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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/558
af 6. april 2022
om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på
importen af visse grafitelektrodesystemer med oprindelse i Folkerepublikken Kina

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod
dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 9,
stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:
1. SAGSFORLØB

1.1. Indledning
(1)

Den 17. februar 2021 indledte Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) en antidumpingundersøgelse vedrørende
importen af visse grafitelektrodesystemer med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»Kina« eller det »pågældende
land«) på grundlag af grundforordningen. Kommissionen offentliggjorde en indledningsmeddelelse i Den Europæiske
Unions Tidende (2).
1.2. Registrering

(2)

Da betingelserne i grundforordningens artikel 14, stk. 5a, ikke var opfyldt, blev importen af den pågældende vare i
forhåndsfremlæggelsesperioden ikke gjort til genstand for registrering.
1.3. Midlertidige foranstaltninger

(3)

Den 17. september 2021 gav Kommissionen parterne et sammendrag vedrørende den foreslåede midlertidige told
og nærmere oplysninger om beregningen af dumpingmargenerne og de margener, der er tilstrækkelige til at
afhjælpe den skade, der er forvoldt EU-erhvervsgrenen, jf. artikel 19a i grundforordningen. Tre parter fremsatte
bemærkninger. Bemærkningerne var dog af generel karakter og vedrørte ikke nøjagtigheden af beregningerne. Disse
bemærkninger blev derfor først behandlet i den endelige fase.

(4)

Den 14. oktober 2021 indførte Kommissionen en midlertidig antidumpingtold på importen af visse grafitelektrode
systemer med oprindelse i Kina ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1812 (3) (»forordningen
om midlertidig told«).
1.4. Efterfølgende sagsforløb

(5)

Efter fremlæggelsen af de væsentlige kendsgerninger og betragtninger, der lå til grund for indførelsen af den
midlertidige antidumpingtold (»den foreløbige fremlæggelse af oplysninger«), indgav klagerne, de stikprøveudtagne
eksporterende producenter, China Chamber of Commerce (»CCCME«), flere brugere, bl.a. European Steel
Association (»Eurofer«), flere importører og regeringen i Folkerepublikken Kina (»GOC«) skriftlige indlæg for at
tilkendegive deres synspunkter vedrørende de foreløbige konklusioner inden for fristen i artikel 2, stk. 1, i
forordningen om midlertidig told.

(1) EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.
(2) Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af visse grafitelektrodesystemer med oprindelse i
Folkerepublikken Kina (EUT C 57 af 17.2.2021, s. 3).
(3) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1812 af 14. oktober 2021 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på
importen af visse grafitelektrodesystemer med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 366 af 15.10.2021, s. 62).
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(6)

Efter indførelsen af de midlertidige foranstaltninger fik interesserede parter, der anmodede herom, lejlighed til at
blive hørt. Der blev afholdt høringer med klagerne, Eurofer, NLMK Europe (»NLMK«), Misano S.p.A. (»Misano«) og
Imerys France (»Imerys«).

(7)

Kommissionen fortsatte bestræbelserne på at indhente og efterprøve alle de oplysninger, som den anså for
nødvendige for at nå frem til de endelige konklusioner. Der blev derfor gennemført yderligere krydstjek uden
kontrolbesøg af to af de stikprøveudtagne EU-producenter, nemlig GrafTech France S.N.C. (»GrafTech France«) og
Showa Denko Europe GmbH (»Showa Denko«), og én eksporterende producent, nemlig Nantong Yangzi Co., Ltd.
(»Yangzi Group«).

(8)

Den 19. januar 2022 orienterede Kommissionen samtlige interesserede parter om de vigtigste kendsgerninger og
betragtninger, der ligger til grund for hensigten om at indføre en endelig antidumpingtold på importen af visse
grafitelektrodesystemer med oprindelse i Kina (»den endelige fremlæggelse af oplysninger«). Alle parter fik en frist til
at fremsætte bemærkninger til den endelige fremlæggelse af oplysninger.

(9)

Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger fik de interesserede parter, der anmodede herom, mulighed for at
blive hørt. Der blev afholdt høringer med klagerne, CCCME og Fangda Carbon New Material Co., Ltd (»Fangda
Group«).

(10)

De interesserede parters bemærkninger blev overvejet og, hvor det var relevant, taget i betragtning i denne
forordning. På baggrund af oplysningerne indsendt af Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd. (»Liaoning
Dantan«) reviderede Kommissionen sine konklusioner om beregningen af dens dumpingmargen og fremlagde den
for parten.

1.5. Påstand om overdreven brug af fortrolige oplysninger
(11)

CCCME hævdede, at klagen i al for høj grad var baseret på fortrolige tal og anmodede Kommissionen om at træffe de
nødvendige foranstaltninger i disse og fremtidige procedurer for at sikre, at parterne kan fremsætte relevante og
meningsfulde bemærkninger.

(12)

Kommissionen fandt, at den udgave af klagen, der var tilgængelig for interesserede parter, indeholdt alle de
væsentlige beviser og ikkefortrolige sammendrag af de oplysninger, der var fremlagt som fortrolige, således at de
interesserede parter kunne fremsætte relevante bemærkninger og udøve deres ret til forsvar under proceduren.

(13)

Kommissionen mindede desuden om, at grundforordningens artikel 19 og artikel 6.5 i WTO's antidumpingaftale
(»antidumpingaftalen«) giver mulighed for beskyttelse af fortrolige oplysninger, såfremt fremlæggelsen heraf ville
give en konkurrent en væsentlig konkurrencemæssig fordel eller være til betydelig skade for den, der afgiver
oplysningerne, eller for den, fra hvem den pågældende modtog oplysningerne.

(14)

Påstanden blev derfor afvist.

1.6. Anmodning om at Kommissionen overvejer en suspension af antidumpingforanstaltningerne i
henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 4
(15)

Efter den foreløbige og den endelige fremlæggelse af oplysninger fremførte Misano, Fangda Group og CCCME, at
antidumpingforanstaltningerne burde suspenderes i henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 4, med
henvisning til påståede markedsforandringer efter undersøgelsesperiodens udløb.

(16)

Med forbehold af Kommissionens enekompetence til at træffe afgørelse om anvendelsen af grundforordningens
artikel 14, stk. 4, bemærkede Kommissionen i denne forbindelse, at disse parter ikke fremlagde bevis for den
konklusion, at EU-erhvervsgrenen ikke længere forvoldes skade. Parterne henviste i stedet til vækstforventninger,
prisstigninger og forventet fald i importmængden for at påpege, at der er usandsynligt, at der fortsat eller igen vil
blive forvoldt skade. Som forklaret i betragtning 138 nedenfor fandt Kommissionen, at de påståede prisstigninger
på importen fra Kina ikke nødvendigvis betyder, at skaden er ophørt eller vil ophøre. Kommissionen fandt derfor, at
det på dette tidspunkt ikke var nødvendigt at gøre yderligere.
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1.7. Stikprøveudtagning
(17)

Da der ikke blev fremsat bemærkninger til stikprøveudtagningen, blev betragtning 12-17 i forordningen om
midlertidig told bekræftet.

1.8. Undersøgelsesperioden og den betragtede periode
(18)

Som anført i betragtning 24 i forordningen om midlertidig told omfattede undersøgelsen af dumping og skade
perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020 (»undersøgelsesperioden« eller »UP«). Undersøgelsen af
udviklingstendenser af relevans for vurderingen af skade omfattede perioden fra den 1. januar 2017 frem til
udgangen af undersøgelsesperioden (»den betragtede periode«).

(19)

Nogle interesserede parter, herunder Trasteel International SA (»Trasteel«), påpegede, at den betragtede periode
omfattede en periode med usædvanligt høje priser som følge af forsyningsknaphed og stigende priser på det
vigtigste råmateriale (2017-2018) og sluttede med en periode, der var påvirket af covid-19-pandemien (2020). De
anmodede om, at den betragtede periode omfatter 2016, hvor markedet ansås for »normalt«. Efter den endelige
fremlæggelse af oplysninger gentog Trasteel sin anmodning.

(20)

Denne anmodning blev afvist. Den betragtede periode blev fastlagt efter indledning af undersøgelsen og omfattede, i
henhold til fast praksis, undersøgelsesperioden og de tre forudgående kalenderår. Analysen af denne periode gav
Kommissionen de nødvendige oplysninger til at nå til nøjagtige resultater, hvorved alle særlige omstændigheder
kunne tages i betragtning.

2. DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

2.1. Anmodninger vedrørende varedækning og vareudelukkelse
(21)

I den foreløbige fase blev der modtaget fire anmodninger vedrørende varedækningen fra en EU-producent (Sangraf
Italy), en bruger (NLMK), en ikke forretningsmæssigt forbundet importør (CTPS Srl) og CCCME. Som forklaret i
betragtning 30-38 i forordningen om midlertidig told afviste Kommissionen tre af anmodningerne om udelukkelse,
men accepterede at udelukke nipler, som importeres separat, fra undersøgelsen.

(22)

Efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger hævdede GOC, Eurofer, NLMK, Imerys, Misano, Fangda Group og
Liaoning Dantan, at Kommissionen ikke til fulde havde taget forskellene mellem de forskellige typer af grafitelektro
deprodukter i betragtning. Ifølge disse interesserede parter er, på den ene side, de fleste af de grafitelektroder, der
eksporteres af Kina til Unionen, højeffektelektroder (»HP«) eller superhøjeffektelektroder (»SHP«) med lille diameter,
der anvendes i chargeovn, og et lille antal er ultrahøjeffektelektroder (»UHP«) med stor diameter. På den anden side
producerer EU-erhvervsgrenen primært UHP-elektroder med stor diameter til anvendelse i elektriske lysbueovne. De
interesserede parter tilføjede, at HP-/SHP-elektroder på den ene side og UHP-elektroder på den anden side er
forskellige med hensyn til input (koks), produktionsteknologi, produktanvendelse og -kvalitet og tilhører forskellige
markedssegmenter. Gensidig substitution er ikke mulig. De anmodede om, at de små elektroder (med forskellige
definitioner): med en diameter på 500 mm eller derunder for Eurofer, med en diameter på 350 mm eller derunder
for NLMK, med en diameter på 500 mm eller derunder for Imerys, med en diameter på 130-250 mm for COMAP,
med en diameter på 450 mm eller derunder for Fangda Group og CCCME bør udelukkes fra anvendelsesområdet.

(23)

Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger gentog Eurofer, Fangda Group og CCCME deres anmodninger.
Derudover anmodede CTPS Srl om, at elektroder med en diameter på 400 mm eller derunder bør udelukkes.
Trasteel anmodede imidlertid om, at elektroder med en diameter på 450 mm eller derunder bør udelukkes. De
hævdede, at der i Unionen ikke produceres nok af disse elektroder med lille diameter. De hævdede endvidere, at et
stort antal grafitelektroder med en diameter på over 350 mm er HP-elektroder, der anvendes i chargeovne, og at de
ligeledes bør udelukkes fra varedækningen. Kommissionen afviste disse påstande i lyset af konklusionerne i
betragtning 27-31.

(24)

Samtidig gjorde EU-producenterne efter den endelige fremlæggelse af oplysninger indsigelse mod udelukkelsen af
grafitelektroder med en diameter på 350 mm eller derunder fra varedækningen. EU-producenterne hævdede, at de
er i stand til at øge produktionen af grafitelektroder med en diameter på 350 mm. Efter deres opfattelse var
nedgangen i EU-produktionen og -salget af grafitelektroder med en diameter på 350 mm i den betragtede periode
resultatet af og ikke årsagen til den stigende strøm af urimelig lavprisimport fra Kina.
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(25)

Kommissionen bemærkede dog, at EU-produktionen af grafitelektroder med en diameter på 350 mm eller derunder
begyndte at falde i 2018, på et tidspunkt, hvor EU-erhvervsgrenens markedsandel var stigende og Kinas
markedsandel var faldende. Senere, da Kinas markedsandel begyndte at stige i 2019 og 2020, faldt
EU-produktionen af elektroder af alle størrelser. Disse tendenser gjorde det ikke muligt for Kommissionen at
bekræfte EU-producenternes erklæringer i denne forbindelse.

(26)

Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger anmodede Henschke GmbH om anvendelse af RP/HP/SHP/UHPklassificeringen og udelukkelse af RP/HP/SHP-grafitelektroder fra indførelsen af antidumpingforanstaltninger.
Kommissionen afviste denne påstand. Som forklaret i betragtning 37 i forordningen om midlertidig told er der ikke
nogen officiel industristandard, som gør det muligt klart at sondre mellem de forskellige kategorier af
grafitelektroder, navnlig mellem HP/SHP- og UHP-grafitelektroder.

(27)

Kommissionen fandt, at grafitelektroder med mindre diameter hovedsageligt er HP-/SHP-grafitelektroder, mens
større grafitelektroder er UHP-grafitelektroder. I mangel af en præcis definition af de forskellige kategorier synes der
dog at være en overlapning i størrelser omkring diametre på 400-500 mm. Kommissionen fandt endvidere, at HP-/
SHP-grafitelektroder normalt anvendes i chargeovne, mens UHP-grafitelektroder næsten udelukkende anvendes i
elektriske lysbueovne. Selv om klagerne gav eksempler på at, det ikke er tilfældet, viste det sig ikke desto mindre, at
denne indbyrdes udskiftelighed er meget begrænset.

(28)

Kommissionen fandt også, at der til mindre elektroder i vid udstrækning anvendes jordoliekoks af lavere kvalitet i
produktionsprocessen, mens dyr jordoliekoks af nåletypen af høj kvalitet blev anvendt i produktionen af større
UHP-elektroder. Det viste sig også, at produktionsprocessen, selv om den varierer fra producent til producent,
generelt var kortere og mere enkel for HP-/SHP-elektroder end for UHP-elektroder (dvs. kortere grafitiseringsproces,
mindre imprægnering og fornyet brænding). Kommissionen konkluderede derfor, at der til en vis grad således er
forskel på både tekniske egenskaber og anvendelse mellem grafitelektroder med mindre og større diameter.

(29)

Visse EU-brugere berettede om vanskeligheder med at skaffe elektroder med lille diameter fra EU-producenter og
hævdede, at EU-erhvervsgrenen ikke producerede denne type af elektroder i tilstrækkelige mængder, fordi den
fokuserede på elektroder med større diameter/højere kategori. De hævdede også, at der ud over Kina kun er få
alternative forsyningskilder af passende kvalitet. Samtidig bemærkede Kommissionen, at EU-erhvervsgrenens
kapacitetsudnyttelse i undersøgelsesperioden lå på 55,8 %, og at EU-erhvervsgrenen således har uudnyttet kapacitet
til at producere større mængder af alle diametre.

(30)

Kommissionen bemærkede ligeledes, at EU-produktionen af grafitelektroder med nominel diameter på 350 mm eller
derunder var minimal og udgjorde mindre end 1 % af EU-produktionen af grafitelektroder. Undersøgelsen viste
desuden, at grafitelektroder med en nominel diameter på 400 mm eller derover blev produceret i Unionen i større
mængder.

(31)

Kommissionen konkluderede derfor, at der med hensyn til størrelse ikke er nogen klar afgrænsning mellem HP-/SHPelektroder og UHP-grafitelektroder, men at grafitelektroder med en nominel diameter på 350 mm eller derunder
syntes overvejende, om ikke udelukkende, at være HP-/SHP-elektroder. Disse har forskellige anvendelser,
produktionsprocesser og tekniske egenskaber i forhold til UHP-elektroder. UHP-elektroderne er også de elektroder,
som produceres af EU-erhvervsgrenen, og som dumpingimporten kan have en negativ indvirkning på.

(32)

I lyset af ovenstående overvejelser fandt Kommissionen, at det er hensigtsmæssigt at udelukke elektroder med en
nominel diameter på 350 mm eller derunder fra varedækningen.

2.2. Konklusion
(33)

Kommissionen bekræftede konklusionerne i betragtning 32 og 33 i forordningen om midlertidig told om at
udelukke nipler fra varedækningen.

(34)

Kommissionen besluttede endvidere, som forklaret ovenfor, at udelukke elektroder med en nominel diameter på 350
mm (4) eller derunder fra varedækningen.

(4) I lyset af standarddiametre og den generelle tolerance i industrien vil udelukkelse af grafitelektroder med en nominel diameter på 350
mm eller derunder i praksis sikre, at visse lidt større elektroder stadig vil blive udelukket.
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3. DUMPING

(35)

Efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger modtog Kommissionen skriftlige bemærkninger fra de tre
stikprøveudtagne eksporterende producenter, GOC, CCCME og fra klageren om de foreløbige konklusioner
vedrørende dumping.

