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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 435/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 8ης Μαρτίου 2004
για την επιβολή οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασµού
στις εισαγωγές κυκλαµικού νατρίου καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας και Ινδονησίας
στην Λ∆Κ και στην Ινδονησία, οι οποίες κανονικά πραγµατοποιούνται πριν συναχθούν τα προσωρινά συµπεράσµατα,
ακυρώθηκαν λόγω της καθιέρωσης ταξιδιωτικών περιορισµών
εξαιτίας του SARS. Ανακοίνωση σχετικά µε τις συνέπειες
του SARS επί των ερευνών αντιντάµπινγκ και αντεπιδοτήσεων. Είχε δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (3).

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (εφεξής ο «βασικός κανονισµός»), και ιδίως το
άρθρο 9,

(5)

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων µε
τη συµβουλευτική επιτροπή,

Η Επιτροπή συνέχισε να αναζητεί και να επαληθεύει όλες τις
πληροφορίες που έκρινε αναγκαίες για τα οριστικά της συµπεράσµατα. Μετά την άρση των ταξιδιωτικών περιορισµών
λόγω SARS, πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις επαλήθευσης
στις εγκαταστάσεις των ακόλουθων εταιρειών:
α) Παραγωγοί εξαγωγείς και οι συνδεόµενοι µε αυτούς
στην Λ∆Κ και στο Χονγκ Κονγκ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

— Zhong Hua Fang Da (H.K.) Limited, Χονγκ Κονγκ
Α. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

(2)

— Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited,
Shenzhen, Λ∆Κ

Στις 18 Σεπτεµβρίου 2003, η Επιτροπή επέβαλε, µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1627/2003 (2) (ο «προσωρινός κανονισµός»), προσωρινό δασµό αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές στην
Κοινότητα, κυκλαµικού νατρίου καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας (Λ∆Κ) και Ινδονησίας.

— Shanghai Shumi Co. Ltd., Shanghai, Λ∆Κ
— Rainbow Rich Industrial Ltd., Χονγκ Κονγκ
— Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd.,
Shenzhen, Λ∆Κ

Υπενθυµίζεται ότι η έρευνα για το ντάµπινγκ και τη ζηµία
κάλυψε την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2001 έως 30
Σεπτεµβρίου 2002 («ΠΕ»). Η εξέταση των τάσεων που
απαιτήθηκε για την αξιολόγηση της ζηµίας κάλυψε την
περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 1999 έως το τέλος της ΠΕ (η
«υπό εξέταση περίοδος»).

β) Παραγωγός-εξαγωγέας στην Ινδονησία
— PT. Golden Sari (Chemical Industry), Bandar
Lampung, Ινδονησία.
(6)

Β. ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(3)

Κατόπιν της επιβολής προσωρινού δασµού αντιντάµπινγκ
στις εισαγωγές κυκλαµικού νατρίου καταγωγής Λ∆Κ και
Ινδονησίας, ορισµένα ενδιαφερόµενα µέρη υπέβαλαν γραπτές
παρατηρήσεις. Στα ενδιαφερόµενα µέρη που υπέβαλαν σχετικό αίτηµα δόθηκε ευκαιρία για ακρόαση.

(4)

Όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 5 του προσωρινού
κανονισµού, οι επισκέψεις επαλήθευσης για το ντάµπινγκ

(1) EE L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1972/2002 (ΕΕ αριθ. L 305 της 7.11.2002, σ.
1).
2
( ) ΕΕ L 232 της 18.9.2003, σ. 12.

Κατόπιν της λήξης της προθεσµίας για την υποβολή
παρατηρήσεων σχετικών µε τα προσωρινά συµπεράσµατα και
αρκετά µετά από τις επισκέψεις επαλήθευσης, µια άλλη εταιρεία από την Ινδονησία αναγγέλθηκε και ζήτησε το ερωτηµατολόγιο των παραγωγών εξαγωγέων προκειµένου να
απαντήσει. Η εταιρεία ενηµερώθηκε ότι έπρεπε να έχει αναγγελθεί και ζητήσει το ερωτηµατολόγιο κατά τον χρόνο
έναρξης της έρευνας. Επί πλέον πληροφορήθηκε ότι, σε ένα
τόσο προχωρηµένοι στάδιο της έρευνας, δεν µπορούσαν να
εξετασθούν νέα στοιχεία και ότι τα συµπεράσµατα θα βασίζονταν, σε ότι την αφορούσε, στα διαθέσιµα πραγµατικά
περιστατικά. Παρόλα ταύτα της δόθηκε η ευκαιρία να
υποβάλει παρατηρήσεις οι οποίες και εξετάσθηκαν, χωρίς
ωστόσο να οδηγήσουν στην αλλαγή του ως άνω συµπεράσµατος.

