedsøkonomisk behandling til kriterium 1 for markedsøko
nomisk behandling.

(74)

Det bemærkes indledningsvis, at der i artikel 2, stk. 7, litra c), opregnes fem kumulative kriterier, som alle skal
være opfyldt, for at der kan indrømmes markedsøkonomisk behandling. Desuden påligger bevisbyrden den
virksomhed, der anmoder om markedsøkonomisk behandling.

(75)

I punkt 5.2 i indledningsmeddelelsen anføres (1) i øvrigt årsagerne til indledningen, der vedrører en stigning i
Laiwus produktionskapacitet og en udvidet varedækning af virksomhedens salg. Indledningsmeddelelsen
begrænser på ingen måde undersøgelsen til vurderingen af kriterium 1 for markedsøkonomisk behandling.
Endvidere vurderes de umiddelbare beviser i sig selv som begrundelse for indledningen af en undersøgelse.
Vurderingen af den markedsøkonomiske behandling, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 7, er en fuldstændig
undersøgelse af, hvorvidt en bestemt producent driver virksomhed på markedsøkonomiske vilkår som fastsat i
punkt 6.1.1.2. i indledningsmeddelelsen.

(76)

Endelig bemærker Kommissionen, at Laiwu indsendte en ansøgningsformular om markedsøkonomisk behandling
og hævdede, at den opfyldte alle fem kriterier for markedsøkonomisk behandling. I de relevante bestemmelser i
grundforordningen anmodes en virksomhed, der ansøger om markedsøkonomisk behandling, om at bevise, at
den opererer på markedsøkonomiske vilkår, dvs. at bevisbyrden med hensyn til at give en behørig begrundelse
for anmodningen om markedsøkonomisk behandling med tilstrækkelige beviser påhviler virksomheden. Derfor
blev Laiwus påstand afvist.

(77)

Efter at Kommissionen havde afgivet oplysninger om sin analyse af anmodningen om markedsøkonomisk
behandling til medlemsstaterne, jf. artikel 2, stk. 7, litra c), informerede den de interesserede parter om den
endelige afgørelse om markedsøkonomisk behandling.

3.3.1.2. Referenceland
(78)

Ifølge grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a), blev den normale værdi for Laiwu fastsat på grundlag af prisen
i et tredjeland med markedsøkonomi. Til dette formål udvalgte Kommissionen et tredjeland med markeds
økonomi, nemlig Canada (jf. betragtning 26 ff. ovenfor).

(79)

Kommissionen fastsatte den normale værdi på grundlag af hjemmemarkedssalget til den canadiske producents
ikke forretningsmæssigt forbundne kunder.

3.3.2.
(80)

Eksportpris

Kommissionen fastsatte eksportprisen på grundlag af de eksportpriser, der faktisk blev betalt eller skulle betales af
uafhængige kunder i Unionen, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 8.

3.3.3.

Sammenligning

(81)

Kommissionen sammenlignede den normale værdi og eksportprisen på ab fabrik-basis.

(82)

I tilfælde, hvor det er begrundet i behovet for at sikre en rimelig sammenligning, justerede Kommissionen den
normale værdi og/eller eksportprisen for forskelle, der påvirkede priserne og prisernes sammenlignelighed, jf.
grundforordningens artikel 2, stk. 10. Der blev foretaget justeringer for transport, forsikring, håndtering, lastning
og dermed forbundne omkostninger samt emballering og kreditomkostninger og provision.

(1) EUT C 351 af 30.11.2013, s. 27.
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Dumpingmargen

(83)

Kommissionen sammenlignede den vejede gennemsnitlige normale værdi for hver type af samme vare i reference
landet med den vejede gennemsnitlige eksportpris for den tilsvarende type af den pågældende vare, jf. grundfor
ordningens artikel 2, stk. 11 og 12.

(84)

På dette grundlag udgør den vejede gennemsnitlige dumpingmargen for Laiwu udtrykt i procent af cif-prisen,
Unionens grænse, ufortoldet, 37,8 %.
3.3.5.

De ændrede omstændigheders varige karakter

(85)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 3, undersøgte Kommissionen, om ændringen i
omstændighederne vedrørende dumping med rimelighed kunne siges at være af varig karakter.

(86)

Den omstændighed, at Laiwu ekspanderede fra den mindste til den største eksporterende producent til Unionen,
anses for at være en ændring af varig karakter. Virksomheden bekræftede i sin spørgeskemabesvarelse, at den vil
opretholde sin eksportmængde og ikke ændre sit eksportmønster.

4. SKADE

4.1.

Definitionen på EU-erhvervsgren og EU-produktion

(87)

Samme vare blev fremstillet af to producenter i Unionen i NUP. De udgør EU-erhvervsgrenen, jf. grundforord
ningens artikel 4, stk. 1.

(88)

Da EU-erhvervsgrenen kun består af to producenter, måtte alle tal vedrørende følsomme oplysninger indekseres
eller opgives i intervaller af fortrolighedshensyn.
4.2.

EU-forbruget

(89)

Kommissionen fastsatte EU-forbruget ved at lægge EU-erhvervsgrenens salg på EU-markedet til importen fra Kina
og andre tredjelande på grundlag af data fra Eurostat og spørgeskemabesvarelserne.

(90)

EU-forbruget udviklede sig således:
Tabel 1
EU-forbruget

Forbrug i ton (intervaller)

2010

2011

2012

NUP

450 000500 000

430 000480 000

470 000520 000

450 000500 000

100

95

105

101

Indeks
Kilde: Spørgeskemabesvarelser og Eurostat

(91)

(92)

EU-forbruget svingede med +/– 5 % i den betragtede periode. Udviklingen viser imidlertid ingen klar tendens i
hele den betragtede periode.
4.3.

Import fra det pågældende land

4.3.1.