3.1. Den normale værdi
(36)

Nærmere oplysninger om beregningen af den normale værdi findes i betragtning 47-168 i forordningen om
midlertidig told.

3.1.1. Forekomsten af væsentlige fordrejninger
(37)

Efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger fremsatte GOC samt CCCME og Liaoning Dantan bemærkninger til
anvendelsen af grundforordningens artikel 2, stk. 6a.

(38)

For det første anførte GOC, at landerapporten vedrørende Kina (»rapporten«) (5) er fejlbehæftet, og at der ikke er et
faktisk og retligt grundlag for afgørelser baseret på den. Mere specifikt hævdede GOC, at den tvivler på, at rapporten
kan repræsentere Kommissionens officielle holdning. Ifølge GOC er rapporten rent faktisk misvisende, ensidig og
ude af trit med virkeligheden. Desuden giver det forhold, at Kommissionen har udsendt landerapporter for nogle få
udvalgte lande anledning til bekymring om mestbegunstigelsesbehandling. GOC mener endvidere, at det, at
Kommissionen støtter sig på beviserne i rapporten, ikke er i overensstemmelse med tanken om retfærdig og rimelig
lovgivning, da det reelt er det samme som at afsige en dom inden en retssag.

(39)

Med hensyn til første punkt om status på rapporten i henhold til EU-lovgivningen mindede Kommissionen om, at
grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra c), ikke foreskriver et specifikt format for rapporterne om væsentlige
fordrejninger, og at denne bestemmelse heller ikke definerer en kanal til offentliggørelse. Kommissionen mindede
om, at rapporten er et faktabaseret teknisk dokument, der kun anvendes i forbindelse med handelsbeskyttelsesunder
søgelser. Rapporten blev derfor behørigt offentliggjort som et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, da
det er rent beskrivende og ikke giver udtryk for nogen holdning, præferencer eller afgørelser af politisk karakter.
Dette påvirker ikke indholdet, nemlig de objektive kilder til oplysninger om forekomsten af væsentlige fordrejninger
i den kinesiske økonomi, der er relevante for anvendelsen af grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra c). Hvad
angår bemærkningerne om, at rapporten er faktuelt ukorrekt og ensidig, bemærker Kommissionen, at rapporten er
et omfattende dokument baseret på udførligt og objektivt bevismateriale, herunder lovgivning, forskrifter og andre
officielle politikdokumenter offentliggjort af GOC, tredjepartsrapporter fra internationale organisationer,
akademiske studier og artikler fra forskere og andre pålidelige uafhængige kilder. Siden den blev offentliggjort i
december 2017, har alle interesserede parter haft have rig lejlighed til at tilbagevise, supplere eller fremsætte
bemærkninger til den og de beviser, den er baseret på. Indtil videre har ingen parter fremlagt dokumentation for, at
de kilder, der anvendes i rapporten, er forkerte.

(40)

Som svar på GOC's påstand om overtrædelse af bestemmelserne om mestbegunstigelsesbehandling mindede
Kommissionen om, at en landerapport i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra c), kun skal
udarbejdes for et land, hvis Kommissionen har velunderbyggede indicier for, at der kan være væsentlige
fordrejninger i et bestemt land eller en bestemt sektor i det pågældende land. Efter ikrafttrædelsen af de nye
bestemmelser i grundforordningens artikel 2, stk. 6a, i december 2017 havde Kommissionen sådanne indicier for
væsentlige fordrejninger for så vidt angår Kina. Kommissionen offentliggjorde også en rapport om fordrejninger i
Rusland i oktober 2020, og der kan evt. komme flere rapporter. Kommissionen mindede endvidere om, at
rapporterne ikke er ikke obligatoriske i forbindelse med anvendelsen af artikel 2, stk. 6a. Artikel 2, stk. 6a, litra c),
beskriver betingelserne for, at Kommissionen kan udarbejde landerapporter, og i henhold til artikel 2, stk. 6a, litra
d), er klagerne ikke forpligtet til at anvende rapporten, og eksistensen af en landerapport er i henhold til artikel 2,
stk. 6a, litra e) heller ikke en forudsætning for at indlede en undersøgelse i henhold til artikel 2, stk. 6a. I henhold til
artikel 2, stk. 6a, litra e), er tilstrækkeligt bevis for væsentlige fordrejninger i et hvilket som helst land fremlagt af
klagerne, og som opfylder kriterierne i artikel 2, stk. 6a, litra b), nok til at indlede undersøgelsen på dette grundlag.
Bestemmelserne om landespecifikke væsentlige fordrejninger finder derfor anvendelse på alle lande uden nogen
sondring, uanset om der findes en landerapport. Følgelig er bestemmelserne om landespecifikke fordrejninger ikke i
strid med bestemmelserne om mestbegunstigelsesbehandling.

(5) Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om »Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for
the Purposes of Trade Defence Investigations« af 20. december 2017 (SWD (2017) 483 final/2).

7.4.2022

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 108/25

(41)

For det andet fremførte GOC og CCCME, at beregningen af den normale værdi i overensstemmelse med
grundforordningens artikel 2, stk. 6a, er uforenelig med antidumpingaftalen, navnlig artikel 2.2, som indeholder en
udtømmende liste over de situationer, hvor den normale værdi kan beregnes, da »væsentlige fordrejninger« ikke er
med på listen. Desuden er anvendelsen af data fra et egnet repræsentativt land ifølge GOC i strid med artikel VI.1(b),
i GATT og artikel 2.2.1.1, i antidumpingaftalen, som fastsætter, at produktionsomkostningerne i oprindelseslandet
anvendes ved beregningen af den normale værdi.

(42)

For det tredje hævdede GOC, CCCME og Liaoning Dantan, at Kommissionens undersøgelsespraksis i henhold til
grundforordningens artikel 2, stk. 6a, er uforenelig med WTO's regler, for så vidt som Kommissionen, i strid med
antidumpingaftalens artikel 2.2.1.1, så bort fra de kinesiske producenters regnskaber uden at fastslå, om disse
regnskaber er i overensstemmelse med de generelt accepterede regnskabsprincipper i Kina. I denne forbindelse
mindede GOC om, at appelorganet i European Union- Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Argentina
(»DS473«) og panelets rapport i European Union — Cost Adjustment Methodologies II (Russia) (»DS494«) hævdede,
at i henhold til antidumpingaftalens artikel 2.2.1.1 og i det omfang den undersøgte eksportørs eller producents
regnskaber — inden for acceptable grænser — på en nøjagtig og pålidelig måde svarede til alle de faktiske
omkostninger, som den pågældende producent eller eksportør har afholdt i forbindelse med den undersøgte vare,
kan de siges »i rimeligt omfang at afspejle de omkostninger, der er forbundet med produktion og salg af den
pågældende vare«, og undersøgelsesmyndigheden bør anvende sådanne regnskaber til at fastsætte de undersøgte
producenters produktionsomkostninger.

(43)

Med hensyn til den anden og den tredje påstand om uforeneligheden af grundforordningens artikel 2, stk. 6a, med
WTO's lovgivning, navnlig bestemmelserne i antidumpingaftalens artikel 2.2 og 2.2.1.1 i antidumpingaftalen og
resultaterne i DS473 og DS494, henviste Kommissionen til betragtning 54 i forordningen om midlertidig told, hvor
lignende påstande fra de interesserede parter allerede var blevet afvist. For så vidt angår påstanden om, at begrebet
»væsentlige fordrejninger« i grundforordningens artikel 2, stk. 6a, ikke fremgår af nogen af de situationer, hvor det
er tilladt at beregne den normale værdi, jf. antidumpingaftalens artikel 2.2, mindede Kommissionen om, at den
nationale lovgivning ikke behøver at anvende nøjagtig de samme udtryk som de omfattede aftaler for at være i
overensstemmelse med disse aftaler, og at den anser artikel 2, stk. 6a, for at være i fuld overensstemmelse med de
relevante bestemmelser i antidumpingaftalen (og navnlig mulighederne for at beregne den normale værdi i
antidumpingaftalens artikel 2.2). Under alle omstændigheder blev disse påstande afvist, da de ikke indeholder nye
elementer.

(44)

For det fjerde hævdede GOC, at Kommissionen bør være konsekvent og fuldt ud undersøge, om der forekommer
såkaldte markedsfordrejninger i det repræsentative land. Umiddelbar accept af det repræsentative lands oplysninger
uden en sådan vurdering svarer til »dobbeltstandarder«. Det samme gælder ifølge GOC evalueringen af
EU-erhvervsgrenens priser og omkostninger.

(45)

Med hensyn til det fjerde punkt, hvori Kommissionen anmodes om at bekræfte, at data fra tredjelande, der blev
anvendt i Kommissionens procedurer, ikke var påvirket af markedsfordrejninger, mindede Kommissionen om, at
den i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra a), kun beregner den normale værdi på grundlag af
andre data end priser og omkostninger på hjemmemarkedet i eksportlandet, hvis den fastslår, at sådanne data er de
mest hensigtsmæssige til at afspejle ikkefordrejede priser og omkostninger. I denne proces er Kommissionen
forpligtet til kun at anvende ikkefordrejede data. I denne forbindelse opfordres interesserede parter til at fremsætte
bemærkninger til de foreslåede kilder til fastsættelse af den normale værdi i de tidlige faser af undersøgelsen.
Kommissionens endelige beslutning om, hvilke ikkefordrejede data der skal anvendes til at beregne den normale
værdi, tager fuldt ud hensyn til disse bemærkninger. Med hensyn til GOC's anmodning om, at Kommissionen skal
vurdere mulige fordrejninger på EU's indre marked, kunne Kommissionen ikke se relevansen af dette punkt i
forbindelse med vurderingen af, hvorvidt der forekommer væsentlige fordrejninger i overensstemmelse med
grundforordningens artikel 2, stk. 6a.

(46)

For det femte hævdede Liaoning Dantan, at Kommissionen afgav en meget generel erklæring i betragtning 54 i
forordningen om midlertidig told og ikke udtrykkeligt forklarede retsgrundlaget i WTO's aftaler, herunder Kinas
protokol om tiltrædelse af WTO, til støtte for anvendelsen af grundforordningens artikel 2, stk. 6a. I mangel af en
klar begrundelse for, hvorfor Kommissionen er af denne opfattelse, opfylder Kommissionens fremlæggelse af
oplysninger ikke retsstandarderne for en fyldestgørende begrundelse vedrørende dens beslutning om at anvende
grundforordningens artikel 2, stk. 6a.

(47)

Med hensyn til den femte påstand, som Liaoning Dantan har fremsat, var Kommissionen ikke enig. I betragtning 54 i
forordningen om midlertidig told forklarede Kommissionen, hvorfor den gældende EU-lovgivning er i
overensstemmelse med WTO-bestemmelserne. Hvad angår Liaoning Dantan's påstand om Kinas tiltrædelses
protokol mindede Kommissionen om, at i antidumpingprocedurer vedrørende varer fra Kina finder de dele af afsnit
15 i Kinas tiltrædelsesprotokol til WTO, der ikke er udløbet, fortsat anvendelse ved fastsættelsen af den normale
værdi, både for så vidt angår den markedsøkonomiske standard, og for så vidt angår anvendelsen af en metode, der
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ikke er baseret på en streng sammenligning med kinesiske priser eller omkostninger. Endvidere synes Lianoning
Dantan at sammenblande forpligtelsen til at begrunde den materielle anvendelse af grundforordningens artikel 2,
stk. 6a, med en påstået forpligtelse til at forklare WTO's retsgrundlag til støtte for anvendelse af grundforordningens
artikel 2, stk. 6a. Kommissionen har i betragtning 57-113 i forordningen om midlertidig told udførligt forklaret
årsagerne til anvendelsen af grundforordningens artikel 2, stk. 6a, og dermed fuldt ud opfyldt sin retlige forpligtelse
til at give en tilstrækkelig begrundelse. Liaoning Dantan's påstand blev derfor afvist.

(48)

Ud over påstandene vedrørende foreneligheden af grundforordningens artikel 2, stk. 6a, med WTO-lovgivningen,
fremførte CCCME også, at femårsplanerne i Kina blot er vejledende dokumenter, der udtrykker politiske
synspunkter for fremtiden. Ifølge CCCME er planerne som sådan ikke bindende, også i betragtning af at de ikke
vedtages på samme måde som love og dekreter. CCCME anførte endvidere, at lignende dokumenter også findes i
Europa, bl.a. i Kommissionens politikdokumenter.

(49)

Kommissionen mindede om, at det kinesiske planlægningssystem opstiller prioriteter og fastsætter de mål, som de
centrale og lokale myndigheder skal fokusere på. Der findes relevante planer på alle forvaltningsniveauer, som
dækker stort set alle økonomiske sektorer, og myndighederne på hvert administrativt niveau overvåger
gennemførelsen af planerne på de tilsvarende lavere forvaltningsniveauer. Som beskrevet i rapporten er de mål, der
er fastsat i planlægningsinstrumenterne, faktisk af bindende karakter, og planlægningssystemet resulterer i, at
ressourcerne kanaliseres til sektorer, der er udpeget som strategiske eller på anden måde politisk vigtige af
regeringen, i stedet for at blive tildelt i overensstemmelse med markedskræfterne (6). Derfor afviste Kommissionen
denne påstand.

(50)

Liaoning Dantan gjorde endvidere indsigelse mod, at Kommissionen har påberåbt sig en række tværgående faktorer i
Kina for at påvise forekomsten af væsentlige fordrejninger. Navnlig hævdede Liaoning Dantan, at det at være medlem
af og næstformand for China Carbon Industry Association ikke er ensbetydende med statslig indgriben i Liaoning
Dantan's aktiviteter eller nogen form for indflydelse på de forretningsmæssige beslutninger. Derudover gjorde
Liaoning Dantan gældende, at den som en privatejet virksomhed fuldt ud var underlagt morderne markedsori
enterede regler for virksomhedsledelse, og at den i forbindelse med sine driftsmæssige aktiviteter udelukkende var
ansvarlig over for sine private aktionærer i henhold til kinesisk selskabsret. Liaoning Dantan hævdede endvidere, at
statslig indgriben ikke er det samme som væsentlige fordrejninger, og at Kommissionen er retligt forpligtet til at
fastslå den fordrejende virkning af de påståede statslige indgreb i forhold til virksomhedens priser og omkostninger.

(51)

Med hensyn til det påståede fravær af væsentlige fordrejninger kunne Liaoning Dantan's påstande set i lyset af de
stedfundne statslige indgreb ikke accepteres. Før det første fremlagde Liaoning Dantan ingen oplysninger, der kunne
rejse tvivl om Kommissionens bemærkninger (se betragtning 90 i forordningen om midlertidig told) om, at
grafitelektroder blev betragtet som en tilskyndet industri og derfor var genstand for fordrejninger. Det samme
gælder for fordrejninger vedrørende input, der er nødvendige for fremstillingen af den undersøgte vare (se navnlig
betragtning 90 og 110 i forordningen om midlertidig told). For det andet mente Liaoning Dantan, at det være
medlem af og næstformand for China Carbon Industry Association ikke er ensbetydende med statslig indgriben,
men anfægtede ikke bemærkningen i betragtning 86 i forordningen om midlertidig told om, at formålet var at
»gennemføre partiets linje, vejledninger og politikker«, og at sammenslutningen »overholder Kinas kommunistiske
partis overordnede ledelse«. For det tredje, hvad angår Liaoning Dantan's påstand om, at den er en privatejet
virksomhed med moderne virksomhedsledelse, har Kommissionen i betragtning 57-111 i forordningen om
midlertidig told beskrevet de betydelige statslige indgreb i Kina, som har ført til en fordrejning af den effektive
allokering af ressourcer i overensstemmelse med markedsprincipperne. Disse fordrejninger påvirker de
kommercielle operatører uanset ejerskabs- eller ledelsesstrukturen. Disse påstande blev derfor afvist.

(52)

Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger fremsatte GOC samt CCCME, Liaoning Dantan og Fangda Group
yderligere bemærkninger til anvendelsen af grundforordningens artikel 2, stk. 6a.

(53)

GOC gentog sit synspunkt om, at grundforordningens artikel 2, stk. 6a, er uforenelig med antidumpingaftalen, og at
rapporten har faktuelle og retlige fejl.

(6) Rapporten — kapitel 4, s. 41-42, 83.
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(54)

GOC hævdede mere specifikt, at indholdet af rapporten rækker ud over det korrekte område i antidumpingun
dersøgelser, at den misfortolker Kinas institutioner, og at de kinesiske virksomheders legitime konkurrencefordele
og de normale institutionelle forskelle mellem Kina og Unionen bliver brugt som grundlag for fastlæggelsen af
væsentlige markedsfordrejninger. I denne forbindelse kritiserede GOC Kommissionens fremgangsmåde med at give
alle parter mulighed for at tilbagevise, supplere eller fremsætte bemærkninger til rapporten. GOC hævdede i stedet,
at Kina fra starten havde anmodet om, at Kommissionen skulle trække rapporten tilbage i stedet for at supplere eller
ændre den, og at det ikke var nødvendigt for GOC at fremsætte bemærkninger til rapporten.