(3) ΕΕ C 191 της 13.8.2003, σ. 2.
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Τα µέρη ενηµερώθηκαν για τα ουσιώδη πραγµατικά περιστατικά και τις εκτιµήσεις βάσει των οποίων επρόκειτο να προταθούν η επιβολή οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ και η
οριστική είσπραξη των ποσών που καταβλήθηκαν ως
εγγύηση υπό µορφή προσωρινού δασµού. Επίσης, τους
παραχωρήθηκε προθεσµία εντός της οποίας µπορούσαν να
υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους µετά την εν λόγω κοινοποίηση. Οι προφορικές και γραπτές παρατηρήσεις που
υπέβαλαν τα ενδιαφερόµενα µέρη εξετάσθηκαν και, όταν
κρίθηκε σκόπιµο, ελήφθησαν υπόψη για τα οριστικά συµπεράσµατα.

πωλούµενους για εξαγωγή στην Κοινότητα, εφόσον έχουν
την ιδία µορφή µε αυτήν που ορίζεται στην αιτιολογική
σκέψη 8 του προσωρινού κανονισµού.
(12)

Γ. ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙ∆ΕΣ ΠΡΟΪΟΝ
(8)

∆εν παρελήφθησαν παρατηρήσεις για το υπό εξέταση προϊόν
και το οµοειδές προϊόν και, εποµένως, επιβεβαιώνονται τα
συµπεράσµατα που εκτίθενται στις αιτιολογικές σκέψεις 7
ως 13 του προσωρινού κανονισµού.
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Οι εγχώριες πωλήσεις συγκεκριµένου τύπου του προϊόντος
θεωρήθηκαν αρκετά αντιπροσωπευτικές όταν, κατά την
περίοδο έρευνας, ο συνολικός όγκος των εγχώριων πωλήσεων του εν λόγω τύπου αντιπροσώπευε 5 % ή περισσότερο
του συνολικού όγκου πωλήσεων του συγκρίσιµου τύπου
προϊόντος που εξήχθη στην Κοινότητα.

1.1.3. ∆ ο κιµή συνήθ ω ν εµπορικώ ν πρ άξεων
(13)

Στη συνέχεια εξετάσθηκε κατά πόσον οι εγχώριες πωλήσεις
κάθε παραγωγού εξαγωγέα θα πρέπει να θεωρηθεί ότι πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο συνήθων εµπορικών πράξεων,
σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού.

(14)

Για τον σκοπό αυτό, υπολογίστηκε το ποσοστό των εγχωρίων πωλήσεων σε ανεξάρτητους πελάτες, για κάθε εξαγόµενο τύπο του προϊόντος, που πωλήθηκε µε ζηµία στην
εγχώρια αγορά κατά την ΠΕ.

∆. ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ
1. Γενική µέθοδος
(9)

Στο παρόν τµήµα εξετάζεται η γενική µέθοδος που χρησιµοποιείται προκειµένου να προσδιοριστεί αν οι εισαγωγές στην
Κοινότητα του υπό εξέταση προϊόντος αποτέλεσαν αντικείµενο ντάµπινγκ. Τα ειδικά θέµατα που ανέκυψαν κατά την
έρευνα για κάθε µία από τις εν λόγω χώρες περιγράφονται
κατωτέρω στις αιτιολογικές σκέψεις 23 έως 49.

α) Για τους τύπους προϊόντος για τους οποίους περισσότερο από το 80 % κατ' όγκον των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά πραγµατοποιήθηκε σε τιµές όχι κατώτερες του
κόστους ανά µονάδα, και στις περιπτώσεις που η µέση
σταθµισµένη τιµή πώλησης ήταν ίση ή ανώτερη του
µέσου σταθµισµένου κόστους παραγωγής, η κανονική
αξία, για κάθε τύπο προϊόντος, υπολογίστηκε ως ο σταθµισµένος µέσος όρος όλων των τιµών των εγχωρίων
πωλήσεων κατά την ΠΕ, που καταβάλλεται ή πρέπει να
καταβάλλεται από τους ανεξάρτητους πελάτες, του εν
λόγω τύπου προϊόντος, ανεξαρτήτως του επικερδούς ή
όχι χαρακτήρα των πωλήσεων αυτών.