Mængde og markedsandel for importen fra det pågældende land

Kommissionen fastsatte importmængden på grundlag af data fra Eurostat. Importens markedsandel blev fastsat på
grundlag af EU-forbruget, jf. betragtning 88 ff.
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Importen til Unionen fra det pågældende land udviklede sig således:
Tabel 2
Importmængde og markedsandel
2010

2011

2012

NUP

202 391

176 451

206 222

183 026

100

87

102

90

Markedsandel (interval)

40 % - 45 %

36 % - 41 %

38 % - 43 %

35 % - 40 %

Markedsandel (indeks)

100

92

97

90

Importmængde fra det pågældende
land (i ton)
Indeks

Kilde: Eurostat

(94)

Importmængden svingede i den betragtede periode. Udsvinget synes til en vis grad at følge tendensen i
EU-forbruget. I 2011, da forbruget var lavt, var den kinesiske import på sit laveste niveau. I 2012, da forbruget
toppede, var også den kinesiske import på sit højeste niveau.

(95)

Men den kinesiske import fulgte ikke denne tendens i NUP, da den lå ca. 10 % lavere end i 2010 på trods af et
sammenligneligt EU-forbrug. Trods dette fald havde den kinesiske import fortsat en væsentlig markedsandel på
35 % — 45 % på EU-markedet i hele den betragtede periode.
4.3.2.

(96)

Priser på importen fra det pågældende land og prisunderbud

Kommissionen fastsatte importprisen på grundlag af data fra Eurostat. De gennemsnitlige importpriser til
Unionen fra det pågældende land udviklede sig således:
Tabel 3
Importpriser
(EUR/ton)
2010

2011

2012

NUP

Kina

806

938

1 000

933

Indeks

100

116

124

116

Kilde: Eurostat

(97)

Priserne på importen af citronsyre fra Kina steg med 24 % mellem 2010 og 2012, hvorefter de faldt med
8 procentpoint mellem 2012 og NUP. I hele den betragtede periode fulgte disse priser udviklingen i råvare
priserne på f.eks. majs.

(98)

Efter fremlæggelsen af oplysninger satte en interesseret part spørgsmålstegn ved nøjagtigheden i dataene fra
Eurostat uden at fremlægge væsentlig dokumentation til støtte for sin påstand. Argumentet kunne derfor ikke
godtages.

(99)

Kommissionen fastsatte prisunderbuddet i NUP ved at sammenligne:
1) de vejede gennemsnitlige salgspriser pr. varetype, som EU-producenterne forlangte af ikke forretningsmæssigt
forbundne kunder på EU-markedet, justeret til et ab fabrik-niveau, og
2) de tilsvarende vejede gennemsnitlige priser pr. varetype for importen fra de samarbejdsvillige kinesiske ekspor
terende producenter ved salg til den første uafhængige kunde, fastsat ud fra omkostninger, forsikring og fragt
(cif-basis) med passende justeringer for konventionel told og importomkostninger.
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(100) For de eksporterende producenter, som ikke havde afgivet det tilsagn, der er nævnt i betragtning 2 ovenfor, blev
prisen til den første uafhængige kunde i Unionen anvendt til sammenligningen. For de eksporterende
producenter, der havde afgivet tilsagn, kunne priserne til den første uafhængige kunde i Unionen ikke anvendes,
da de var påvirket af betingelserne i tilsagnet. For disse eksportører blev der fastsat underbud på grundlag af
prisen over for den første uafhængige kunde i tredjelande.
(101) Efter fremlæggelsen af oplysninger gjorde interesserede parter gældende, at også for parter, der ikke var underlagt
tilsagn, burde den pris, som var blevet opkrævet af den første uafhængige kunde i tredjelandene, have været
anvendt til at fastslå underbud. Det fremgik imidlertid af undersøgelsen, at parter, der ikke var underlagt tilsagn,
opkrævede betydeligt lavere priser end de priser, der blev opkrævet af parter, som var underlagt tilsagnet. Det
tyder på, at deres priser ikke var påvirket af tilsagnet og derfor kan anvendes til at fastslå underbud.
(102) Prissammenligningen blev foretaget pr. varetype for transaktioner i samme handelsled efter passende justering for
provision og om nødvendigt for udskillelse.
(103) Efter fremlæggelsen af oplysninger hævdede interesserede parter, at en justering for udskillelse ikke længere var
begrundet, da der ikke længere er behov for at udskille kinesisk citronsyre. Undersøgelsen fastslog imidlertid, at
selv om det ikke altid er nødvendigt med udskillelse, er der stadig tilfælde, hvor det er nødvendigt, og derfor er
denne justering begrundet.
(104) For ikke-samarbejdsvillige eksporterende producenter kunne der ikke fastsættes prisunderbud på grundlag af
priser pr. varetype, da disse oplysninger ikke forelå. Derfor blev prisunderbuddet konstateret ved at sammenligne
de samlede vejede gennemsnitlige salgspriser for både EU-producenterne og de ikke-samarbejdsvillige kinesiske
eksporterende producenter.
(105) Resultatet af sammenligningen blev udtrykt i procent af EU-erhvervsgrenens omsætning i NUP. Det viste en
samlet vejet gennemsnitlig underbudsmargen på mellem 20 % — 45 %.
4.4.

EU-erhvervsgrenens økonomiske situation

4.4.1.

Generel bemærkning

(106) I overensstemmelse med grundforordningens artikel 3, stk. 5, omfattede undersøgelsen af virkningerne af
dumpingimporten på EU-erhvervsgrenen en vurdering af alle økonomiske indikatorer, der havde indflydelse på
EU-erhvervsgrenens situation i den betragtede periode.
4.4.2.

Produktion, produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse

(107) Den samlede EU-produktion, produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse udviklede sig i den betragtede periode
som følger:
Tabel 4
Produktion, produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse
2010

2011

2012

NUP

270 000300 000

290 000320 000

300 000330 000

300 000330 000

100

106

108

107

300 000350 000

300 000350 000

300 000350 000

300 000350 000

Indeks

100

101

101

101

Kapacitetsudnyttelse — Indeks

100

105

106

106

Produktionskapacitet i ton (interval
ler)
Indeks
Produktionskapacitet i ton (interval
ler)

Kilde: Spørgeskemabesvarelser
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(108) Produktionsmængden udviklede sig positivt i den betragtede periode. Den steg med 6 % mellem 2010 og 2011
med mindre ændringer i de efterfølgende perioder.
(109) Eftersom produktionskapaciteten forblev næsten uændret, afspejlede kapacitetsudnyttelsen udviklingen i produkti
onsmængden. Kapacitetsudnyttelsen steg kraftigt med 5 % mellem 2010 og 2011 og forblev stort set uændret i
de efterfølgende perioder.