(55)

GOC fandt desuden, at Kommissionens undersøgelsespraksis er i strid med artikel 2.2.1.1 i antidumpingaftalen og
WTO's tvistbilæggelsesrapporter i DS473 og DS494, for så vidt at Kommissionen ikke havde opfyldt sin forpligtelse
til at bevise, at den betydelige markedsforvridning resulterer i, at de kinesiske virksomheders regnskaber ikke i
rimeligt omfang afspejler produktions- og salgsomkostningerne i forbindelse med de undersøgte varer, da
genstanden for analysen er individuelle virksomheder, ikke regeringer eller institutioner. Derfor kan Kinas brede
makroøkonomiske politikker eller en virksomheds medlemskab af en industrisammenslutning ikke forklare
specifikke spørgsmål som f.eks. manglende tilgængelighed af virksomhedens omkostningsdata.

(56)

Kommissionen var uenig. Med hensyn til de påståede faktuelle fejl i rapporten gentager GOC for det første blot den
påstand, der er fremsat tidligere og behandlet i betragtning 39. Hvad angår GOC's anmodning om at tilbagetrække
rapporten i stedet for at give interesserede parter en mulighed for at fremsætte bemærkninger til dens indhold,
mindede Kommissionen om, at Kommissionen i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra c), ikke kun
er forpligtet til at udarbejde offentlige rapporter om de relevante markedsforhold, når der er velunderbyggede
indicier — som det er tilfældet med Kina — men Kommissionen skal også give interesserede parter rig lejlighed til
at afvise, supplere eller fremsætte bemærkninger eller støtte sig til disse rapporter og den underliggende
dokumentation. Kommissionen tog GOC's valg om at afstå fra at gøre brug af denne mulighed til efterretning og
bemærkede derfor, at GOC's anmodning, om at rapporten tilbagetrækkes uden skelen til indholdet af og
dokumentationen i rapporten, ikke kan accepteres. For det andet har Kommissionen i forbindelse med spørgsmålet
om, hvorvidt Kommissionens undersøgelsespraksis er forenelig med WTO, allerede indgående behandlet GOC's
påstand i betragtning 54 i forordningen om midlertidig told, samt i betragtning 43, herunder Kommissionens
synspunkt om, at bestemmelserne i grundforordningens artikel 2, stk. 6a, er i fuld overensstemmelse med EU's
WTO-forpligtelser. Kommissionen mindede om, at forekomsten af væsentlige fordrejninger gør omkostninger og
priser i eksportlandet uegnede til beregningen af den normale værdi, og at WTO-lovgivningen, som fortolket af
WTO-panelet og WTO's appelorgan i DS473, i princippet gør det muligt at anvende behørigt tilpassede data fra et
tredjeland, når en sådan tilpasning er nødvendig og begrundet.

(57)

I sine bemærkninger til den endelige fremlæggelse af oplysninger fremsatte CCCME påstande i forbindelse med
rapporten og gentog sine tidligere fremsatte påstande om, at grundforordningens artikel 2, stk. 6a, ikke er forenelig
med antidumpingaftalen. Denne påstand blev gentaget i Fangda Group's fremlæggelse. Som medlem af CCCME
støttede Fangda Group udtrykkeligt CCCME's synspunkt.

(58)

I forbindelse med rapporten gentog CCCME, at Kommissionen ved at støtte sig til rapporten på cirkulær vis fortsat
hævdede, hvor eksportørerne skal afkræfte de påstande, der er fremsat i rapporten, som under alle omstændigheder
blev udarbejdet med det specifikke formål at udgøre grundlaget for, at EU-producenterne kan indlede handelsbeskyt
telsesundersøgelser, og som, i denne sag, ikke engang nævner den sektor, der undersøges. CCCME mindede derfor
om, at bevisbyrden påhviler undersøgelsesmyndigheden.

(59)

CCCME gentog endvidere sin påstand om, at femårsplaner i Kina kun er vejledende dokumenter, i modsætning til
»love«, »forskrifter« eller »dekreter«, som er bindende. I denne forbindelse anførte CCCME endvidere, at der findes
lignende vejledende dokumenter i Unionen.

(60)

Med hensyn til foreneligheden af grundforordningens artikel 2, stk. 6a, med WTO's lovgivning fremførte CCCME
først, at begrebet »væsentlige fordrejninger«, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 6a, ikke er anført i WTO's
antidumpingaftale eller bestemmelserne i GATT 1994. Navnlig hører begrebet »væsentlige fordrejninger« ikke ind
under nogen af kategorierne i artikel 2.2 i antidumpingaftalen. Med hensyn til anvendelse af data fra et tredjeland
anførte CCCME, at selv om anvendelsen af data fra en kilde uden for eksportlandet, ifølge appelorganet i DS473,
ikke er tilladt, synes Kommissionen at ignorere det forhold, at appelorganet også understregede, at »dette dog ikke
betyder, at en undersøgelsesmyndighed blot kan erstatte omkostninger i oprindelseslandet med produktionsomkostninger fra et
andet land«, og at »en undersøgelsesmyndighed, når den baserer sig på eksterne landeoplysninger for at fastslå »produktionsom
kostningerne i oprindelseslandet« i henhold til antidumpingaftalens artikel 2.2 i, skal sikre, at sådanne oplysninger anvendes til
at beregne »produktionsomkostningerne i oprindelseslandet«, og dette kan betyde, at undersøgelsesmyndigheden skal tilpasse
oplysningerne.« Efter CCCME's opfattelse synes Kommissionens tilgang derfor at være uforenelig med Unionens
forpligtelser i henhold til artikel 2.2 i WTO's antidumpingaftale. For det andet mente CCCME, at grundforordningens
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artikel 2, stk. 6a, er i strid med artikel 2.2.1.1 i antidumpingaftalen og afgørelsen i DS437, da det i henhold til
grundforordningens artikel 2, stk. 6a, når Kommissionen fastslår, at der foreligger »væsentlige fordrejninger«, ikke er
nødvendigt at gennemgå de to betingelser i artikel 2.2.1.1 i antidumpingaftalen, nemlig hvorvidt regnskaberne er i
overensstemmelse eksportlandets almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, og hvorvidt regnskaberne i rimeligt
omfang afspejler de omkostninger, der er forbundet med produktion og salg af den pågældende vare.

(61)

Desuden gentog CCCME sin tidligere fremsatte påstand om, at vurderingen af de påståede væsentlige fordrejninger i
henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6a, skal foretages separat for hver eksportør og producent, og at
Kommissionen derfor som minimum bør underbygge sin vurdering for hver af de stikprøveudtagne eksporterende
producenter. Fangda Group fremførte samme argument.

(62)

CCCME's argumenter kunne ikke godtages. Med hensyn til Kommissionens påståede cirkulære argumentation og
bevisbyrde mindede Kommissionen for det første om — som allerede angivet i betragtning 53 og 55 i forordningen
om midlertidig told — at afsnit 3.3.1 i forordningen om midlertidig told indeholder Kommissionens fulde vurdering
af forekomsten af væsentlige fordrejninger. Kommissionen kunne ikke se nogen cirkularitet i forbindelse med
gennemførelsen af vurderingen, dvs. at Kommissionen støttede sig til tilgængelige oplysninger, herunder rapporten,
og de interesserede parters mulighed for at fremsætte bemærkninger til disse oplysninger. Med hensyn til karakteren
af femårsplanerne bemærkede Kommissionen for det andet, at eksistensen og arten af planlægningsdokumenter i
Unionen ikke er relevant i forbindelse med denne undersøgelse, og mindede om, som allerede nærmere forklaret i
betragtning 73 og 74 i forordningen om midlertidig told og i betragtning 49 i denne forordning, at den særlige
karakter af industriplanlægningen i Kina ikke kun er kompleks og dækker praktisk taget hele industriproduktionen i
landet, men også direkte påvirker de erhvervsdrivendes forretningsmæssige beslutninger som følge af finansielle
mekanismer, som tvinger de erhvervsdrivende til at overholde femårsplanerne. For eksempel mindede
Kommissionen, i henhold til den 13. femårsplan, om, at »[a]lle lokale regeringer og offentlige myndigheder må arbejde
hårdt for at organisere, koordinere og styre gennemførelsen af denne plan. Vi vil foretage dynamisk overvågning og evaluering af
gennemførelsen af denne plan. […] Godkendelsesprocedurer i forbindelse med projekter og initiativer i denne plan vil blive
strømlinet, og de vil blive prioriteret i forbindelse med udvælgelse af lokaliteter, adgang til jord og finansieringsordninger. Vi vil
sikre, at revisionskontorer spiller en rolle i tilsynet med gennemførelsen« (7). Med hensyn til påstanden om uforeneligheden
af grundforordningens artikel 2, stk. 6a, med WTO's lovgivning, navnlig bestemmelserne i antidumpingaftalens
artikel 2.2 og 2.2.1.1 i antidumpingaftalen og konklusionerne i DS473, gentog Kommissionen for det tredje sit
synspunkt i betragtning 54 i forordningen om midlertidig told samt i betragtning 56 i denne forordning, at
grundforordningens artikel 2, stk. 6a, er i fuld overensstemmelse med EU's forpligtelser i henhold til WTOlovgivningen, og at det i henhold til WTO-lovgivningen, som fortolket af WTO-panelet og appelorganet i DS473, er
tilladt at anvende behørigt tilpassede data fra et tredjelande, når en sådan tilpasning er nødvendig og begrundet.
Hvad angår påstanden om, at begrebet væsentlige fordrejninger i grundforordningens artikel 2, stk. 6a, ikke er
opført blandt de situationer, hvor det er tilladt at beregne den normale værdi i henhold til antidumpingaftalens
artikel 2.2. i antidumpingaftalen, er denne påstand allerede blevet behandlet i betragtning 43. Med hensyn til den
individuelle vurdering af væsentlige fordrejninger for hver eksporterende producent mindede Kommissionen for det
fjerde om, at når det er fastslået, at det som følge af forekomsten af væsentlige fordrejninger i eksportlandet, jf.
grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra b), ikke er hensigtsmæssigt at anvende priserne og omkostningerne på
hjemmemarkedet i eksportlandet, kan Kommissionen beregne den normale værdi på grundlag af ikkefordrejede
priser eller referenceværdier i et egnet repræsentativt land for hver eksporterende producent, jf. grundforordningens
artikel 2, stk. 6a, litra a). Denne afgørelse er truffet på baggrund af den vurdering, der er foretaget i betragtning
57-111 i forordningen om midlertidig told, og anvendt individuelt på hver eksporterende producent.
Kommissionen mindede desuden om, at grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra a), kun giver mulighed for at
anvende omkostninger på hjemmemarkedet, hvis det med sikkerhed kan fastslås, at de ikke er fordrejede. Der er dog
ikke dokumentation for, at dette ville være tilfældet.

(63)

Liaoning Dantan fremsatte bemærkninger om foreneligheden mellem WTO's bestemmelser og grundforordningens
artikel 2, stk. 6a, samt til de retlige standarder for tilstrækkelig begrundelse for anvendelsen af grundforordningens
artikel 2, stk. 6a.

(64)

Mere specifikt hævdede Liaoning Dantan, at i) Kommissionen, ved blot at gentage, at grundforordningens artikel 2,
stk. 6a, er forenelig med WTO-reglerne, ikke havde uddybet det nøjagtige retsgrundlag for foreneligheden af
grundforordningens artikel 2, stk. 6a, med WTO-lovgivningen, og ii) der ikke var givet nogen forklaring vedrørende
de dele af afsnit 15 i Kinas tiltrædelsesprotokol til WTO, der anses for fortsat at finde anvendelse, for slet ikke at

(7) Se afsnit 2 i kapitel 80 i den 13. femårsplan.

7.4.2022

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 108/29

nævne begrundelsen for dette synspunkt. Liaoning Dantan var derfor af den opfattelse, at anvendelsen af data fra et
tredjeland ved beregningen af den normale værdi på grund af den påståede forekomst af væsentlige fordrejninger er
uforenelig med artikel 2.2 og artikel 2.2.1.1 i antidumpingaftalen og med tvistbilæggelsesrapporterne i DS473.
(65)

Liaoning Dantan gentog endvidere, at Kommissionen er retligt forpligtet til at fastslå den fordrejende virkning af de
påståede statslige indgreb, og at det derfor ikke er op til Liaoning Dantan at fremlægge dokumentation, der viser det
modsatte. Efter Liaoning Dantan's opfattelse har Kommissionen derfor ikke opfyldt sin forpligtelse til at vurdere
forekomsten af væsentlige fordrejninger for hver eksportør og producent i overensstemmelse med
grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra a).

(66)

Liaoning Dantan's påstande afvises. For det første har påstanden om foreneligheden af grundforordningens artikel 2,
stk. 6a, med WTO-lovgivningen tidligere været behandlet i detaljer. Kommissionen gentog derfor sit synspunkt i
betragtning 54 i forordningen om midlertidig told samt i betragtning 43 og 56 i denne forordning. For så vidt angår
Liaoning Dantan's påstand vedrørende afsnit 15 i Kinas tiltrædelsesprotokol til WTO minder Kommissionen om sin
holdning i betragtning 47. Med hensyn til for det andet påstanden om individuel vurdering for hver eksporterende
producent henviste Kommissionen til betragtning 62, hvor denne påstand er behandlet.

3.1.2. Konklusion
(67)

Da der ikke blev fremsat andre bemærkninger, bekræftedes konklusionerne i betragtning 57-113 i forordningen om
midlertidig told om forekomsten af væsentlige fordrejninger og om, at det ikke er hensigtsmæssigt at anvende
priserne og omkostningerne på hjemmemarkedet til at fastsætte den normale værdi i dette tilfælde.

3.1.3. Repræsentativt land
(68)

CCCME gentog sin tvivl om, hvorvidt Mexico kunne anses for at være et passende repræsentativt land i forbindelse
med fastsættelsen af de kinesiske eksportørers normale værdier, men anerkendte også Kommissionens indsats for at
fastsætte et rimeligt beløb til dækning af SA&G-omkostninger samt fortjeneste, som afspejler kravene i
grundforordningens artikel 2, stk. 6a.

(69)

Da der ikke blev fremført nye argumenter eller andre bemærkninger, bekræftede Kommissionen valget af Mexico
som et repræsentativt land i betragtning 114-148 i forordningen om midlertidig told.

3.1.4. Kilder, der anvendes til fastsættelse af ikkefordrejede omkostninger ved produktionsfaktorer
(70)

Kommissionen gav nærmere oplysninger om de kilder, der blev anvendt til at fastsætte den normale værdi, i
betragtning 139-168 i forordningen om midlertidig told. Efter offentliggørelsen af forordningen om midlertidig
told fremsatte flere parter påstande vedrørende de forskellige kilder, der blev anvendt til at fastsætte den normale
værdi.

3.1.4.1. Råmaterialer, der anvendes i fremstillingsprocessen
(71)

Efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger gentog European Carbon and Graphite Association (»ECGA«) sin
påstand om, at Kommissionen bør tage udgangspunkt i priserne på jordoliekoks (HS-kode 2713 12) ved beregning
af den normale værdi, og at de priser, som blev anvendt i den foreløbige fase, var kunstigt lave, da disse priser
primært dækkede lavkvalitetsmaterialer, som ikke kan anvendes til fremstilling af grafitelektroder.

(72)

Som nævnt i betragtning 140 og 145 i forordningen om midlertidig told besluttede Kommissionen foreløbigt at
fastsætte en referenceværdi, som er baseret på den mexicanske importpris i samlede tal for det hele landet. Informati
onskilden var Global Trade Atlas (»GTA«). Som følge af ECGA's påstand analyserede Kommissionen spørgsmålet og
fandt, på baggrund af den database, der blev anvendt i den foreløbige fase (dvs. GTA), mere detaljerede
importoplysninger, der skelner mellem de forskellige indgangssteder for import til Mexico, at jordoliekoks (HS-kode
2713 12) blev importeret til Mexico med skib og over land fra USA. Af de mexicanske toldstatistikker i GTA fremgik
det, at importprisen var ca. 2 144 USD pr. ton ved import via den mexicanske grænseby Nuevo Laredo (over land fra
USA), mens importen til andre dele af Mexico gav en pris på ca. 200 USD pr. ton. Baseret på offentligt tilgængelige
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oplysninger (8) fandt Kommissionen, at prisen på 200 USD pr. ton ikke kunne afspejle omkostningen til den
jordoliekoks af høj kvalitet, der er nødvendig for produktionen af grafitelektroder, men afspejlede den væsentligt
lavere brændstofkvalitet, der anvendes til elektricitetsproduktion og i cementovne. Kommissionen fandt endvidere,
at den mexicanske producent af grafitelektroder GrafTech Mexico er placeret tæt på Nuevo Laredo, og at dens
hovedleverandør af jordoliekoks også er placeret tæt på denne by på den amerikanske side. Den mexicanske
producent bekræftede, at dens jordoliekoks blev importeret i betydelige mængder gennem Nuevo Laredo og blev
anvendt til produktion af grafitelektroder. Kommissionen besluttede derfor at basere sig på importprisen i Nuevo
Laredo til beregning af referenceværdien for jordoliekoks som repræsentant for den jordoliekoks af høj kvalitet, der
anvendes specifikt til produktion af grafitelektroder.

(73)

I sine bemærkninger til den foreløbige fremlæggelse af oplysninger hævdede Liaoning Dantan, at Kommissionen
anvendte en fejlagtig fob/cif-omregningskoefficient til mexicanske fob-importdata fra GTA. Især hævdede parten, at
transportomkostningerne var sat for højt, og at Kommissionen bør anvende en særlig koefficient for import fra
Mexico, da størstedelen af den omhandlede import kom fra USA.

(74)

Som forklaret i betragtning 151 i forordningen om midlertidig told fastsatte Kommissionen den ikkefordrejede pris
på råmaterialer på grundlag af en vejet gennemsnitlig importpris (cif). Mens de fleste af landene rapporterer
værdien af deres import ved toldgrænsen (f.eks. cif ved levering ad søvejen), rapporterer Mexico værdien af sin
import uden hensyntagen til omkostninger ved søtransport (dvs. på fob-niveau). For de foreløbige beregninger
justerede Kommissionen derfor de værdier, som Mexico har angivet for at nå toldgrænseniveauet (dvs. på cif-niveau).

(75)

Kommissionen undersøgte påstanden og fandt, at den anvendte fob/cif-omregningskoefficient ikke på rimelig vis
afspejlede oprindelsen af de varer, der importeres til Mexico. Kommissionen besluttede derfor at fastsætte fob/cifkoefficienten på grundlag af de importerede varers faktiske oprindelse. Der blev ikke anvendt nogen koefficient ved
import via Nuevo Laredo, da varerne blev importeret over land.

(76)

Tabellen over produktionsfaktorer for grafitelektroder i betragtning 150 i forordningen om midlertidig told blev
således erstattet af følgende tabel:

Produktionsfaktorer for grafitelektroder
Produktionsfaktor

Varekode

Ikkefordrejet
værdi (RMB)

Måleenhed

Råmaterialer
Jordoliekoks, brændt

2713 12

14 789

Ton

Jordoliekoks (ikke brændt)

2713 11

396

Ton

Stenkulstjærebeg

2708 10

7 840

Ton

Begkoks af kultjære

2708 20

3 917

Ton

Koks og halvkoks af stenkul

2704 00

1 860

Ton

Kulasfalt

2715 00

5 965

Ton

Kul

2701 12

836

Ton

Grafitfragmenter

3801 10,
3801 90

12 320

Ton

(8) Kilde: »Petroleum coke: essential to manufacturing« offentliggjort af National Association of Manufacturers, findes på www.api.org/
~/media/files/news/2014/14-november/petcoke-one-pager.pdf; »Petcoke markets and the cement industry« offentliggjort af CemNET,
findes på www.cemnet.com/News/story/169503/petcoke-markets-and-the-cement-industry.html; tilgået den 17. december 2021.
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Hjælpematerialer
Arbejdskraft
Lønninger i fremstillingssektoren

[ikke relevant]

13,37

Timer

Elektricitet

[ikke relevant]

0,48 (1)

kWh

Naturgas

[ikke relevant]

0,70

m3

Energi

Biprodukt/affald
Grafitaffald

3801 90

12 320

Ton

Siliciumcarbidaffald

2849 20

7 472

Ton

(1) Bemærk, at betragtning 150 i forordningen om midlertidig told ikke udtrykker elektriciteten i kWh men i MWh.

3.1.4.2. Elektricitet
(77)

Efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger påpegede Fangda Group og Liaoning Dantan, at Kommissionen, i
modsætning til det, der er angivet i betragtning 155 i forordningen om midlertidig told, ikke beregnede prisen på
elektricitet på baggrund af de priser, som er offentliggjort af Mexican Federal Electric Commission (»Comisión
Federal de Electricidad« eller »CFE«).

(78)

Kommissionen accepterede påstanden og ændrede referenceprisen for elektricitet i overensstemmelse med
betragtning 155 i forordningen om midlertidig told. Kommissionen anvendte CFE-prisen for industrielle brugere af
højspændingsnettet »DIT« (9).

(79)

Liaoning Dantan gentog endvidere sin påstand, som allerede blev fremsat efter det andet notat, om, at elektricitets
priserne i Mexico er fordrejet opad, fordi den nye mexicanske administration angiveligt har undergravet
produktionen af og investeringer i vedvarende energi og dermed tilgodeser den statsejede elproducent CFE til skade
for privatejede aktører inden for vedvarende energi i 2019. Parten hævdede endvidere, at de direkte konsekvenser af
denne fordrejning er, at brugsafgifterne i referenceprisen for elektricitet skal justeres for at afspejle den ikkefordrejede
værdi før den mexicanske statslige indgriben på markedet, dvs. før 2019 hvor den nye mexicanske administration
kom til magten.

(80)

Kommissionen bemærkede, at parten ikke havde fremlagt nogen ny dokumentation. Som allerede angivet i
betragtning 157 i forordningen om midlertidig told henviste parten endvidere hidtil kun til flere artikler i pressen,
hvori det hævdes, at vedvarende energi antageligt undergraves i Mexico. Der er dog ingen konkret dokumentation
for, at dette faktisk har været tilfældet, og, endnu vigtigere, at elektricitetspriserne i Mexico har været påvirket af
denne påståede politik fra den mexicanske regerings side. Kommissionen afviste derfor denne påstand samt
anmodningen om at justere brugsafgifterne med værdier før 2019.
3.1.4.3. Andel af SA&G-omkostninger

(81)

Liaoning Dantan gentog sin påstand om, at SA&G-andelen i GrafTech International Ltd's årsrapport 2020 ikke var
egnet til at blive anvendt som referenceværdi, da den kom fra de konsoliderede finansielle data for forskellige
virksomheder, der er etableret i lande med et andet indkomstniveau, herunder højindkomstlande som USA.

(82)

Kommissionen præciserede, at den beskrevne metode blev anvendt på grundlag af de eneste egentlige finansielle
lettilgængelige oplysninger i det repræsentative land, og at intet i de angivne sagsakter tydede på, at det anvendte
SA&G-niveau var ikke var rimeligt. De interesserede parter blev underrettet herom i to notater om kilderne til
fastsættelsen af den normale værdi. Virksomheden havde således rig mulighed for at fremlægge dokumentation for,
at GraftTech International Ltd's SA&G-niveau ikke var rimeligt eller for at foreslå en anden referenceværdi til
erstatning for den fordrejede SA&G-andel, men benyttede sig ikke af denne mulighed. Denne påstand blev derfor
afvist.

(9) Oplysninger findes på webstedet for Comisión Federal de Electricidad på: https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/
TarifasCREIndustria/Tarifas/DemandaIndustrialTran.aspx., senest tilgået den 8. december 2021.
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(83)

Samme part hævdede også, at visse omkostninger i GrafTech International Ltd's årsrapport for 2020 bør fjernes fra
listen over de SA&G-omkostninger, der anvendes til fastsættelse af andelen af SA&G-omkostninger (dvs. lagerbaseret
kompensation og tilpasning af fondens værdi til markedsværdi).

(84)

Kommissionen undersøgte påstanden og fandt den berettiget. Efter fjernelse af disse udgifter blev SA&Gomkostningerne derfor fastsat til 10,4 % på grundlag af produktionsomkostningerne.

3.1.4.4. Hjælpematerialer, indirekte produktionsomkostninger og transportomkostninger i forbindelse med
levering af råmaterialer

(85)

Liaoning Dantan hævdede, at Kommissionen bør beregne referenceværdien for hjælpematerialer og produktionsom
kostninger særskilt fra andre input. Den hævdede, at Kommissionen bør anvende dens faktiske omkostninger ved
hjælpemidler og indirekte produktionsomkostninger i stedet. Liaoning Dantan og CCCME hævdede endvidere, at
påstanden også gjaldt beregningen af transportomkostningerne ved levering af råmaterialer, hvor Kommissionen
udtrykte denne transportomkostning som en procentdel af de faktiske omkostninger ved råmaterialer og derefter
anvendte den samme procentsats på de ikkefordrejede omkostninger ved de samme råmaterialer for at opnå de
ikkefordrejede transportomkostninger. Parterne hævdede, at genberegningen af omkostningerne ved råmaterialer
ved anvendelse af ikkefordrejede priser var ensbetydende med, at transportomkostningerne også blev kædet
sammen med værdiforøgelsen af råmaterialerne, hvilket ikke var korrekt, da der ikke var en sådan forbindelse.

(86)

Kommissionen bemærkede, at for hver samarbejdsvillige eksporterende producent udgjorde de omkostninger, der er
samlet under hjælpemidler, mellem 0,01 % og 2,1 % af de samlede produktionsomkostninger. Kommissionen fandt
derfor, at hjælpemidlerne havde en meget begrænset indvirkning på de samlede produktionsomkostninger og
således også på beregningen af den normale værdi. Som følge heraf besluttede den ikke at beregne en individuel
referenceværdi for hvert hjælpemateriale, men at angive dem som en procentdel af de samlede råmaterialeom
kostninger på grundlag af de omkostningsdata, som de eksporterende producenter indberettede, og derefter at
anvende denne procentsats på de genberegnede materialeomkostninger ved anvendelse af de fastsatte ikkefordrejede
priser. Kommissionen bemærkede endvidere, at der blev konstateret væsentlige fordrejninger i afsnit 3.3.1 i
forordningen om midlertidig told. I dette tilfælde kan omkostningerne på hjemmemarkedet i henhold til
grundforordningens artikel 2, stk. 6a, anvendes, men kun i det omfang det er positivt fastslået, at de ikke er
fordrejede, på grundlag af nøjagtig og relevant dokumentation. Parterne fremlagde ikke sådanne beviser med
hensyn til produktionsfaktorer grupperet under hjælpematerialer, og Kommissionen konstaterede heller ikke
sådanne beviser. Kommissionen kunne derfor ikke anvende de oplysninger, som Liaoning Dantan har indberettet.
Kommissionen fandt, at dens metode til beregning af en ikkefordrejet værdi for hjælpematerialer er hensigtsmæssig,
og at der ikke forelå bedre oplysninger. Liaoning Dantan fremlagde heller ikke et alternativ til anvendelsen af værdier
fra GTA for importen til det repræsentative land eller en alternativ ikkefordrejet referenceværdi for hjælpematerialer.
Påstanden med hensyn til hjælpematerialer blev derfor afvist.

(87)

Med hensyn til Liaoning Dantan's påstand vedrørende Kommissionens metode til at fastsætte den ikkefordrejede
værdi af virksomhedens indirekte produktionsomkostninger, jf. betragtning 166 i forordningen om midlertidig told,
bemærkede Kommissionen, at dataene vedrørende de indirekte produktionsomkostninger ikke var umiddelbart
tilgængelige i særskilt form i regnskaberne for producenten i det repræsentative land. Når der først er konstateret
væsentlige fordrejninger, kan omkostningerne på hjemmemarkedet i henhold til grundforordningens artikel 2,
stk. 6a, desuden anvendes, men dog kun i det omfang det er positivt fastslået, at de ikke er fordrejede, på grundlag
af nøjagtig og relevant dokumentation. Liaoning Dantan fremlagde ikke sådanne beviser med hensyn til indirekte
produktionsomkostninger, og Kommissionen konstaterede heller ikke sådanne beviser. Kommissionen fandt derfor,
at dens metode til beregning af en ikkefordrejet værdi for indirekte produktionsomkostninger er hensigtsmæssig, da
der ikke foreligger bedre oplysninger. Liaoning Dantan foreslog ikke en anden ikkefordrejet referenceværdi for
indirekte produktionsomkostninger. Påstanden blev derfor afvist.

(88)

Med hensyn til Liaoning Dantan's og CCCME's påstand vedrørende Kommissionens metode til fastsættelse af de
ikkefordrejede kinesiske indenlandske transportomkostninger i forbindelse med levering af råmaterialer, jf.
betragtning 153 i forordningen om midlertidig told, bemærkede Kommissionen, at Liaoning Dantan og CCCME
ikke fremlagde beviser for, at transportomkostningerne ikke var påvirket af de væsentlige fordrejninger i Kina, og
heller ikke foreslog et alternativ til, hvordan Kommissionen burde beregne de ikkefordrejede transportomkostninger
for hvert råmateriale individuelt. Påstanden blev derfor afvist.
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3.2. Eksportpris
(89)

Nærmere oplysninger om beregningen af eksportprisen findes i betragtning 169 og 170 i forordningen om
midlertidig told. Da det ikke blev fremsat nogen bemærkninger, blev disse betragtninger bekræftet.

3.3. Sammenligning
(90)

Liaoning Dantan hævdede, at Kommissionen bør genberegne SA&G-omkostningerne på grundlag af en detaljeret
fordeling af udgifterne (f.eks. transportomkostninger og alle dermed forbundne omkostninger) for at beregne en
specifik procentdel af SA&G-omkostningerne for hjemmemarkedssalget i overensstemmelse med
grundforordningens artikel 2, stk. 10.

(91)

Kommissionen præciserede, at den beskrevne metode blev anvendt, fordi de tilgængelige finansielle oplysninger i det
repræsentative land ikke indeholdt detaljerede oplysninger om SA&G-omkostninger og således udelukkede
transportomkostninger og dermed forbundne omkostninger. De interesserede parter blev underrettet herom i to
notater om kilderne til fastsættelsen af den normale værdi. Virksomheden havde således rig mulighed for at foreslå
en passende referenceværdi til erstatning for de angiveligt fordrejede SA&G-omkostninger. Det gjorden den dog
ikke. Påstanden blev derfor afvist.

3.4. Bemærkninger fremsat efter den endelige fremlæggelse af oplysninger
(92)

Yangzi Group hævdede, at Kommissionen ikke anvendte oplysningerne fra det udvalgte repræsentative land, dvs.
Mexico, men anvendte de amerikanske eksportpriser. Parten hævdede, at grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra
a), tydeligt angiver, at Kommissionen, når det repræsentative land er valgt, skal holde sig til det valg, undtagen under
meget særlige og behørigt begrundede omstændigheder. Ved at anvende de amerikanske eksportpriser som
referenceværdi overholdt Kommissionen ikke denne bestemmelse.

(93)

Som forklaret i betragtning 72 beregnede Kommissionen referenceværdien for jordoliekoks på baggrund af
mexicanske importstatistikker for importen til Nuevo Laredo og ikke på baggrund af amerikanske eksportsta
tistikker. Påstanden blev derfor afvist.

(94)

Yangzi Group og Liaoning Dantan hævdede ligeledes, at Kommissionen ikke bør begrænse informationskilden til ét
indgangssted i Mexico, og at importhavnen og transportformen ikke kan betragtes som et objektivt kriterium, da
det fører til en meget fordrejet og ikkerepræsentativ pris på jordoliekoks.

(95)

Grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra a), foreskriver, at Kommissionen ved beregning af produktionsomkost
ningerne kan anvende tilsvarende produktions- og salgsomkostninger i et egnet repræsentativt land, forudsat at de
relevante data er umiddelbart tilgængelige. Så længe oplysningerne er umiddelbart tilgængelige, har Kommissionen
derfor beføjelse til at vælge den mest egnede informationskilde, som skal anvendes til beregning af referenceværdien
i et passende repræsentativt land. Kommissionen fandt, at der ikke er noget til hinder for at anvende virksomheds
specifikke importoplysninger (f.eks. til beregning af fortjeneste eller SA&G-omkostninger) eller anvende importsta
tistikker vedrørende ét indgangssted, når det er mest hensigtsmæssigt. Denne påstand blev derfor afvist.

(96)

Yangzi Group hævdede, at Kommissionen ikke godtgjorde, at GrafTech Mexico er den eneste grafitproducent i
Mexico, og at der kan være andre virksomheder, som fremstiller grafitelektroder af lavere kvalitet ved at anvende
importeret jordoliekoks af lavere kvalitet.