4.4.3.

Salgsmængde og markedsandel

(110) EU-erhvervsgrenens salgsmængde og markedsandel udviklede sig i den betragtede periode som følger:
Tabel 5
Salgsmængde og markedsandel
2010

2011

2012

NUP

Salgsmængde på EU-markedet — in
deks

100

108

108

108

Markedsandel — indeks

100

111

102

107

Kilde: Spørgeskemabesvarelser

(111) EU-erhvervsgrenen formåede at øge salgsmængden med 8 % mellem 2010 og 2011. Efterfølgende forblev
salgsmængden på samme niveau indtil NUP.
(112) Markedsandelen udviklede sig på samme måde og steg med 7 % i den betragtede periode. I 2011 og 2012 var
markedsandelen også påvirket af udsvingene i EU-forbruget, jf. betragtning 91 ovenfor.

4.4.4.

Vækst

(113) EU-erhvervsgrenen formåede at øge både salgsmængden med 8 % og markedsandelen med 7 %. Samtidig voksede
produktionsmængden på tilsvarende måde. Derfor kunne EU-erhvervsgrenen udnytte vækstmulighederne ved at
øge sin markedsandel på et forholdsvis stabilt marked.

4.4.5.

Beskæftigelse og produktivitet

(114) Beskæftigelsen og produktiviteten udviklede sig i den betragtede periode som følger:
Tabel 6
Beskæftigelse og produktivitet
2010

2011

2012

NUP

Antal ansatte — indeks

100

101

105

106

Produktivitet (ton/ansat) — indeks

100

105

102

101

Kilde: Spørgeskemabesvarelser

(115) Beskæftigelsen udviklede sig positivt i den betragtede periode og steg med 6 %. Samtidig forblev produktiviteten
pr. ansat relativt stabil i hele den betragtede periode.
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Dumpingmargenens størrelse og genrejsning efter tidligere dumping

(116) Den konstaterede dumpingmargen lå betydeligt over bagatelgrænsen. Virkningen af størrelsen af den faktiske
dumpingmargen på EU-erhvervsgrenen blev dog afbødet, da prisniveauet for mange kinesiske eksporterende
producenter var påvirket af tilsagnet. For de øvrige eksporterende producenter blev den skadelige virkning
opvejet af virkningen af toldsatserne. Det kan derfor konkluderes, at EU-erhvervsgrenen har genrejst sig fra den
skade, der blev forårsaget af den tidligere dumping fra kinesiske eksporterende producenters side.

4.4.7.

Priser og faktorer, som påvirker priserne

(117) EU-producenternes vejede gennemsnitlige enhedssalgspriser ved salg til ikke forretningsmæssigt forbundne
kunder i Unionen udviklede sig i den betragtede periode som følger:
Tabel 7
Salgspriser i Unionen

Enhedssalgspriser i Unionen (EUR/
ton) — intervaller
Indeks
Enhedsproduktionsomkostninger
(EUR/ton) — intervaller
Indeks

2010

2011

2012

NUP

1 000-1 150

1 050-1 200

1 150-1 300

1 150-1 300

100

103

113

115

750-900

850-1 000

850-1 000

850-1 000

100

113

111

115

Kilde: Spørgeskemabesvarelser

(118) De vejede gennemsnitlige enhedsproduktionsomkostninger steg med 13 % mellem 2010 og 2011 og derefter
med yderligere 2 procentpoint indtil NUP.
(119) Salgspriserne udviklede sig på samme måde, men med en forsinkelse på ca. 1 år. EU-erhvervsgrenen var først i
stand til at vælte de stigende omkostninger, der blev afholdt i 2011, over på deres kunder i 2012. Dette
resulterede i en lavere rentabilitet i 2011, jf. betragtning 120 ff. nedenfor.

4.4.8.

Arbejdskraftomkostninger

(120) EU-producenternes gennemsnitlige arbejdskraftomkostninger udviklede sig i den betragtede periode som følger:
Tabel 8
Gennemsnitlige arbejdskraftomkostninger pr. ansat

Gennemsnitsløn pr. ansat — Indeks

2010

2011

2012

NUP

100

103

114

118

Kilde: Spørgeskemabesvarelser

(121) De gennemsnitlige arbejdskraftomkostninger pr. ansat steg med i alt 18 %, hovedsageligt som følge af en
betydelig stigning på 11 procentpoint mellem 2011 og 2012.
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Lagerbeholdninger

(122) EU-producenternes lagerbeholdninger udviklede sig i den betragtede periode som følger:
Tabel 9
Lagerbeholdninger

Slutlagre i ton (intervaller)
Indeks

2010

2011

2012

NUP

14 000-16 000

14 000-16 000

17 000-19 000

22 000-24 000

100

101

121

155

Kilde: Spørgeskemabesvarelser

(123) EU-producenternes slutlagre øgedes markant i den betragtede periode. De øgede lagerbeholdninger ved slutningen
af NUP blev påvirket af sæsonbetonede faktorer. Mens ultimobeholdningen for andre perioder opgøres i
slutningen af december, opgøres den ved udgangen af NUP i slutningen af juni lige inden en periode med
forholdsvis stor efterspørgsel som følge af det øgede forbrug af drikkevarer og den forholdsvis lave produktion på
grund af den forestående sommerferie. Det er derfor normalt at have noget større lagerbeholdninger på dette
tidspunkt af året.
4.4.10.