(97)

I løbet af undersøgelsen identificerede Kommissionen GrafTech Mexico som den eneste producent af den undersøgte
vare i Mexico. De interesserede parter blev underrettet herom i to notater om kilderne til fastsættelsen af den
normale værdi, jf. betragtning 43 og 44 i forordningen om midlertidig told, og blev opfordret til at fremsætte
bemærkninger. Der blev ikke modtaget bemærkninger hverken efter det første eller det andet notat. Kommissionen
bemærkede endvidere, at de interesserede parter ikke fremlagde dokumentation for, at der findes andre producenter
af grafitelektroder i Mexico. Under alle omstændigheder fandt Kommissionen, at antallet af producenter af
grafitelektroder ikke havde nogen betydning for beregningen af den referenceværdi for jordoliekoks, der blev
anvendt til produktionen af grafitelektroder, da referenceværdien er beregnet på importstatistikniveau og ikke på
producentniveau. Påstanden blev derfor afvist.
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(98)

Yangzi Group hævdede, at Kommissionen ikke havde dokumentation for, at priserne på ca. 200 USD pr. ton
vedrørte forskellige kategorier og anvendelser af jordoliekoks, som ikke blev anvendt i produktionen af den
pågældende vare. Fangda Group og CCCME hævdede endvidere, at den jordoliekoks, der anvendes i energipro
duktionen, ikke er angivet under HS-kode 2713 12, men under HS-kode 2713 11.

(99)

Det bør bemærkes, at Yangzi Group ikke fremlagde nogen dokumentation til støtte for sin påstand. Kommissionen
henviste til ECGA's påstand om, at de priser på jordoliekoks (HS-kode 2713 12), som blev anvendt i den foreløbige
fase, var kunstigt lave (dvs. ca. 750 USD pr. ton), og at disse priser ikke var repræsentative for de priser på
jordoliekoks, som forskellige virksomheder har betalt til produktionen af grafitelektroder rundt omkring i verden.
Navnlig hævdede ECGA, at den laveste pris på denne kategori altid var langt over 750 USD pr. ton i undersøgelses
perioden. Som forklaret i betragtning 72 bemærkede Kommissionen ved undersøgelsen af denne påstand, at de
mexicanske importstatistikker i GTA viste betydelige forskelle mellem de gennemsnitslige importpriser på
jordoliekoks (HS-kode 2713 12) importeret via den mexicanske grænseby Nuevo Laredo (ad landvejen fra USA) og
importen til andre dele af Mexico, hvorved sidstnævnte viste en gennemsnitspris, der er 10 gange lavere pr. ton for
samme input.

(100) Kommissionen sammenlignede importprisen på 200 USD pr. ton med den dokumentation, der er fremlagt i
undersøgelsen. Dokumentationen omfattede bl.a.: i) liste over køb af jordoliekoks importeret af de stikprøveudtagne
kinesiske producenter, ii) kopier af indiske producenters købsfakturaer fremlagt af ECGA, som viser, at prisen på
jordoliekoks ikke var under 800 USD pr. ton, iii) ECGA's oplysninger sammen med dens bemærkninger til den
endelige fremlæggelse af oplysninger, hvor den henviste til et kinesisk websted (10) med importstatistikker. Efter den
endelige fremlæggelse af oplysninger fremlagde Fangda Group og Liaoning Dantan endvidere importpriser i Kina på
baggrund af samme kinesiske websted, hvor priserne på den jordoliekokskvalitet, der anvendes til produktionen af
grafitelektroder, i undersøgelsesperioden blev angivet til mellem 900 USD og 3 200 USD pr. ton. Kommissionen
fandt således, at den lave pris på 200 USD pr. ton ikke kunne afspejle omkostningerne ved den jordoliekokskvalitet,
der er nødvendig til produktionen af grafitelektroder. Som angivet i betragtning 72 er denne importpris pr. enhed på
200 USD pr. ton tæt på importprisen for jordoliekoks af lavere kvalitet, som udelukkende anvendes til energipro
duktionen (jordoliekoks (ikke brændt) HS-kode 2713 11), til en pris på 60 USD pr. ton.
(101) Endelig fremlagde ingen af de interesserede parter dokumentation for, at jordoliekoks importeret til 200 USD pr. ton
kunne anvendes til produktionen af grafitelektroder. Kommissionen afviste derfor påstanden og bekræftede sin
beslutning om at udelukke importen ved de mexicanske toldkontorer, hvor den vejede gennemsnitlige importpris
var på ca. 200 USD pr. ton.
(102) Fangda Group og CCCME hævede endvidere, at Kommissionen ikke fremlagde konkrete beviser for eller gav en
rimelig forklaring på, hvorfor importen via Nuevo Laredo i det væsentlige blev anvendt som inputmateriale til
produktionen af grafitelektroder. Kommissionen har skønsbeføjelser til at sikre, at anvendelsen af importoplysninger
nøjagtigt afspejler produktionssituationen for de eksporterende producenter for således at »sikre, at sådanne
oplysninger anvendes til at beregne »produktionsomkostningerne i oprindelseslandet««, men sådan en selektiv anvendelse af
importoplysninger skal være objektiv og retfærdig og være understøttet af positivt bevismateriale.
(103) GOC hævdede endvidere, at Kommissionens praksis med hensyn til yderligere evaluering af alle parternes
bemærkninger var resultatorienteret, navnlig med hensyn til oplysningerne om jordoliekoks (brændt). Hvis
Kommissionen fandt det nødvendigt at underopdele de mexicanske importtolddata under HS-kode 2713 12, burde
Kommissionen eller klagerne have foreslået en videnskabelig metode og et videnskabeligt grundlag til at adskille
jordoliekoks (brændt) til grafitelektroder fra andre anvendelser. Det var upålideligt at opdele efter pris eller
toldangivelsessted. GOC hævdede endvidere, at denne tilgang er uforenelig med den beslutning, som Kommissionen
traf i undersøgelsen om skruer, bolte, møtrikker og lignende varer (11), hvor Kommissionen ikke accepterede
dokumentationen fra CCCME og producenterne af skruer, bolte, møtrikker og lignende varer som bevis for, at
importoplysningerne fra visse lande bør udelukkes. GOC kræver derfor, at Unionen opretholder objektiv neutralitet
og vedtager en konsekvent metode i alle sager i stedet for at anvende den metode, som giver den højeste
dumpingmargen.
(104) Som nævnt i betragtning 140 og 145 i forordningen om midlertidig told besluttede Kommissionen at fastsætte
referenceværdien på baggrund af den mexicanske importpris, som er aggregeret på landeniveau på baggrund af
GTA, da der hverken var andre tilgængelige informationskilder for det repræsentative land eller en let tilgængelig
international referenceværdi. For HS-kode 2713 12 er der i Mexicos toldtarif ingen underopdeling efter kvalitet, og
ingen af de interesserede parter foreslog en metode, der gør det muligt at opdele efter kvaliteten af den jordoliekoks,
der anvendes til produktionen af grafitelektroder, og andre kvaliteter. Kommissionen fastslog, at importen på de
mexicanske toldindgangssteder gav den nødvendige opdeling mellem de forskellige kvaliteter, hvorved de kvaliteter,
(10) www.iccsino.com.cn.
(11) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/191 af 16. februar 2022 om indførelse af endelig antidumpingtold på importen
af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 36 af 17.2.2022, s.
1), betragtning 229-233.
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som kom ind ved Nuevo Laredo, så tæt som muligt afspejler den jordoliekoks, der kan anvendes til produktionen af
grafitelektroder. Samtidig var importen ved de andre indgangssteder enten ubetydelig (se betragtning 113) eller til en
pris på 200 USD pr. ton. Hvad angår sidstnævnte, fremlagde ingen af de interesserede parter, som forklaret i
betragtning 101, dokumentation for, at denne kvalitet til lavere pris kunne anvendes til produktionen af
grafitelektroder. Kommissionen fastslog derfor, at kun importen via Nuevo Laredo kunne tages i betragtning i
forbindelse med fastsættelsen af en referencepris for jordoliekoks til produktionen af grafitelektroder.
Kommissionen undersøgte endvidere importprisniveauet ved Nuevo Laredo og fandt, at den vejede gennemsnitlige
importpris, der er beregnet på baggrund af en betydelig importmængde, var inden for det prisinterval for
jordoliekoks til produktion af grafitelektroder i undersøgelsesperioden, som er fremlagt af de eksporterende
producenter, jf. betragtning 108. Desuden erklærede den eneste producent af den undersøgte vare i undersøgelses
perioden i det repræsentative land, nemlig GrafTech Mexico, at den fik størstedelen af sit behov dækket via
importen gennem Nuevo Laredo. Som i forbindelse med undersøgelsen om skruer, bolte, møtrikker og lignende varer tog
Kommissionen derfor hensyn til alle de elementer, der er beskrevet ovenfor, og baserede sig ikke kun på
prisforskellen mellem de forskellige mexicanske toldindgangssteder. Kommissionen afviste derfor påstandene om, at
importpriserne på jordoliekoks til Mexico var ikkerepræsentative eller urimelige.
(105) Fangda Group hævdede, at der skal ses bort fra GrafTech International's brev af 21. december 2021 om Graftech
Mexico's import af jordoliekoks af nåletypen, da GrafTech International ikke var registreret som en interesseret part.
Brevet blev desuden fremlagt efter fristen for at fremsætte bemærkninger og Kommissionen undlod at undersøge,
om oplysningerne er korrekte og fyldestgørende.
(106) I henhold til grundforordningen, særlig artikel 2, stk. 6a, litra e), skal Kommissionen indsamle de nødvendige
oplysninger med henblik på at fastsætte den normale værdi i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra
a). Dette betyder, at Kommissionen er forpligtet til aktivt at søge oplysninger i stedet for kun at tage de interesserede
parters oplysninger i betragtning. Derudover er der intet i grundforordningen, som afholder Kommissionen som
undersøgelsesmyndighed fra at basere sig på oplysninger, som ikke er fremlagt af en interesseret part, så længe den
dokumentation, som Kommissionen baserer sig på, medtages i de sagsakter, som de interesserede parter har adgang
til, med forbehold af grundforordningens artikel 19. Som undersøgelsesmyndighed er Kommissionen derfor fuldt
berettiget og forpligtet til at tage højde for og undersøge alle oplysninger, den har til rådighed. Kommissionen fandt,
at det brev, der er nævnt i den forrige betragtning, indeholdt relevante oplysninger, og det er ubestridt, at brevet blev
placeret i de ikkefortrolige sagsakter, som parterne havde adgang til. Derudover supplerede oplysningerne i brevet
kun de andre elementer, som Kommissionen tog i betragtning for at nå til den konklusion, at importstedet Nuevo
Laredo burde anvendes som referenceværdi for det pågældende input, navnlig: at oplysningerne er i
overensstemmelse med omkostningerne til det input af den kvalitet og kategori, der anvendes til produktionen af
den undersøgte vare i det udvalgte repræsentative land, og at de var let tilgængelige i det udvalgte repræsentative
land.
(107) Fangda Group, CCCME, Liaoning Dantan og Yangzi Group hævdede, at importprisen i Nuevo Laredo var fordrejet og
ikke repræsentativ for premium-jordoliekoks af den relevante kvalitet. Disse importpriser var højere end den
normale markedspris og kunne ikke anses for at være priser på armslængdevilkår. De hævdede endvidere, at den
høje pris skyldtes incitamentet for den amerikanske forretningsmæssige forbundne leverandør til at øge sine priser
på grund af forskellen i indkomstskat mellem USA og Mexico. Importprisen kunne også afspejle prisen på
superpremium-jordoliekoks, mens de kinesiske producenter anvender lavere kvalitet. Liaoning Dantan og Yangzi
Group fremførte, at det af GrafTech International's årsrapport for 2020 fremgik, at GrafTech anvendte blandinger af
jordoliekoks af nåletypen af højere kvalitet. Af GrafTech International's årsrapport fremgik det, at »vores produktion af
jordoliekoks af nåletypen specifikt til grafitelektroder giver os mulighed for at producere jordoliekoks af nåletypen af højeste
kvalitet.« Dette forklarer (til dels) den meget høje pris på den amerikanske eksport til Mexico. De bemærkede også, at
importpriserne i Mexico var forholdsvist stabile i undersøgelsesperioden, mens priserne på importen til Kina faldt.
(108) Kommissionen fandt, at referenceværdien for den petroleumskoks, der anvendes til produktion af grafitelektroder
bør afspejle det repræsentative lands omkostninger og ikke andre landres importpriser. Den bemærkede, at den
vejede gennemsnitlige importpris på 2 144 USD pr. ton klart lå inden for de priser, som Fangda Group og Liaoning
Dantan har fremlagt, jf. betragtning 100.
(109) Som forklaret i betragtning 104 fastslog Kommissionen, at denne referenceværdi så tæt som muligt afspejler det
input, der anvendes af de eksporterende producenter af grafitelektroder. Dertil kommer, at Kommissionen i
modsætning til parternes erklæring til støtte for deres påstand om, at priserne var stabile, konstaterede en
prisforskel på ca. 20 % mellem den højeste og den laveste vejede gennemsnitlige månedlige importpris i Nuevo
Laredo. Endelig fandt Kommissionen, at GrafTech International's årsrapport ikke indeholdt dokumentation for
andelen af forskellige kvaliteter af jordoliekoks, som GrafTech Mexico har købt, eller at den kvalitet, som er
produceret af Graftech International, er højere end den almindelige høje kvalitet, der anvendes i produktionen af
grafitelektroder. Kommissionen bekræftede derfor, at importprisen via Nuevo Laredo var en passende
referenceværdi i det repræsentative land.
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(110) Fangda Group og CCCME hævdede, at Kommissionen udelukkede import fra andre lande uden at redegøre herfor.

(111) I modsætning til denne påstand tog Kommissionen alle oprindelser i betragtning (dvs. USA og Tyskland). Importen
fra Tyskland blev dog betragtet som ubetydelig, da denne import udgjorde ca. 0,009 % af den samlede
importmængde via Nuevo Laredo (12). Disse påstande blev derfor afvist.

(112) Liaoning Dantan hævdede endvidere, at Kommissionen ikke fremlagde dokumentation for, at importen ved fem
andre indgangssteder (13) ikke var repræsentativ for jordoliekoks, der er egnet til produktion af grafitelektroder.

(113) De fem andre indgangssteder, som parterne har angivet, udgjorde tilsammen 255 ton eller 2,6 % af den samlede
mexicanske import. Kommissionen fandt derfor, at disse mængder var for lave til at være repræsentative. Selv hvis
disse andre fem indgangssteder blev taget i betragtning, ville referenceprisen være næsten uændret (kun 0,1 %
lavere). Påstanden blev derfor afvist.

(114) Liaoning Dantan hævdede, at Kommissionen ikke kun burde tage højde for importen fra Nuevo Laredo, da GrafTech
International anførte, at størstedelen af, men ikke al, jordoliekoks blev importeret via Nuevo Laredo.

(115) Kommissionen mindede om, at den ikke fastsatte referenceværdien på grundlag af GrafTech Mexico's importpriser,
men på grundlag af de mexicanske importstatistikker. Som forklaret ovenfor blev der set bort fra andre
indgangssteder, da den vejede gennemsnitlige importpris pr. ton ikke afspejlede prisen på den kvalitet, der blev
anvendt til produktionen af grafitelektroder, og importmængden derfor ikke var repræsentativ. Påstanden blev
derfor afvist.

(116) Fangda Group, Liaoning Dantan og CCCME hævdede, at Kommissionen burde have taget materialernes karakter,
egenskaber eller specifikationer samt anvendelsen af varerne i betragtning ved fastsættelsen af de ikkefordrejede
produktionsomkostninger. Parterne understregede navnlig, at brændt jordoliekoks til produktion af grafitelektroder
har forskellige kvaliteter, og at prisforskellene mellem de forskellige kvaliteter er betydelige. Fangda Group og
CCCME hævdede endvidere, at der ved anvendelse af Mexicos import af jordoliekoks af høj kvalitet med høje priser
(gennemsnit på 2 144 USD pr. ton, som er nogenlunde det samme som eller endda højere end markedsprisen på
jordoliekoks af høj kvalitet), ses bort fra den kendsgerning, at kinesiske virksomheder både anvender almindelig
brændt jordoliekoks og brændt jordoliekoks af høj kvalitet.