Rentabilitet, likviditet, investeringer, investeringsafkast og evne til at rejse kapital

(124) EU-producenternes rentabilitet, likviditet, investeringer og investeringsafkast udviklede sig i den betragtede
periode som følger:
Tabel 10
Rentabilitet, likviditet, investeringer og investeringsafkast
2010

2011

2012

NUP

12 % – 17 %

7 % – 12 %

12 % – 17 %

12 % – 17 %

Indeks

100

69

103

103

Likviditet — Indeks

100

50

86

80

Investeringer — Indeks

100

162

123

106

30 % – 40 %

15 % – 25 %

25 % – 35 %

25 % – 35 %

100

59

93

90

Rentabilitet ved salg i Unionen til
ikke forretningsmæssigt forbundne
kunder (interval)

Investeringsafkast —(interval)
Indeks
Kilde: Spørgeskemabesvarelser

(125) Kommissionen beregnede EU-producenternes rentabilitet som nettooverskuddet før skat ved salg af samme vare
til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder i Unionen udtrykt i procent af omsætningen af et sådant salg. Den
var næsten stabil i hele den betragtede periode. Rentabiliteten hos EU-erhvervsgrenen oversteg den målfortjeneste,
der var blevet fastlagt i den oprindelige undersøgelse i hele den betragtede periode.
(126) Nettolikviditeten er EU-producenternes evne til at selvfinansiere deres aktiviteter. Dens udvikling forblev på et
tilfredsstillende niveau i hele den betragtede periode.
(127) Investeringsafkastet er den procentuelle fortjeneste af den bogførte nettoværdi af investeringerne. Dets udvikling
afspejlede i vidt omfang udviklingen i rentabiliteten og forblev på et tilfredsstillende niveau i næsten hele den
betragtede periode.
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(128) Ingen EU-producenter rapporterede om vanskeligheder med at rejse kapital i den betragtede periode.

4.4.11.

Konklusion vedrørende skade

(129) De fleste skadesindikatorer, som f.eks. produktion, kapacitetsudnyttelse, salgsmængde, beskæftigelse, arbejdskraf
tomkostninger og salgspriser, udviklede sig positivt. Mens udviklingen i de finansielle indikatorer, som f.eks.
rentabilitet, likviditet og investeringsafkast, viser en blandet tendens, er de absolutte tal tilfredsstillende og viser
ikke tegn på skade.
(130) På baggrund af ovenstående konkluderede Kommissionen, at EU-erhvervsgrenen kom sig efter den skade, der var
forårsaget af tidligere dumping, og ikke lider væsentlig skade, jf. grundforordningens artikel 3, stk. 5.

4.5.

Sandsynligheden for fornyet skade

(131) Ovenstående tendenser vedrørende importpriser og -mængder for den pågældende vare fra Kina viser, at mens de
kinesiske eksportører opretholdt en markant tilstedeværelse på EU-markedet, har de gældende foranstaltninger
(told og tilsagn) ført til en stigning i priser og et fald i mængder. EU-erhvervsgrenen var den, der profiterede mest
af denne udvikling, da andre tredjelandes markedstilstedeværelse forblev temmelig begrænset. Dette viser, at en
afskaffelse af skadesaspektet primært skyldes de gældende foranstaltninger.
(132) Som nævnt i betragtning 45 ovenfor har de eksporterende producenter i Kina en uudnyttet kapacitet og kan på
kort tid øge deres eksport. På grund af de mere fordelagtige priser på EU-markedet i forhold til på de fleste tredje
landsmarkeder er det derudover sandsynligt, at væsentlige mængder, der i øjeblikket eksporteres til disse lande,
også ville kunne omdirigeres til EU-markedet, hvis antidumpingforanstaltningerne fik lov til at udløbe.
(133) Derudover har store internationale markeder, som f.eks. USA, Brasilien, Thailand og Ukraine, indført antidum
pingtold på kinesisk citronsyre. Det vil derfor være vanskeligere for de kinesiske eksporterende producenter at
sælge på disse markeder end på et ubeskyttet EU-marked, hvis antidumpingforanstaltningerne får lov at udløbe.
(134) Desuden underbød prisniveauet hos de kinesiske eksporterende producenter, der ikke er underlagt tilsagn, i
betydelig grad EU-erhvervsgrenens priser med 20 % — 45 %. Tilsvarende underbød de priser, som de ekspor
terende producenter, der er genstand for tilsagn, opkræver på tredjelandes markeder, EU-erhvervsgrenens priser
med 20 % — 39 %. Dette illustrerer de prisniveauer, på hvilke de eksporterende kinesiske producenter sandsyn
ligvis vil komme ind på EU-markedet, hvis foranstaltningerne bortfalder.
(135) Sandsynligheden for billig kinesisk eksport, hvis der ikke findes foranstaltninger, bekræftes af talrige antidumpin
gundersøgelser af kinesisk citronsyre i andre lande, jf. betragtning 133 ovenfor.
(136) De kinesiske eksporterende producenter kan i betydelig grad øge deres allerede store markedsandel til priser, som
væsentligt underbyder EU-erhvervsgrenens priser til skade for denne.
(137) Efter fremlæggelsen af oplysninger gjorde interesserede parter gældende, at kinesiske eksporterende producenter
sandsynligvis ikke ville sænke deres priser til prisniveauet på andre tredjelandsmarkeder. Dette argument
understøttes dog ikke af de i denne undersøgelse fastslåede kendsgerninger. Som anført i betragtning 134 ovenfor
er de underbudsmargener, der blev fastslået for kinesiske eksporterende producenter, der ikke er underlagt tilsagn
på EU-markedet (20 % — 45 %), meget lig de margener, der blev fastslået for kinesiske eksporterende
producenter, der var underlagt tilsagn på tredjelandsmarkeder (20 % — 39 %). Det er derfor sandsynligt, at de
kinesiske priser på EU-markedet ville nærme sig de priser, som de kinesiske eksporterende producenter opkræver
andre steder, hvis foranstaltningerne bortfalder.
(138) Det kan derfor konkluderes, at der er sandsynlighed for fornyet skade, hvis foranstaltningerne får lov til at udløbe.