(117) Kommissionen mindede om, at parterne havde flere muligheder for at fremsætte bemærkninger til de foreslåede
referenceværdier, og at ingen af parterne fremlagde pålidelige og lettilgængelige oplysninger om referencepriser i det
repræsentative land, der afspejlede de påståede forskellige kvaliteter af enten brændt jordoliekoks eller jordoliekoks af
høj kvalitet. Kommissionen bemærkede, at de interesserede parter, som fremsatte påstanden, ikke fremlagde
dokumentation for, at der er tekniske og/eller kemiske forskelle mellem de påståede forskellige kvaliteter af
jordoliekoks, og hvordan disse forskelle afspejles i de pågældende parters køb. Deres påstande var udelukkende
baseret på deres egne købspriser. Desuden undlod en af de eksporterende producenter at indberette dens anvendelse
af en anden type jordoliekoks, hvis købspris var betydeligt højere end den anvendte referenceværdi. Desuden findes
der som anerkendt af alle de interesserede parter ingen lettilgængelig international referenceværdi for dette input. I
lyset af ovenstående overvejelser og som angivet i betragtning 104 fastsatte Kommissionen en pålidelig
referenceværdi for jordoliekoks, som er let tilgængelig, og som så nøjagtigt som muligt afspejler den
produktionsfaktor, der anvendes i produktionen af grafitelektroder i det udvalgte repræsentative land. Påstanden
blev derfor afvist.
(12) Den samlede mexicanske import af varer med oprindelse i Tyskland udgjorde 2,5 % af den samlede mængde, 97,5 % af importen
havde oprindelse i USA.
(13) Dvs. importen på de resterende fem indgangssteder, undtagen indgangssteder ved Nuevo Laredo og de to andre steder ved hvilke
gennemsnitsprisen var ca. 200 USD pr. ton.
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(118) Fangda Group, CCCME og Liaoning Dantan gentog deres påstand, som er nævnt i betragtning 88, vedrørende de
kinesiske transportomkostninger. Parterne fremlagde imidlertid ikke nogen dokumentation til støtte for denne
påstand. Påstanden blev derfor afvist.

(119) Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger hævdede Liaoning Dantan, at Kommissionen burde have fastsat
gasforbrugsomkostningerne på grundlag af den ufordrejede pris og ikke medtage den i hjælpematerialerne.
Kommissionen accepterede påstanden og reviderede beregningen. Som nævnt ovenfor i betragtning 9 underrettede
Kommissionen parten om den endelige beregning og der blev ikke modtaget nogen bemærkninger.

(120) Yangzi Group hævdede, at Kommissionen burde have anvendt en anden omregningssats for skrot efter det yderligere
krydstjek uden kontrolbesøg i december 2021. Kommissionen undersøgte denne påstand og fandt, at den foreslåede
sats ikke var baseret på grafitelektroders samlede produktionsproces, men kun dækkede et begrænset antal af mange
trin af produktionen. Påstanden blev derfor afvist.

3.5. Dumpingmargener

(121) Som anført i betragtning 35-90 tog Kommissionen hensyn til de bemærkninger, der blev fremsat af interesserede
parter efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger og efter den endelige fremlæggelse af oplysninger, som
beskrevet i betragtning 119, og genberegnede dumpingmargenerne i overensstemmelse hermed.

(122) Som det fremgår af betragtning 179 i forordningen om midlertidig told, var samarbejdsviljen i dette tilfælde lav, da
importen fra de samarbejdsvillige eksporterende producenter kun udgjorde ca. 62 % af den samlede eksport til
Unionen i undersøgelsesperioden. Kommissionen fandt det på den baggrund hensigtsmæssigt at fastlægge den
landsdækkende dumpingmargen, der gælder for alle andre ikke samarbejdsvillige eksporterende producenter, på
niveau med den højeste dumpingmargen, der er fastlagt for varetyper, som sælges i repræsentative mængder af den
eksporterende producent med den højeste dumpingmargen. Den således fastlagte dumpingmargen var på 74,9 %.

(123) De endelige dumpingmargener, udtrykt i procent af varens cif-pris (omkostninger, forsikring og fragt), Unionens
grænse, ufortoldet, fastsættes til følgende:

Virksomhed

Endelig dumpingmargen

Fangda Group bestående af fire producenter

36,1 %

Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd.

23,0 %

Nantong Yangzi Group bestående af tre producenter

51,7 %

Andre samarbejdsvillige virksomheder

33,8 %

Alle andre virksomheder

74,9 %
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4. SKADE

4.1. Definition af EU-erhvervsgrenen og EU-produktionen

(124) Da der ikke blev fremsat nogen bemærkninger til dette afsnit, bekræftede Kommissionen sine konklusioner i
betragtning 181-185 i forordningen om midlertidig told.

4.2. EU-forbrug

(125) Kommissionen fastsatte forbruget i Unionen på grundlag af oplysninger fra EU-erhvervsgrenen og importen (Taricniveau) på grundlag af indberetninger til Eurostat. I lyset af ændringen i varedækningen (betragtning 34) blev tallene
ændret, men den tendens, der blev konstateret i forordningen om midlertidig told forblev uændret.

EU-forbruget udviklede sig således:

Tabel 1

EU-forbruget (i ton)
2017

2018

2019

Undersøgelsesperiode

Samlet EU-forbrug

170 528

175 944

148 753

127 573

Indeks

100

103

87

75

Kilde: Eurostat (Comext) og EU-erhvervsgrenen.

(126) I den betragtede periode faldt EU-forbruget af grafitelektroder med 25 %. I 2017 og 2018 var der et højt forbrug på
baggrund af en stor efterspørgsel i EU's stålindustri, som var ved at genrejse sig efter stålkrisen. Desuden opbyggede
stålproducenterne, i en situation med pludselige stigninger i prisen på grafitelektroder, lagre af grafitelektroder af
frygt for yderligere stigninger. I 2019 nåede produktionen af stål fra elektriske lysbueovne et lavpunkt (– 6,6 %) i
forhold til 2018 ifølge tal fra Eurofer. Efterspørgslen efter grafitelektroder faldt. Da prisen på grafitelektroder faldt
betydeligt, var det ikke længere nødvendigt at opbygge lagre for aftagerindustrien. Stålproducenterne afviklede
derfor deres lagre af grafitelektroder. Efterspørgslen faldt yderligere i 2020 som følge af covid-19-udbruddet.

(127) En interesseret part, Misano, anfægtede den metode, som Kommissionen har anvendt til at justere importen under
Taric-kode 8545 11 00 90 for fra denne import at udelukke grafitelektroder med en tilsyneladende densitet på
mindre end 1,5 g/cm3 eller en elektrisk modstand på mere end 7,0 μ.Ω.m, som ikke var omfattet af denne
undersøgelse. Misano fremlagde ikke en anden metode, som Kommissionen kunne anvende. Kommissionen
overvejede ikke desto mindre, som et alternativ til anvendelse af oplysninger fra 2019, at anvende gennemsnittet for
2017-2019, men bemærkede, at forskellen i forhold til den oprindeligt anvendte metode ville være marginal og ikke
ville ændre den generelle tendens. Denne metodeændring ville betyde en fratrækning på 8 % i stedet for 7,5 % af den
samlede import i mængde og 2,8 % i stedet for 3,3 % af den samlede import i værdi. Kommissionen bekræftede
derfor sin metode, der er anvendt i forordningen om midlertidig told, til justeringen af import under Taric-kode
8545 11 00 90 som beskrevet i betragtning 187 i forordningen om midlertidig told.
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4.3. Import fra det pågældende land

4.3.1. Mængde og markedsandel for importen fra det pågældende land
(128) Kommissionen fastsatte importmængden på grundlag af data fra Eurostat (Comext-databasen). For at tage hensyn til
udelukkelsen af mindre grafitelektroder fra varedækningen fratrak Kommissionen 9,1 % fra den samlede kinesiske
importmængde som fastsat på grundlag af metoden i den foregående betragtning. Dette skøn over andelen (i
mængde) af importen af kinesiske varer af en nominel diameter på 350 mm eller derunder var baseret på eksportop
lysninger fra de stikprøveudtagne kinesiske eksporterende producenter.
(129) Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger stillede Fangda Group spørgsmålstegn ved nøjagtigheden af
justeringen af den samlede kinesiske importmængde, som faldt med 9,1 % efter udelukkelsen af mindre
grafitelektroder, og anmodede Kommissionen om nøjere at overveje den faktiske importmængde fra Kina af den
pågældende vare. Fangda Group præciserede ikke, på hvilken måde Kommissionens metode ville være urimelig eller
unøjagtig, og foreslog ikke en anden, mere nøjagtig metode. Det var ikke engang klart, om Fangda Group fandt, at
Kommissionen over- eller undervurderede importen af mindre grafitelektroder. Påstanden blev derfor afvist.
(130) Den tendens, der blev konstateret i forordningen om midlertidig told, ændrede sig ikke som en følge af denne
justering.
(131) Markedsandelen for importen blev fastsat på grundlag af importoplysninger og EU-erhvervsgrenens data for salg på
EU-markedet.
(132) Importen fra det pågældende land udviklede sig som følger:
Tabel 2
Importmængde (i ton) og markedsandel
2017

2018

2019

Undersøgelsesperiode

Importmængde fra Kina

38 410

39 250

41 752

43 113

Indeks

100

102

109

112

Markedsandel (%)

22,5

22,3

28,1

33,8

Indeks

100

99

125

150

Kilde: Eurostat (Comext), EU-erhvervsgrenen.

(133) I en situation med faldende forbrug voksede importen fra Kina på bekostning EU-erhvervsgrenen. Importmængden
fra Kina steg med 12 % i løbet af den betragtede periode, og dens markedsandel steg med 50 % og nåede således op
på 33,8 % i undersøgelsesperioden (+ 11,3 procentpoint). EU-erhvervsgrenens markedsandel faldt med 5,9
procentpoint fra 61,1 % i 2017 til 55,2 % i 2020 (se tabel 5).

4.3.2. Priser på importen fra det pågældende land og prisunderbud
(134) Kommissionen fastsatte importpriserne på grundlag af data fra Eurostats Comext-database. For at tage hensyn til
ændringen i varedækningen fratrak Kommissionen 6,5 % fra den samlede værdi af den kinesiske import. Dette skøn
over andelen (i værdi) af importen af kinesiske varer af en nomineal diameter på 350 mm eller derunder var baseret
på eksportoplysninger fra de stikprøveudtagne kinesiske eksporterende producenter.
(135) Den tendens, der blev konstateret i forordningen om midlertidig told, ændrede sig ikke som en følge af denne
justering.
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(136) Gennemsnitspriserne på importen fra det pågældende land udviklede sig således:
Tabel 3
Importpriser (EUR/ton)
2017

2018

2019

Undersøgelsesperiode

Kina

4 271

9 988

4 983

2 136

Indeks

100

234

117

50

Kilde: Eurostat (Comext).

(137) Kommissionen bemærkede, at der ikke var betydelig forskel i tendensen i tabel 3 efter justeringen af varedækningen,
og da der ikke blev fremsat yderligere bemærkninger vedrørende dette afsnit, bekræftede den sine konklusioner i
betragtning 194-196 i forordningen om midlertidig told.
(138) Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger bemærkede Fangda Group og CCCME, at priserne på importen fra
Kina — i henhold til deres beregninger — mellem slutningen af undersøgelsesperioden og september 2021 steg
med 37,5 %. Kommissionen bemærkede dog, at konklusionerne vedrørende dumping og skade var baseret på
undersøgelsesperioden. Desuden betyder en prisstigning i sig selv ikke nødvendigvis, at importen ikke længere
finder sted til dumpingpriser, eller at der ikke længere forvoldes skade, navnlig, som også anerkendt af Fangda
Group og CCCME, hvis den globale oliepris resulterede i en stigning i priserne på det vigtigste inputmateriale,
jordoliekoks af nåletypen, hvilket øgede omkostningerne til produktionen af grafitelektroder yderligere. Påstanden
blev derfor afvist.
4.4. EU-erhvervsgrenens økonomiske situation
4.4.1. Generelle bemærkninger
(139) Da der ikke blev fremsat nogen bemærkninger til dette afsnit, bekræftede Kommissionen sine konklusioner i
betragtning 197-201 i forordningen om midlertidig told.
4.4.2. Makroøkonomiske indikatorer
4.4.2.1. Produktion, produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse
(140) Med hensyn til dette afsnit justerede Kommissionen produktionsmængden i overensstemmelse med ændringen i
varedækningen. Den tendens, der blev konstateret i forordningen om midlertidig told, ændrede sig ikke som en
følge af denne justering.
(141) Da der ikke blev fremsat bemærkninger, bekræftede Kommissionen sine konklusioner i betragtning 202-205 i
forordningen om midlertidig told.
(142) Den samlede EU produktion udviklede sig i den betragtede periode som følger:
Tabel 4
Produktion
2017

2018

2019

Undersøgelsesperiode

Produktionsmængde
(i ton)

229 045

240 787

216 259

164 503

Indeks

100

105

94

72

Kilde: EU-erhvervsgrenen.

4.4.2.2. Salgsmængde og markedsandel
(143) I overensstemmelse med ændringen i varedækningen blev EU-erhvervsgrenens salgsmængde og markedsandel
justeret. Denne justering var baseret på oplysninger fra EU-erhvervsgrenen. Den tendens, der blev konstateret i
forordningen om midlertidig told, ændrede sig ikke som en følge af denne justering.
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(144) EU-erhvervsgrenens salgsmængde og markedsandel udviklede sig i den betragtede periode som følger:

Tabel 5

Salgsmængde og markedsandel
2017

2018

2019

Undersøgelsesperiode

Salgsmængde på
EU-markedet (ton)

104 156

116 828

91 175

70 405

Indeks

100

112

88

68

Markedsandel (%)

61,1

66,4

61,3

55,2

Indeks

100

109

100

90

Kilde: EU-erhvervsgrenen.

(145) Salget steg mellem 2017 og 2018 og faldt derefter i perioden 2018-2020. Den generelle tendens er i
overensstemmelse med udviklingen i forbruget. Alligevel var faldet i salget (– 32 %) mere udtalt end faldet i
forbruget (– 25 %) i den betragtede periode.

(146) EU-erhvervsgrenens markedsandel faldt derfor med 5,9 procentpoint. Markedsandelen for andre tredjelande end
Kina faldt med 5,4 procentpoint. EU-erhvervsgrenen tabte markedsandele til importen fra Kina, som øgede sin
markedsandel med 11,3 procentpoint i samme periode (tabel 2).

(147) Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger hævdede Fangda Group og CCCME, at EU-forbruget faldt (42 955 ton
mellem 2017 og slutningen af undersøgelsesperioden), og at EU-forbruget er større i absolutte tal end det tilsvarende
fald i EU-erhvervsgrenens salgsmængde (33 751 ton mellem 2017 og slutningen af undersøgelsesperioden).
Kommissionen fandt, at faldet i salget ikke burde betragtes i absolutte tal, men burde ses på i forbindelse med faldet
i forbruget. Markedsandelen er den relevante indikator i denne forbindelse og viste, at EU-erhvervsgrenen mistede
markedsandele i den betragtede periode. Påstanden blev derfor afvist.

4.4.2.3. Vækst

(148) Da der ikke blev fremsat bemærkninger vedrørende dette afsnit, bekræftede Kommissionen sine konklusioner i
betragtning 209 i forordningen om midlertidig told.

4.4.2.4. Beskæftigelse og produktivitet

(149) Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger bemærkede Fangda Group og CCCME, at beskæftigelsestallene steg i
den betragtede periode, for at støtte det synspunkt, at EU-erhvervsgrenen vil vokse i nær fremtid. Kommissionen
bemærkede dog, at beskæftigelsen fulgte tendensen for produktionen og forbruget på EU-markedet. Efter en
stigning i 2017 og 2018 faldt beskæftigelsen fra 2018 til slutningen af den betragtede periode. På baggrund af
beskæftigelsestallene kan det derfor ikke konkluderes, at EU-erhvervsgrenen forventede fremtidig vækst, og
påstanden blev afvist.