5. UNIONENS INTERESSER

(139) I overensstemmelse med grundforordningens artikel 21 undersøgte Kommissionen, om indførelsen af antidum
pingforanstaltninger på importen af citronsyre med oprindelse i Kina som følge af konklusionerne i denne
udløbsundersøgelse ville være i strid med Unionens interesser som helhed. Unionens interesser blev fastsat på
grundlag af en vurdering af alle de forskellige involverede parters interesser, herunder EU-erhvervsgrenens,
importørernes og brugernes interesser. Alle interesserede parter fik mulighed for at fremsætte bemærkninger, jf.
grundforordningens artikel 21, stk. 2.
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EU-erhvervsgrenens interesser

(140) Begge EU-producenter, der tilsammen tegner sig for 100 % af EU-produktionen, samarbejdede i forbindelse med
denne undersøgelse. Som anført i betragtning 130 ovenfor, har EU-erhvervsgrenen genrejst sig fra den skade, der
blev forårsaget af tidligere dumping.
(141) De gældende foranstaltninger har gjort det muligt for EU-erhvervsgrenen at genrejse sig fra tidligere skade.
Samtidig har EU-erhvervsgrenen vist, at dens aktiviteter er bæredygtige, når disse ikke udsættes for illoyal
konkurrence fra dumpingimport.
(142) Samtidig ville en ophævelse af foranstaltningerne sandsynligvis føre til øget illoyal konkurrence fra kinesisk
dumpingimport og true den fortsatte drift hos de resterende producenter i en ellers levedygtig erhvervsgren. Det
skal erindres, at før der blev indført foranstaltninger over for importen fra Kina, havde tre EU-producenter lukket.
(143) Det konkluderes derfor, at det er i EU-erhvervsgrenens interesse at opretholde de gældende foranstaltninger.

5.2.

Ikke forretningsmæssigt forbundne importørers interesser

(144) Som nævnt i betragtning 13 ovenfor indgav seks ikke forretningsmæssigt forbundne importører en stikprøvebe
svarelse. De tre største importører blev udtaget til stikprøven, men en importør indgav ikke en brugbar spørge
skemabesvarelse. Den endelige stikprøve bestod af de resterende to importører.
(145) Begge importører handler med en lang række produkter. Betydningen af citronsyre i deres samlede omsætning
varierer meget. For den ene importør tegner citronsyre sig for en ubetydelig del af den samlede omsætning, mens
det for den anden importør er et af de vigtigste produkter.
(146) Begge de stikprøveudtagne importører modsætter sig ikke grundlæggende de gældende foranstaltninger, men
påpegede, at det gældende niveau for mindsteimportprisen er for højt, hvilket fører til en betydelig fortjeneste for
EU-erhvervsgrenen. Disse importører anmodede derfor om en nedsættelse af niveauet for mindsteimportprisen.

5.3.

Brugernes interesser

(147) Kommissionen har modtaget seks fuldstændige besvarelser fra brugere, hovedsagelig fra den kemiske og
farmaceutiske industri. Selv om føde- og drikkevareindustrien er langt den største bruger af citronsyre og tegner
sig for mindst 50 % af det samlede forbrug, samarbejdede ingen bruger fra denne industri fuldt ud.
(148) Brugerne var bekymrede for forsyningssikkerheden. Et af problemerne var, at EU-erhvervsgrenen ikke var i stand
til at forsyne EU-markedet fuldt ud. Imidlertid har de gældende foranstaltninger ikke kunnet stoppe importen fra
Kina i at komme ind på EU-markedet i betydelige mængder, hvorimod den får mulighed for at forsyne den del af
markedet, som ikke kan forsynes af EU-erhvervsgrenen.
(149) For en stor gruppe brugere, som f.eks. føde- og drikkevareindustrien og lægemiddelindustrien, er citronsyre kun
marginalt nødvendigt for deres produkter. Efter deres opfattelse er det ikke let at erstatte citronsyre og derfor er
forsyningssikkerheden ofte af større betydning end prisen. De finansielle virkninger af foranstaltningerne på disse
brugere er ubetydelige på grund af citronsyrens meget lave betydning i deres omkostningsstruktur.
(150) For brugere, der fremstiller kemiske produkter, og som tegner sig for omkring 25 % af EU's samlede forbrug, er
citronsyre af begrænset betydning og udgør ca. 5 % af råvareomkostningerne. Efter deres opfattelse bør antidum
pingforanstaltningerne ikke opretholdes. Visse brugere fremhævede også EU-producenternes gode finansielle
situation. Virkningen af foranstaltningerne på disse brugere er større end i føde- og drikkevareindustrien og
lægemiddelindustrien. Oplysninger fra de samarbejdsvillige brugere, der fremstiller kemiske produkter, viser
imidlertid, at de opnåede en sund fortjeneste til trods for de gældende foranstaltninger. Virkningen af foranstalt
ningerne på disse brugere betragtes derfor som begrænset.
(151) Efter fremlæggelsen af oplysninger hævdede interesserede parter i vaske- og rengøringsmiddelindustrien, at for
visse produkter udgør citronsyre en højere del af omkostningerne end det gennemsnitlige tal på 5 %, der er
nævnt ovenfor. Samtidig fremlagde disse parter ingen dokumentation for, at gennemsnittet for især vaske- og
rengøringsmiddelindustrien er forskelligt fra de 5 %, der er anført for den kemiske industri generelt. Det er derfor
opfattelsen, at konklusionerne for den kemiske industri generelt også finder anvendelse for vaske- og rengørings
middelindustrien.
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(152) Efter fremlæggelsen af oplysninger fremførte de interesserede parter yderligere, at det fremtidige forbud mod
brugen af fosfater i maskinopvaskemidler vil føre til et øget forbrug af citronsyre i Unionen fra 2017. Det er
klart, at fosfater til den tid skal erstattes af andre stoffer, men det er endnu ikke klart, om fosfaterne vil blive
erstattet af citronsyre eller af andre stoffer. Parterne leverede heller ikke faktuelle beviser for den generelle
indvirkning af denne ændring.
(153) Samlet set opvejer foranstaltningernes positive virkning på EU-erhvervsgrenen så langt foranstaltningernes
begrænsede eller ubetydelige negative virkning på brugerne.

5.4.

Forsyningskilder på EU-markedet

(154) Interesserede parter klagede over en påstået manglende konkurrence på EU-markedet. Ret beset har Unionen kun
to EU-producenter. For at opfylde behovene hos EU's brugere er der på EU-markedet brug for import, som
hovedsageligt stammer fra Kina.
(155) Den omstændighed, at der kun er to producenter tilbage i Unionen, er imidlertid resultatet af de kinesiske ekspor
terende producenters dumpingpraksis og har ført til de foranstaltninger, der nu undersøges. I 2004 i begyndelsen
af den betragtede periode i den oprindelige undersøgelse var der stadig fem producenter i Unionen, der
konkurrerede med store mængder kinesisk dumpingimport. I de efterfølgende år (2004-2007), da Unionen blev
udsat for store mængder eksport til lave dumpingpriser fra Kina, måtte tre EU-producenter forlade markedet,
hvilket førte til den nuværende duopolistiske situation.
(156) Siden indførelsen af de gældende foranstaltninger kunne den nedadgående tendens i antallet af EU-producenter
standses. Hvis de kinesiske eksporterende producenter fik lov til at genoptage dumpingen i ubegrænsede
mængder, ville EU-erhvervsgrenen igen begynde at lide skade og miste markedsandele til den kinesiske import.
(157) EU-producenterne har ikke kapacitet til fuldt ud at imødekomme efterspørgslen på EU-markedet (jf. betragtning
107 ovenfor). På trods af de gældende foranstaltninger er importen fra Kina fortsat kommet ind på EU-markedet i
store mængder og har en markedsandel på mellem 35 % og 45 % i hele den betragtede periode, jf. betragtning
93 ovenfor.
(158) I mangel af foranstaltninger kan de to tilbageværende EU-producenter blive tvunget til også at forlade
EU-markedet. I et sådant scenarie ville EU-brugerne blive endnu mere afhængige af én enkelt importkilde, nemlig
Kina, hvilket ikke ville være i Unionens interesse på grund af betydningen af forsyningssikkerhed, jf. ovenfor.

5.5.

Konklusion vedrørende Unionens interesser

(159) På baggrund af ovenstående konkluderede Kommissionen, at der ikke var tvingende årsager til, at det ikke var i
Unionens interesse at opretholde foranstaltningerne over for importen af citronsyre med oprindelse i Kina.

6. ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGER

6.1.

Interimsundersøgelse begrænset til skadesaspektet

(160) De fleste samarbejdsvillige kinesiske eksporterende producenter er parter i de tilsagn, der er nævnt i
betragtning 2 ovenfor. Udløbsundersøgelsen har vist i betragtning 41 ovenfor, at deres priser ved eksport til
Unionen blev bestemt af de pristilsagn, som fastsatte mindsteimportpriser. Deres eksportpriser blev derfor ikke
anset for tilstrækkeligt pålidelige til at blive anvendt til analysen af sandsynligheden for fortsat eller fornyet
dumping under de særlige omstændigheder i denne undersøgelse. Sådanne eksportpriser kan heller ikke anses for
at være en pålidelig indikator, jf. betragtning 100 ovenfor, til at gennemføre en pålidelig og fornuftig underbuds
beregning. Af samme grund er disse priser heller ikke tilstrækkeligt pålidelige til at blive anvendt til beregningen
af en ny skadestærskel.
(161) For den samarbejdsvillige kinesiske eksporterende producent, Laiwu, der ikke er part i tilsagnene, var eksport
priserne ikke påvirket af tilsagnet, og de kunne således anvendes til at fastslå en ny skadestærskel.
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Skadestærskel

(162) For at fastlægge foranstaltningernes omfang fastsatte Kommissionen først det toldbeløb, der er nødvendigt for at
afhjælpe den skade, der er påført EU-erhvervsgrenen.
(163) Skaden ville ikke opstå igen, hvis EU-erhvervsgrenen kunne dække sine produktionsomkostninger og opnå en
fortjeneste før skat ved salg af samme vare på EU-markedet, som med rimelighed kunne opnås af en erhvervsgren
af denne type i sektoren på normale konkurrencevilkår, dvs. uden dumpingimport. Den fortjenstmargen, der blev
fastsat til dette formål i den oprindelige undersøgelse, var på 6 %.
(164) På dette grundlag beregnede Kommissionen en ikke-skadevoldende pris for samme vare for EU-erhvervsgrenen
ved fra EU-salgspriserne at trække den faktiske fortjenstmargen, der blev opnået i NUP, og erstatte den med
ovennævnte fortjenstmargen på 6 %.
(165) En interesseret part hævdede, at fortjenstmargenen før skat på 6 % er for lav, da den deraf følgende fortjeneste
efter skat på grund af den betydelige beskatning ikke resulterer i de nødvendige ressourcer.
(166) I den henseende afspejler den fortjenstmargen, der er blevet anvendt til at fastslå skadestærskelen, fortjenst
margenen i tilfælde af manglende dumpingimport. Den interesserede part fremlagde ingen argumenter, der
godtgjorde, at fortjenstmargenen på 6 %, som er den aktuelle fortjenstmargen for EU-erhvervsgrenen i tilfælde af
manglende dumpingimport, og som blev fastslået i den oprindelige undersøgelse, ikke er hensigtsmæssig i den
forbindelse.
(167) Kommissionen fastsatte derefter skadestærsklen på grundlag af en sammenligning mellem Laiwus vejede gennem
snitlige importpris, som fastlagt ved beregningen af prisunderbud, og det vejede gennemsnit af den ikkeskadevoldende pris for samme vare, som EU-producenterne solgte på EU-markedet i NUP. Forskelle som følge af
denne sammenligning blev udtrykt som en procentdel af den vejede gennemsnitlige cif-importværdi.

6.3.

Endelige antidumpingforanstaltninger

(168) For virksomheden Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd. bør der indføres endelige antidumpingforanstaltninger over
for importen af den pågældende vare, jf. reglen om den lavest mulige told i grundforordningens artikel 9, stk. 4.
Kommissionen sammenlignede skades- og dumpingmargenen. Toldsatsen bør fastsættes på niveauet for dumpingeller skadesmargenen, afhængigt af hvad der er lavest.
(169) På grundlag af ovenstående bør den endelige antidumpingtold, udtrykt i procent af cif-prisen, Unionens grænse,
ufortoldet, være som følger:

Virksomhed

Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd.