(150) Da der ikke var andre bemærkninger vedrørende dette afsnit, bekræftede Kommissionen sine konklusioner i
betragtning 210-212 i forordningen om midlertidig told.
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4.4.2.5. Dumpingmargenens størrelse og genrejsning efter tidligere dumping
(151) Da der ikke blev fremsat nogen bemærkninger til dette afsnit, bekræftede Kommissionen sine konklusioner i
betragtning 213-215 i forordningen om midlertidig told.
4.4.3. Mikroøkonomiske indikatorer
(152) Ændringen i varedækningen havde ingen virkning på mikroindikatorerne. Årsagen er, at ingen af de
stikprøveudtagne EU-producenter fremstillede elektroder med en nominel diameter på 350 mm eller derunder i den
betragtede periode. Da der ikke blev fremsat andre bemærkninger vedrørende dette afsnit, bekræftede
Kommissionen sine konklusioner i betragtning 216 og 240 i forordningen om midlertidig told.
4.5. Konklusion vedrørende skade
(153) Med hensyn til EU-erhvervsgrenens situation bemærkede Kommissionen først, at den tendens, der blev konstateret i
forordningen om midlertidig told, ikke ændrede sig som følge af justeringen af varedækningen.
(154) Efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger bemærkede visse interesserede parter, at visse indikatorer (kapacitet,
beskæftigelse, salgspriser, rentabilitet, likviditet) viste en positiv tendens i den betragtede periode, og hævdede, på
baggrund af EU-erhvervsgrenens fortjenstniveau som en helhed, at der ikke var forvoldt nogen skade. Efter den
endelige fremlæggelse af oplysninger gentog Trasteel, Fangda og CCCME påstanden om, at de tilgængelige makroog mikroøkonomiske oplysninger ikke kan udgøre grundlaget for at konstatere, at EU-erhvervsgrenen blev forvoldt
væsentlig skade.
(155) Først mindede den om, at alle vigtige makroindikatorer viste en væsentlig negativ tendens: Markedsandel (fra 61,1 %
til 55,2 %), EU-salg (– 32 %) og EU-produktion (– 28 %) i den betragtede periode. Kommissionen vurderede alle
relevante økonomiske faktorer og forhold med en betydning for erhvervsgrenens situation, jf. grundforordningens
artikel 3, stk. 5, og selv om den bemærkede, at ikke alle skadesindikatorer viste en negativ tendens, konkluderede
den, at indikatorerne generelt viste væsentlig skade.
(156) Som nøje forklaret i betragtning 216-218 i forordningen om midlertidig told betragtes en del af erhvervsgrenen
(virksomheden GrafTech) for det andet til en vis grad som midlertidigt afskærmet fra direkte konkurrence, og i
analysen blev der skelnet mellem de forskellige dele af erhvervsgrenen. Generelt viste mikroindikatorerne med
undtagelse af GrafTech et meget negativt billede.
(157) En række interesserede parter fremsatte bemærkninger om den metode, som Kommissionen anvendte til den
økonomiske analyse af EU-erhvervsgrenen, hvor Kommissionen lagde særlig vægt på GrafTech's resultater.
(158) For det første mente en part, Misano, at Kommissionen fejlagtigt havde »anset« GrafTech France's salg for at være
»afskærmet fra direkte konkurrence med import«. GrafTech France's salg på grundlag af langfristede kontrakter skete
ikke under forhold uden konkurrence, men blev tilbudt til GrafTech France's ikke forretningsmæssigt forbundne
kunder på et tidspunkt, hvor disse kunder købte grafitelektroder fra EU-erhvervsgrenen og ikke-EU-leverandører,
herunder kinesiske eksporterende producenter.
(159) Kommissionen fandt dog, at formålet med og resultatet af de langfristede kontrakter var at sikre visse salgsmængder
til visse priser. Med de langfristede kontrakter fik kunderne en vis sikkerhed for levering/priser, når efterspørgslen og
priserne var høje, mens de beskyttede GrafTech mod mulige fremtidige fald i efterspørgslen samt mulig urimelig
praksis fra tredjelande fra indgåelsen af disse langfristede kontrakter med kunderne. Kommissionen bemærkede
endvidere, at GrafTech France havde et meget anderledes fortjenstniveau i forhold til de to andre stikprøveudtagne
virksomheder, og at den største forskel — og en vigtig årsag til denne forskel — var disse langfristede kontrakter.
(160) For det andet hævdede visse parter, bl.a. Eurofer, at disse langfristede kontrakter i modsætning til det, som var angivet
i forordningen om midlertidig told, ikke udløber ved udgangen af 2022, da nogle af disse enten vil blive forlænget
eller fornyet.
(161) Kommissionen undersøgte dette yderligere og det viste sig, at GrafTech forlængedede eksisterende langfristede
kontrakter med nogle af sine kunder i et eller to år efter drøftelser med kunderne. Forekomsten af disse forlængede
langfristede kontrakter som sådan var ikke en indikation af, at de favorable forhold for denne virksomhed i
undersøgelsesperioden ville fortsætte, da forlængelserne omfattede kontraktændringer som resultat af drøftelser
med deres kunder. På baggrund af en detaljeret analyse af de yderligere oplysninger, som GrafTech har fremlagt
fortroligt med hensyn til disse kontraktændringer i de langfristede kontrakter, herunder nærmere oplysninger om
mængder og priser, bekræftede Kommissionen sine foreløbige konklusioner, jf. betragtning 253 og 254, og at
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GrafTech var udsat for samme pres fra dumpingimporten som de andre EU-producenter på det tidspunkt, hvor de
langfristede kontrakter blev genforhandlet. De forlængede langfristede kontrakter omfattede desuden kun en lille del
af GrafTech's samlede salg. Selv med de forlængede langfristede kontrakter vil størstedelen af salgsmængden ved
udgangen af 2023 ikke længere være omfattet af de nuværende langfristede kontrakter. Denne andel vil stige
yderligere ved udgangen af 2024. Kommissionen bemærkede også, at visse langfristede kontrakter var udløbet
i 2021 og ikke var blevet fornyet. Endelig bemærkede Kommissionen, at GrafTech's gennemsnitlige salgspriser for
første halvdel af 2021 faldt i forhold til undersøgelsesperioden (selv når salget som led i de langfristede kontrakter
medtages), hvilket indikerede, at GrafTech blev påvirket af lavprisimporten af grafitelektroder fra Kina. Forlængelsen
og fornyelsen af visse langfristede kontrakter ændrede derfor ikke konklusionen om skade.
(162) For det tredje hævdede en part, Trasteel, en importør af grafitelektroder, at betingelserne for anvendelse af
sektorspecifik analyse som et analytisk redskab ikke var opfyldt i dette tilfælde, og at Kommissionen ikke havde
foretaget en »objektiv undersøgelse«. Kommissionen baserede alligevel sin analyse på et objektivt kriterium, nemlig
forekomsten af langfristede kontrakter.
(163) Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger anfægtede Trasteel metoden og hævdede, at kun en mindre del af
EU-producenterne kunne anses for at være blevet forvoldt skade og ikke hele EU-erhvervsgrenen.
(164) I overensstemmelse med tilgangen i betragtning 218 i forordningen om midlertidig told og
betragtning 253 og 254 i samme forordning fandt Kommissionen, at GrafTech også var påvirket af
fra Kina, og at den rentable del af erhvervsgrenen ikke ville kunne påvirke den ikkerentable del.
vurdering henviste således til hele EU-erhvervsgrenen. Trasteel forklarede ikke nærmere,
undersøgelse ikke var objektiv, og foreslog ikke en anden metode. Denne påstand blev derfor afvist.

som forklaret i
lavprisimporten
Kommissionens
hvorfor denne

(165) På baggrund af ovenstående og af årsagerne i betragtning 241-254 i forordningen om midlertidig told konkluderede
Kommissionen, at EU-erhvervsgrenen led væsentlig skade, jf. grundforordningens artikel 3, stk. 5.

5. ÅRSAGSSAMMENHÆNG

5.1. Dumpingimportens virkninger
(166) Efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger anfægtede visse parter årsagssammenhængen og hævdede, at
EU-erhvervsgrenen og den kinesiske erhvervsgren fremstiller forskellige produkter: den første store elektroder/
elektroder af høj kvalitet, den anden små elektroder/elektroder af lav kvalitet. Undersøgelsen viste dog en stor
overlapning mellem grafitelektrodesystemer importeret fra Kina og systemer fremstillet af EU-erhvervsgrenen.
Kommissionen bemærkede, at der ikke er nogen industristandard, og at kvaliteten er selvdeklaratorisk, og
bemærkede desuden, at [80-90] % af de stikprøveudtagne kinesiske producenters eksport var af UHP-kvalitet.
Kommissionen bemærkede også, at [70-80] % af de grafitelektroder, der blev eksporteret af de stikprøveudtagne
kinesiske producenter, havde en diameter på 500 mm eller derover. Der er derfor en stor overlapning mellem den
kinesiske import og EU-produktionen. Påstanden om, at der ikke er direkte konkurrence, og at EU-erhvervsgrenen
og den kinesiske erhvervsgren fremstiller forskellige varer, blev derfor afvist.
(167) Desuden var visse af de importerede varer fra Kina, som ikke, eller kun i små mængder, blev fremstillet af
EU-erhvervsgrenen, blevet udelukket fra varedækningen. Dette styrker årsagssammenhængen yderligere.
(168) Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger pegede Trasteel på stigningen i salgspriser i Unionen i den betragtede
periode og hævdede, at den normale markedsreaktion på kinesisk dumping ville medføre, at EU-erhvervsgrenen
sænkede sine priser for ikke at miste markedsandele. Ifølge Trasteel viste dette, at der ikke var påvist skade. Hvis
EU-erhvervsgrenen var blevet forvoldt skade, ville den have sænket priserne for ikke at miste markedsandele.
Kommissionen har allerede peget på prisfaldet i undersøgelsesperioden i betragtning 219 og 220 i forordningen om
midlertidig told. Som forklaret i betragtning 221 og 223 i nævnte forordning var faldet endnu større for salg på det
»frie marked«, som var genstand for konkurrencepresset fra importen. Selv en betydelig sænkning af
EU-erhvervsgrenens salgspriser kunne ikke forhindre EU-erhvervsgrenen i at miste markedsandele som et resultat af
den øgede dumpingimport fra Kina.
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(169) Da der ikke blev fremsat yderligere bemærkninger vedrørende dette afsnit, bekræftede Kommissionen sine
konklusioner i betragtning 256 og 257 i forordningen om midlertidig told.

5.2. Virkningerne af andre faktorer
(170) Efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger gentog flere parter bemærkninger vedrørende ikke-tilskrivnings
analysen og navnlig vedrørende covid-19-pandemien og virkningen af GrafTech's langfristede kontrakter. Efter den
endelig fremlæggelse af oplysninger gentog Trasteel, Fangda Group og CCCME deres bemærkninger og insisterede
på, at de vanskeligheder, som EU-erhvervsgrenen står overfor, skyldtes virkningen af covid-19 og den efterfølgende
nedgang i stålindustriens efterspørgsel efter grafitelektrodesystemer.

5.2.1. Covid-19-pandemien
(171) Covid-19-pandemien er allerede blevet behandlet i betragtning 258 i forordningen om midlertidig told.
Kommissionen minder om, at den kinesiske import var stigende før pandemien trods faldende forbrug i Unionen,
og at den kinesiske markedsandel har været konstant stigende siden 2018.
(172) Kommissionen bekræftede derfor sine konklusioner i betragtning 258 i forordningen om midlertidig told.

5.2.2. Virkningen af GrafTech's langfristede kontrakter
(173) Visse parter hævdede, at GrafTech's langfristede kontrakter — ved at fastlåse nogle af deres kunder — bidrog til
resten af industriens økonomiske vanskeligheder. Disse langfristede kontrakter forhindrede med andre ord
angiveligt, at efterspørgslen efter grafitelektroder kunne blive spredt ud over forskellige EU-producenter, særligt i
vanskelige tider (fald i efterspørgsel på grund af pandemien).
(174) Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger hævdede Trasteel, at hvis der kunne påvises årsagssammenhæng, ville
det kun være i forbindelse med en lille del af EU-salget (den del, som ikke er genstand for langfristede kontrakter) og
ikke i forbindelse med størstedelen af EU-erhvervsgrenen.
(175) Kommissionen afviste disse påstande. I modsætning til Trasteel's påstand var »langt størstedelen« af salget i Unionen i
undersøgelsesperioden for det første ikke »afskærmet« via langfristede kontrakter. I henhold til tal fra
EU-erhvervsgrenen blev størstedelen af salget i Unionen i undersøgelsesperioden derimod foretaget uden for de
langfristede kontrakter. For det andet kan de langfristede kontrakter ikke anses for at være en kilde til skade for
EU-erhvervsgrenen. Undersøgelsen viste snarere, at det var den kinesiske dumpingimport, der var årsagen til den
skade, som erhvervsgrenen har lidt. Derudover bemærkede Kommissionen, at GrafTech's salg til ikke
forretningsmæssigt forbundne kunder faldt betydeligt i forhold til 2019. Salget fra andre stikprøveudtagne
EU-producenter uden langfristede kontrakter med deres kunder faldt mindre i samme periode. Som bemærket i
betragtning 161 faldt GrafTech's gennemsnitlige salgspriser for første halvdel af 2021 i forhold til undersøgelses
perioden, hvilket indikerede, at GrafTech blev påvirket af lavprisimporten af grafitelektroder fra Kina.
(176) Kommissionen konkluderede derfor, at førnævnte dumpingimport har forvoldt EU-erhvervsgrenen væsentlig skade i
den betragtede periode, og at årsagssammenhængen ikke blev svækket af GrafTech's langfristede kontrakter i en
sådan grad, at importen ikke voldte væsentlig skade.

5.2.3. Import fra tredjelande
(177) Da der ikke blev fremsat bemærkninger til dette afsnit, bekræftede Kommissionen sine konklusioner i betragtning
261 og 264 i forordningen om midlertidig told.
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5.2.4. EU-erhvervsgrenens eksportresultater
(178) Efter den endelige fremlæggelse af oplysninger hævdede Fangda Group og CCCME, at en stor del af
EU-erhvervsgrenens produktion anvendes til eksport, at dette har indvirkning på EU-erhvervsgrenens samlede
driftsresultater, og at eksportresultaterne brød årsagssammenhængen. Kommissionen tog dog EU-erhvervsgrenens
eksportresultater i betragtning og mindede om, at eksportresultaterne samlet set, som forklaret i betragtning 267 i
forordningen om midlertidig told, viste samme tendenser som tendenserne for EU-erhvervsgrenens salg på
EU-markedet, men eksportsalget faldt i relative tal mindre end salget på EU-markedet.
(179) Da der ikke blev fremsat andre bemærkninger til dette afsnit, bekræftede Kommissionen sine konklusioner i
betragtning 265 og 267 i forordningen om midlertidig told.
5.2.5. Forbrug
(180) Da der ikke blev fremsat bemærkninger vedrørende dette afsnit, bekræftede Kommissionen sine konklusioner i
betragtning 268 i forordningen om midlertidig told.
5.2.6. Bunden anvendelse
(181) Da der ikke blev fremsat bemærkninger vedrørende dette afsnit, bekræftede Kommissionen sine konklusioner i
betragtning 269 i forordningen om midlertidig told.
5.3. Konklusion vedrørende årsagssammenhæng
(182) På grundlag af ovenstående konkluderede Kommissionen, at ingen af de faktorer, der blev analyseret enten
individuelt eller samlet, svækkede årsagssammenhængen mellem dumpingimporten og den skade, som
EU-erhvervsgrenen har lidt, i et sådant omfang at denne forbindelse ikke længere ville være reel og væsentlig
Kommissionen bekræfter derfor konklusionerne i betragtning 270-274 i forordningen om midlertidig told.
6. UNIONENS INTERESSER

6.1. EU-erhvervsgrenens interesser
(183) Efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger hævdede Trasteel, en importør af grafitelektroder, at
EU-erhvervsgrenen ikke behøver beskyttelse, da priserne på den pågældende vare er stigende. Undersøgelsen viste
dog, at der i undersøgelsesperioden var forvoldt væsentlig skade, og under alle omstændigheder var påstanden ikke
underbygget med beviser for, at EU-erhvervsgrenens økonomiske situation havde ændret sig. Påstanden blev derfor
afvist som ubegrundet.
(184) Da der ikke blev fremsat yderligere bemærkninger vedrørende dette afsnit, bekræftede Kommissionen sine
konklusioner i betragtning 276-280 i forordningen om midlertidig told.
6.2. Ikke forretningsmæssigt forbundne importørers/forhandleres interesser
(185) Efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger hævdede Trasteel og Misano, at indførelsen af antidumpingtold ville
være til skade for importørernes situation på markedet, da kunderne kan være uvillige til at købe til en højere pris. En
part fremførte, at 50 % af virksomhedens omsætning kommer fra salget af grafitelektroder importeret fra Kina.
(186) Med hensyn til de økonomiske konsekvenser for importørerne, som beskrevet i betragtning 281 i forordningen om
midlertidig told, viste undersøgelsen, at de stikprøveudtagne importører havde en rentabel forretning med en vejet
fortjeneste på ca. 4 %, og at indførelsen af foranstaltninger kun vil have en begrænset virkning på deres rentabilitet.
(187) Kommissionen bemærkede også, at den endelige antidumpingtold for de kinesiske samarbejdsvillige virksomheder lå
under underbuddet. Det forventes derfor, at ikke forretningsmæssigt forbundne importører og forhandlere stadig
kan importere grafitelektroder fra Kina til en konkurrencedygtig og rimelig pris. Denne påstand blev derfor afvist.
(188) Trasteel og Misano fremsatte også bemærkninger om importørernes og forhandlernes interesse i forbindelse med
EU-erhvervsgrenens manglende kapacitet og risikoen for mangel på især elektroder med lille diameter. Disse
bemærkninger blev også fremsat af visse brugere og er behandlet i afsnit 6.3.
(189) Da der ikke blev fremsat yderligere bemærkninger vedrørende ikke forretningsmæssigt forbundne importørers
interesser, bekræftedes konklusionerne i betragtning 281-284 i forordningen om midlertidig told.
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6.3. Brugernes interesser

(190) Efter fremlæggelsen af de foreløbige konklusioner hævdede nogle parter, at en antidumpingtold ville true brugernes
rentabilitet og konkurrenceevne. De hævdede også, at aftagerindustrien ikke på pålideligt grundlag kan indkøbe de
grafitelektroder, den har brug for for at fortsætte sin drift, uden import fra Kina. Efter den endelig fremlæggelse af
oplysninger gentog Eurofer, Fangda Group og CCCME, at der er en betydelig risiko for forsyningsknaphed, navnlig
på grafitelektroder med lille diameter.

(191) Brugerne repræsenterer primært stålindustrien, men også, som angivet af Imerys, visse små brugere så som
producenter af smeltede mineraloxider som smeltet aluminiumoxid og smeltet zirconiumoxid.

(192) Med hensyn til Imerys bemærkede Kommissionen, at en stor del af de elektroder, som den anvender, er
RP-elektroder, som — på grund af deres fysiske egenskaber — falder uden for denne undersøgelses
anvendelsesområde. Kommissionen bemærkede også, at Imerys anvender små og meget små elektroder, som blev
udelukket fra varedækningen, som nævnt i betragtning 32, efter at have analyseret alle indlæg, bl.a. fra Imerys.

(193) Ud fra den antagelse at producenter af mineraloxider på grund af de fysiske egenskaber ved smeltede mineraloxider
stod over for lignende begrænsninger, fordi de har lignende produktionsfaciliteter, forventede Kommissionen derfor,
at udelukkelsen fra varedækningen af grafitelektroder af en nominel diameter på 350 mm eller derunder ville
begrænse de mulige negative konsekvenser for disse brugere.

(194) Med hensyn til stålindustrien blev de relaterede resultater i betragtning 285-289 i forordningen om midlertidig told
bekræftet, idet der, f.eks. i Eurofer's bemærkninger efter den endelig fremlæggelse af oplysninger, også blev bemærket
de forsyningsvanskeligheder med hensyn til grafitelektrodesystemer med lille diameter, som visse EU-stålpro
ducenter står overfor.

(195) Kommissionen bemærkede også, at klagerne i deres bemærkninger til den endelig fremlæggelse af oplysninger
gentog EU-producenternes disponible kapacitet til at producere grafitelektroder med lille diameter.

(196) Endelig mindede Kommissionen om, at foranstaltningerne kun vil muliggøre genoprettelsen af retfærdig
konkurrence mellem EU-producenterne og de kinesiske producenter af grafitelektroder og ikke vil forhindre
brugerne i fortsat at få leveringer fra Kina.

(197) Påstanden om, at antidumpingtolden vil true brugernes rentabilitet og konkurrenceevne, og at aftagerindustrien ikke
på pålideligt grundlag kan indkøbe grafitelektroder, blev derfor afvist.

6.4. Andre faktorer

(198) Da der ikke blev fremsat bemærkninger til dette afsnit, bekræftede Kommissionen sine konklusioner i betragtning
290 og 291 i forordningen om midlertidig told.

(199) Efter den endelig fremlæggelse af oplysninger anmodede Fangda Group og CCCME Kommissionen om at overveje
foranstaltningernes mulige negative indvirkning på Unionens målsætninger på miljøområdet. Kommissionen fandt
imidlertid, at foranstaltningerne ikke udgør nogen risiko med hensyn til forsyningssikkerheden som forklaret i
betragtning 288 i forordningen om midlertidig told og betragtning 196 og 197 i denne forordning, og de vil derfor
ikke hæmme gennemførelsen af Unionens målsætninger på miljøområdet og den grønne omstilling. Målet med
foranstaltningerne er derimod at genskabe lige konkurrencevilkår for EU-producenterne og bidrage til at sikre en
forsyningsdiversitet for brugerne, der begunstiger stålproduktionen i elektriske lysbueovne i Unionen.
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6.5. Konklusion vedrørende Unionens interesser
(200) På baggrund af ovenstående bekræftede Kommissionen sine konklusioner i betragtning 292 i forordningen om
midlertidig told.
7. ENDELIGE ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGER

7.1. Skadestærskel
(201) Kommissionen vurderede i overensstemmelse med grundforordningens artikel 9, stk. 4, tredje afsnit, udviklingen i
importmængderne i forhåndsfremlæggelsesperioden for at afspejle den yderligere skade i tilfælde af en yderligere
betydelig stigning i den import, der var omfattet af undersøgelsen i nævnte periode. I henhold til Surveillance
2-databasen viste en sammenligning af importmængderne af den pågældende vare i undersøgelsesperioden og i
forhåndsfremlæggelsesperioden ikke en yderligere betydelig stigning i importen (der var kun en stigning på 5,5 %).
Derfor var kravene om en stigning ved fastsættelsen af skadesmargenen i henhold til grundforordningens artikel 9,
stk. 4, ikke opfyldt, og der blev ikke foretaget en justering af skadesmargenen.
(202) Da der ikke blev fremsat yderligere bemærkninger vedrørende dette afsnit, bekræftede Kommissionen sine
konklusioner i betragtning 168-177 i forordningen om midlertidig told som ændret ved tabellen i betragtning 206.
(203) Med hensyn til restmargenen fandt Kommissionen under hensyntagen til, at de kinesiske eksportørers
samarbejdsvilje var lav, som forklaret i betragtning 179 i forordningen om midlertidig told, at det var
hensigtsmæssigt at fastsætte restunderbudsmargenen på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger Denne
margen blev fastsat på niveau med den højeste målprisunderbudsmargen for varetyper, der sælges i repræsentative
mængder af den eksporterende producent med den højeste målprisunderbudsmargen. Den således beregnede
restmålprisunderbudsmargen blev fastsat til 187,1 %.
7.2. Fordrejninger af råmaterialepriserne
(204) Da der ikke blev fremsat bemærkninger vedrørende betragtning 308 og 309 i forordningen om midlertidig told, og
da de margener, der er tilstrækkelige til at afhjælpe skaden, forblev højere end dumpingmargenerne også i den
endelige fase, fandt Kommissionen, at grundforordningens artikel 7, stk. 2a, ikke finder anvendelse i den
foreliggende sag, og at artikel 7, stk. 2, finder anvendelse i stedet.
7.3. Endelige foranstaltninger
(205) I betragtning af konklusionerne vedrørende dumping, skade, årsagssammenhæng og Unionens interesser og i
overensstemmelse med grundforordningens artikel 9, stk. 4, bør der indføres endelige antidumpingforanstaltninger
for at forhindre, at dumpingimporten af den pågældende vare forvolder EU-erhvervsgrenen yderligere skade.
(206) Ud fra ovenstående fastsættes den toldsats, som vil blive indført, som følger:

Virksomhed

Dumpingmargen

Skadesmargen

Endelig antidumpingtold

Fangda Group

36,1 %

139,7 %

36,1 %

Liaoning Dantan Technology
Group Co., Ltd.

23,0 %

98,5 %

23,0 %

Nantong Yangzi Carbon
Group

51,7 %

150,5 %

51,7 %

Andre samarbejdsvillige
virksomheder

33,8 %

121,6 %

33,8 %

Alle andre virksomheder

74,9 %

187,1 %

74,9 %

(207) De individuelle antidumpingtoldsatser for de virksomheder, der er udtrykkeligt nævnt i denne forordning, blev
fastsat ud fra konklusionerne i denne undersøgelse. De afspejlede derfor den situation, der blev konstateret for disse
virksomheder i forbindelse med denne undersøgelse. Disse toldsatser finder udelukkende anvendelse på importen af
den pågældende vare med oprindelse i det pågældende land, fremstillet af de nævnte retlige enheder. Importen af den
pågældende vare, fremstillet af andre virksomheder, som ikke er udtrykkeligt nævnt i denne forordnings dispositive
del, herunder enheder, der er forretningsmæssigt forbundet med de udtrykkeligt nævnte enheder, bør være omfattet
af toldsatsen for »alle andre virksomheder«. De bør ikke være omfattet af nogen af de individuelle antidumping
toldsatser.
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(208) En virksomhed kan anmode om, at disse individuelle antidumpingtoldsatser anvendes, hvis den efterfølgende ændrer
navnet på sin enhed. Anmodningen skal rettes til Kommissionen (14). Anmodningen skal indeholde alle de relevante
oplysninger, som gør det muligt for virksomheden at dokumentere, at ændringen ikke påvirker virksomhedens ret til
at anvende den toldsats, der gælder for den. Hvis ændringen af virksomhedens navn ikke påvirker dens ret til at drage
fordel af den toldsats, der finder anvendelse på den, offentliggøres der en forordning om navneændringen i Den
Europæiske Unions Tidende.
(209) For at minimere risikoen for omgåelse som følge af forskellen på toldsatserne er der behov for særlige
foranstaltninger, som kan sikre anvendelsen af den individuelle antidumpingtold. Virksomheder med individuel
antidumpingtold skal fremlægge en gyldig handelsfaktura for medlemsstaternes toldmyndigheder. Fakturaen skal
overholde kravene i denne forordnings artikel 1, stk. 3. Import, der ikke er ledsaget af en sådan faktura, bør være
underlagt den antidumpingtold, der finder anvendelse på »alle andre virksomheder«.
(210) Selv om det er nødvendigt at fremlægge denne faktura for toldmyndighederne i medlemsstaterne, således at de kan
anvende de individuelle antidumpingtoldsatser på importen, er fakturaen ikke det eneste element, som
toldmyndighederne skal tage i betragtning. Selv hvis det antages, at en sådan faktura opfylder alle kravene i denne
forordnings artikel 1, stk. 3, skal medlemsstaternes toldmyndigheder nemlig foretage deres sædvanlige kontrol og
skal i lighed med alle andre tilfælde kræve yderligere dokumenter (forsendelsesdokumenter mv.) for at kontrollere, at
oplysningerne i erklæringen er korrekte, og sikre, at den efterfølgende anvendelse af den lavere toldsats er berettiget i
henhold til toldlovgivningen.
(211) For at sikre en korrekt håndhævelse af antidumpingtolden bør antidumpingtolden for »alle andre virksomheder« ikke
kun finde anvendelse på de ikke samarbejdsvillige eksporterende producenter i forbindelse med denne undersøgelse,
men også på de producenter, der ikke eksporterede til Unionen i undersøgelsesperioden.
7.4. Endelig opkrævning af den midlertidige told
(212) Som følge af de konstaterede dumpingmargener og den skade, der er forvoldt EU-erhvervsgrenen, bør de beløb, for
hvilke der er stillet sikkerhed i form af den midlertidige antidumpingtold, som blev indført ved forordningen om
midlertidig told, opkræves endeligt.
8. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

(213) I henhold til artikel 109 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (15) er rentesatsen,
når et beløb skal tilbagebetales som følge af en dom afsagt af Den Europæiske Unions Domstol, den sats, som Den
Europæiske Centralbank anvender på sine vigtigste refinansieringstransaktioner, og som offentliggøres i Den
Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, den første kalenderdag i hver måned.
(214) Efter den foreløbige fremlæggelse af oplysninger pegede Nantong Yangzi Carbon Group på, at gruppen består af tre
producenter: nemlig Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd., Nantong Jiangdong Carbon Co. Ltd. og Wulanchabu Xufeng
Carbon Technology Co. Ltd. Det er derfor nødvendigt at ændre forordningen om midlertidig told for at angive
navnene på alle producenter i Nantong Yangzhi Carbon Group med henblik på opkrævning af den midlertidige
antidumpingtold Desuden skal deres navne også angives med henblik på indførelse af den endelige antidumpingtold.
(215) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved
artikel 15, stk. 1 i forordning (EU) 2016/1036 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
1.
Der indføres en endelig antidumpingtold på importen af grafitelektroder af den art, der anvendes til elektriske ovne,
med en tilsyneladende densitet på 1,5 g/cm3 eller derover og en elektrisk modstand på 7,0 μ.Ω.m eller derunder, uanset om
de er udstyret med nipler, med en nominel diameter over 350 mm, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 8545 11 00
(Taric-kode 8545 11 00 10 og 8545 11 00 15), og med oprindelse i Folkerepublikken Kina.
(14) Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Handel, Direktorat G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgien.
(15) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens
almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013,
(EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).
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2.
Den midlertidige antidumpingtold fastsættes til følgende af nettoprisen, frit Unionens grænse, ufortoldet, for den i
stk. 1 omhandlede vare, der fremstilles af nedenstående virksomheder:

Land

Kina

Virksomhed

Fangda Group bestående af fire producenter:

Endelig
antidumping
told

Tarictillægskode

36,1 %

C 731

Fangda Carbon New Material Co., Ltd.;
Fushun Carbon Co., Ltd.;
Chengdu Rongguang Carbon Co., Ltd.;
Hefei Carbon Co., Ltd.
Kina

Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd.

23,0 %

C 732

Kina

Nantong Yangzi Carbon Group bestående af tre producenter:

51,7 %

C 733

Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd.
Nantong Jiangdong Carbon Co. Ltd.
Wulanchabu Xufeng Carbon Technology Co. Ltd.
Kina

Andre samarbejdsvillige virksomheder, der er opført i bilaget

33,8 %

Kina

Alle andre virksomheder

74,9 %

C 999

3.
Anvendelsen af de individuelle toldsatser, der er anført for virksomhederne i stk. 2, er betinget af, at der fremlægges
en gyldig handelsfaktura for medlemsstaternes toldmyndigheder; handelsfakturaen skal indeholde en erklæring, der er
dateret og underskrevet af én af de ansatte i den enhed, der har udstedt handelsfakturaen, med angivelse af den
pågældendes navn og funktion og med følgende ordlyd: »Undertegnede bekræfter, at den (mængde) af (den pågældende
vare), der er solgt til eksport til Den Europæiske Union, og som er omfattet af denne faktura, blev fremstillet af
(virksomhedens navn og adresse) (Taric-tillægskode) i Folkerepublikken Kina. Jeg erklærer, at oplysningerne i denne faktura
er fuldstændige og korrekte.« Hvis der ikke fremlægges en sådan faktura, anvendes toldsatsen for »alle andre virksomheder«.
4.

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

Artikel 2
De beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af den midlertidige antidumpingtold, som blev indført ved gennemførel
sesforordning (EU) 2021/1812, opkræves endeligt på varen som defineret i artikel 1, stk. 1. De beløb, for hvilke der er stillet
sikkerhed i forbindelse med importen af de udelukkede varer (nemlig import af grafitelektroder af den art, der anvendes til
elektriske ovne, med en tilsyneladende densitet på 1,5 g/cm3 eller derover og en elektrisk modstand på 7,0 μ.Ω.m eller
derunder, uanset om de er udstyret med nipler, med en nominel diameter på 350 mm eller derunder), frigives.

Artikel 3
Artikel 1, stk. 2, kan ændres for at tilføje nye eksporterende producenter fra Kina og pålægge dem en passende vejet
gennemsnitlig antidumpingtold for samarbejdsvillige virksomheder, der ikke indgår i stikprøven. En ny eksporterende
producent skal dokumentere, at:
a) denne ikke eksporterede de varer, der er beskrevet i artikel 1, stk. 1, i undersøgelsesperioden (1. januar 2020 til
31. december 2020)
b) denne ikke er forretningsmæssigt forbundet med en eksportør eller producent, der er omfattet af de foranstaltninger,
som indføres ved denne forordning og at
c) denne hverken har eksporteret den pågældende vare eller har indgået en uigenkaldelig kontraktmæssig forpligtelse om
at eksportere en betydelig mængde til Unionen efter udløbet af undersøgelsesperioden.
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Artikel 4
1.

I artikel 1, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1812 foretages følgende ændringer:

»Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd.«
erstattes af følgende:
»Nantong Yangzi Carbon Group bestående af tre producenter: Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd. Nantong Jiangdong Carbon
Co. Ltd. Wulanchabu Xufeng Carbon Technology Co. Ltd.«
2.

Denne artikel finder anvendelse med henblik på artikel 2 fra den 16. oktober 2021.
Artikel 5

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 6. april 2022.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