Dumpingmargen

Skadestærskel

Endelig antidumpingtold

37,8 %

15,3 %

15,3 %

(170) Inden for rammerne af udløbsundersøgelsen, jf. grundforordningens artikel 11, stk. 2, bør antidumpingforanstalt
ningerne vedrørende importen af citronsyre med oprindelse i Kina opretholdes. Det skal erindres, at disse
foranstaltninger består af en værditold med forskellige satser og tilsagn for bestemte virksomheder.
(171) De antidumpingtoldsatser for de enkelte virksomheder, der er anført i denne forordning, blev fastsat ud fra
konklusionerne i undersøgelsen. De afspejler derfor den situation, der konstateredes for disse virksomheder i
forbindelse med undersøgelsen. Disse toldsatser finder udelukkende anvendelse på importen af den pågældende
vare med oprindelse i det pågældende land, som er fremstillet af de nævnte retlige enheder. Importen af den
pågældende vare, der er fremstillet af andre virksomheder, som ikke udtrykkeligt er nævnt i denne forordnings
dispositive del, herunder enheder, der er forretningsmæssigt forbundet med de udtrykkeligt nævnte, bør være
omfattet af tolden for »alle andre virksomheder«. De bør ikke være underlagt en individuel antidumpingtold.
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(172) En virksomhed kan anmode om, at den individuelle antidumpingtold anvendes, hvis virksomheden ændrer navn
eller adresse på sin enhed. Anmodningen skal rettes til Kommissionen (1). Anmodningen skal indeholde alle de
relevante oplysninger for at påvise, at ændringen ikke påvirker virksomhedens ret til at drage fordel af den for
virksomheden gældende told. Hvis virksomhedens ændring af navn eller adresse ikke påvirker dens ret til at drage
fordel af den for virksomheden gældende told, offentliggøres der en meddelelse om ændringen af navn eller
adresse i Den Europæiske Unions Tidende.
(173) To eksporterende producenter underrettede Kommissionen om adresseændringer. En af disse underrettede også
Kommissionen om en ændring i sit navn. Disse ændringer berører ikke deres aktiviteter, for så vidt angår den
pågældende vare.
(174) En anden eksporterende producent bør som følge af aktivitetsophør ikke længere være berettiget til individuel
told.
(175) Konklusionerne i betragtning 173 og 174 ovenfor blev fremlagt, og der blev ikke indsendt bemærkninger.

7. FORANSTALTNINGERNES FORM

(176) Inden for rammerne af en fornyet undersøgelse af foranstaltningernes form undersøgte Kommissionen strukturen
bag mindsteimportpriserne i tilsagnene. Kommissionen undersøgte navnlig indekseringsmekanismen.
(177) Mindsteimportprisen er oprindeligt blevet indekseret på grundlag af udsving i de amerikanske majspriser. Da de
oprindelige foranstaltninger blev indført, kunne de eksporterende producenter, der afgiver tilsagn, ikke finde en
offentlig referencekilde for EU's majspriser. En sådan kilde foreligger nu, og den anses for mere hensigtsmæssig i
betragtning af, at mindsteimportprisen er baseret på den ikke-skadevoldende pris for EU-erhvervsgrenen.
(178) Kommissionen undersøgte også den variable indeksering for forbruget af råvarer pr. ton citronsyre og anså den
for korrekt.
(179) Efter fremlæggelsen af oplysninger fremførte de interesserede parter, at i stedet for at gennemføre indekseringen
af mindsteimportprisen, som beskrevet ovenfor, bør der anvendes en fastsat mindstepris eller en indeksering
baseret på priser på andre råvarer ud over majs, da ikke alle EU-producenter anvender majs som råvare til
fremstilling af citronsyre. Men i betragtning af de betydelige udsving på både produktionsomkostninger og priser
på citronsyre kan en fastsat mindstepris hurtigt blive uaktuel og være urimelig høj eller lav. En indeksering i
forbindelse med en råvare med rimeligt stabile priser anses heller ikke for hensigtsmæssig, når citronsyren har
betydelige udsving, og der ikke findes en pålidelig offentlig kilde.
(180) Det er derfor opfattelsen, at en fastsat mindstepris eller en indeksering baseret på forskellige råvarer ikke er mere
fornuftig end en indeksering baseret på majsprisen. Eftersom majs ikke er den grundlæggende råvare for alle
EU-producenter, blev det imidlertid anset for hensigtsmæssigt at revidere den variable indeksering for forbruget af
majs for bedre at kunne afspejle det vejede gennemsnitlige forbrug i EU-erhvervsgrenen og udviklingen af den
ikke-skadevoldende pris i EU-erhvervsgrenen som helhed.
(181) Inden for rammerne af den foreløbige interimsundersøgelse, der var begrænset til skadesaspektet, etablerede
Kommissionen en ny ikke-skadevoldende pris for EU-erhvervsgrenen. På dette grundlag bør mindsteimportprisen
revideres og ajourføres, for at tilsagnene kan forblive i kraft.
(182) Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger afgav de fem samarbejdsvillige eksporterende producenter,
herunder en gruppe eksporterende producenter, for hvilke der i øjeblikket findes gældende tilsagn, sammen med
China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters, jf. betragtning 2 og 3
ovenfor, nye pristilsagn, der kunne godtages.
(183) Ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/87 (2) godkendte Kommissionen disse nye pristilsagn, der erstatter de
gældende tilsagn. De nye pristilsagn fjerner dumpingens skadelige virkninger og begrænser i tilstrækkelig grad
risikoen for omgåelse.
(1) Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Handel, Direktorat H, kontor CHAR 04/39, 1049 Bruxelles, Belgien.
(2) Se side 75 i denne EUT.

L 15/28

Den Europæiske Unions Tidende

DA

22.1.2015

(184) For at give Kommissionen og toldmyndighederne bedre muligheder for effektivt at overvåge, om virksomhederne
overholder tilsagnene, når der fremlægges en anmodning om overgang til fri omsætning for de relevante toldmyn
digheder, skal fritagelsen for antidumpingtolden være betinget af, at
i)

der fremlægges en tilsagnsfaktura, som er en handelsfaktura, der som minimum indeholder de oplysninger og
den erklæring, der er anført i bilaget

ii) de importerede varer er fremstillet, afsendt og faktureret direkte af nævnte virksomheder til den første
uafhængige kunde i Unionen, og
iii) de varer, der angives og forelægges toldmyndighederne, svarer nøjagtigt til beskrivelsen i tilsagnsfakturaen.
Den relevante antidumpingtold pålægges på tidspunktet for godtagelsen af angivelsen til overgang til fri
omsætning, hvis de pågældende betingelser ikke er opfyldt.
(185) Hvis Kommissionen i henhold til grundforordningens artikel 8, stk. 9, på grund af misligholdelse trækker sin
godtagelse af et tilsagn tilbage under henvisning til bestemte transaktioner og erklærer de relevante tilsagnsfak
turaer for ugyldige, opstår der en toldskyld på tidspunktet for godtagelsen af angivelsen til overgang til fri
omsætning for de pågældende transaktioner.
(186) Importørerne bør være opmærksomme på, at der som en normal handelsrisiko kan opstå en toldskyld på
tidspunktet for godtagelsen af angivelsen til overgang til fri omsætning, jf. betragtning 184 og 185, selv hvis
Kommissionen har godtaget et tilsagn fra den producent, hos hvilken importørerne køber enten direkte eller
indirekte.
(187) Det udvalg, der er nedsat ved grundforordningens artikel 15, stk. 1, har ikke afgivet udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
1.
Der indføres en endelig antidumpingtold på importen af citronsyre og trinatriumcitrat 2-hydrat i øjeblikket
henhørende under KN-kode 2918 14 00 og ex 2918 15 00 (Taric-kode 2918 15 00 10) og med oprindelse i Folkere
publikken Kina.
2.
Den endelige antidumpingtold fastsættes til følgende af nettoprisen, frit Unionens grænse, ufortoldet, for de i stk. 1
omhandlede varer fremstillet af nedenstående virksomheder:
Endelig antidumpingtold
(%)

Taric-tillægskode

COFCO Biochemical (Anhui) Co., Ltd. — No 1 COFCO Avenue,
Bengbu City 233010, Anhui Province, Kina

35,7

A874

Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd. — No 106 Luzhong Large
East Street, Laiwu City, Shandong Province, Kina

15,3

A880

RZBC Co., Ltd. — No 9 Xinghai West Road, Rizhao City, Shan
dong Province, Kina

36,8

A876

RZBC (Juxian) Co., Ltd. — No 209 Laiyang Road (West Side of
North Chengyang Road), Juxian Economic Development Zone,
Rizhao City, Shandong Province, Kina

36,8

A877

TTCA Co., Ltd. — West, Wenhe Bridge North, Anqiu City, Shan
dong Province, Kina

42,7

A878

Virksomhed
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Endelig antidumpingtold
(%)

Taric-tillægskode

Weifang Ensign Industry Co., Ltd. — No 1567 Changsheng
Street, Changle, Weifang, Shandong Province, Kina

33,8

A882

Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd. — No 1 Redian Road,
Yixing Economic Development Zone, Jiangsu Province, Kina

32,6

A879

Alle andre virksomheder

42,7

A999

Virksomhed

3.
Uanset stk. 1 gælder den endelige antidumpingtold ikke for import af varer, der er overgået til fri omsætning i
overensstemmelse med artikel 2.
4.

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

1.
Importerede varer, der er angivet til overgang til fri omsætning og faktureret af virksomheder, som har afgivet
tilsagn, der er godtaget af Kommissionen, og hvis navne er opført i gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/87, fritages fra
den ved artikel 1 indførte antidumpingtold, forudsat at:
a) varerne er fremstillet, afsendt og faktureret direkte af nævnte virksomheder til den første uafhængige kunde i
Unionen, og
b) en sådan import er ledsaget af en tilsagnsfaktura, der er en handelsfaktura, der som minimum indeholder de
oplysninger og den erklæring, der er angivet i bilaget til denne forordning, og
c) de varer, der angives og forelægges toldmyndighederne, svarer nøjagtigt til beskrivelsen på tilsagnsfakturaen.
2.

Der opstår en toldskyld på tidspunktet for godtagelsen af angivelsen til overgang til fri omsætning:

a) hvis det i forbindelse med den import, der er beskrevet i stk. 1, fastslås, at én eller flere betingelser i nævnte stykke
ikke er opfyldt, eller
b) hvis Kommissionen trækker sin godtagelse af tilsagnet tilbage i henhold til artikel 8, stk. 9, i forordning (EF)
nr. 1225/2009 i en forordning eller en afgørelse, som henviser til særlige transaktioner, og erklærer de pågældende
tilsagnsfakturaer for ugyldige.
Artikel 3
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 21. januar 2015.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER

Formand
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BILAG

Følgende skal angives i den handelsfaktura, der ledsager virksomhedens salg til Den Europæiske Union af varer, som er
omfattet af tilsagnet:
1. Overskriften »HANDELSFAKTURA, SOM LEDSAGER VARER OMFATTET AF ET TILSAGN«.
2. Navnet på den virksomhed, der har udstedt handelsfakturaen.
3. Handelsfakturaens nummer.
4. Dato for udstedelse af handelsfakturaen.
5. Den Taric-tillægskode, under hvilken de af fakturaen omfattede varer skal fortoldes ved Den Europæiske Unions
grænse.
6. En nøjagtig varebeskrivelse, herunder:
— det varekodenummer (Product Code Number (PCN)), der anvendes i forbindelse med tilsagnet
— en beskrivelse i almindeligt sprog af de varer, der svarer til det pågældende PCN
— virksomhedens varekodenummer (Company Product Code Number (CPC))
— Taric-kode
— mængde (i ton).
7. En beskrivelse af salgsbetingelserne, herunder:
— pris pr. ton
— betalingsbetingelser
— leveringsbetingelser
— samlede rabatter og nedslag.
8. Navnet på den virksomhed, der handler som importør i Den Europæiske Union, og til hvilken virksomheden har
udstedt den handelsfaktura, der ledsager de varer, der er omfattet af et tilsagn.
9. Navnet på den medarbejder i virksomheden, der har udstedt handelsfakturaen, og følgende underskrevne erklæring:
»Undertegnede bekræfter, at salget til direkte eksport til Den Europæiske Union af de varer, der er omfattet af denne
faktura, finder sted inden for rammerne af og i henhold til bestemmelserne i det tilsagn, der er afgivet af [COMPANY],
og som Europa-Kommissionen har godtaget ved afgørelse (EU) 2015/87 Jeg erklærer, at oplysningerne i denne
faktura er fuldstændige og korrekte.«