1.1. Κανονική αξία
Για τους συνεργασθέντες παραγωγούς εξαγωγείς στην
Ινδονησία και τους παραγωγούς εξαγωγείς στη Λ∆Κ που
έτυχαν µεταχειρίσεως οικονοµίας της αγοράς (ΜΟΑ)
1.1.1. Σ υν ο λική α ντ ι π ρο σ ω π ευ τ ι κό τ ητ α τ ω ν εγ χώ ρ ι ω ν πω λή σεω ν
(10)

β) Για τους τύπους προϊόντος για τους οποίους τουλάχιστον 10 %, αλλά όχι περισσότερο από 80 %, κατ' όγκον,
των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά, πραγµατοποιήθηκε
σε τιµές κατώτερες από το ανά µονάδα κόστος, η κανονική αξία, ανά τύπο προϊόντος, υπολογίστηκε ως ο σταθµισµένος µέσος όρος των τιµών των εγχωρίων πωλήσεων
που πραγµατοποιήθηκαν σε τιµές ίσες ή ανώτερες από το
ανά µονάδα κόστος µόνο, του υπό εξέταση τύπου
προϊόντος.

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού, η Επιτροπή εξέτασε κατά πρώτον, κατά πόσον οι
εγχώριες πωλήσεις κυκλαµικού νατρίου σε ανεξάρτητους
πελάτες από έκαστον των παραγωγών εξαγωγών ήταν αντιπροσωπευτικές, ήτοι κατά πόσον ο συνολικός όγκος των
πωλήσεων αυτών ήταν ίσος ή µεγαλύτερος από τουλάχιστον
5 % του συνολικού όγκου των αντιστοίχων εξαγωγικών
πωλήσεων στην Κοινότητα.

1.1.4. Κ ανονική αξία µε βάση τ ις πραγµατικές
εγχώριες τ ιµές

1.1.2. Αντ ιπρ ο σω πευτ ικό τ ητ α γ ια τ ο ν κάθ ε τ ύπο
π ρ ο ϊό ν τ ο ς
(11)

Ακολούθως, εξετάστηκε κατά πόσον οι εγχώριες πωλήσεις
των εξαγόµενων τύπων προϊόντος θα µπορούσαν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικές. Προς τον σκοπό αυτό, έπρεπε
πρώτα να προσδιοριστούν οι συγκρίσιµοι τύποι που πωλούνται στην εγχώρια αγορά. Η έρευνα εκτίµησε ότι οι τύποι
προϊόντος κυκλαµικού νατρίου που πωλούνται εγχωρίως
είναι οι ίδιοι ή άµεσα συγκρίσιµοι µε τους τύπους τους

(15)

Στις περιπτώσεις που επληρούντο οι απαιτήσεις που τίθενται
στις ως άνω αιτιολογικές σκέψεις 10 ως 14 στοιχείο β), η
κανονική αξία βασίστηκε για τον αντίστοιχο τύπο προϊόντος
στις πράγµατι καταβληθείσες ή καταβλητέες τιµές από τους
ανεξάρτητους πελάτες στην εγχώρια αγορά της εξάγουσας
χώρας, κατά την περίοδο της έρευνας, όπως ορίζει το άρθρο
2 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού.
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θεωρήθηκε επίσης αναγκαία έναντι των µη συνεργασθέντων
παραγωγών εξαγωγέων, προκειµένου αυτοί να µην επωφεληθούν επειδή αρνήθηκαν να συνεργασθούν.

Για παραγωγούς-εξαγωγείς της Λ∆Κ άνευ ΜΟΑ
(16)

∆υνάµει του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του
βασικού κανονισµού, η κανονική αξία για τους παραγωγούς
που δεν τυγχάνουν ΜΟΑ πρέπει να καθοριστεί βάσει της
τιµής ή της κατασκευασµένης αξίας σε οικονοµία αγοράς
τρίτης χώρας (ανάλογη χώρα) για οµοειδές προϊόν.

(22)

1.2. Τιµή εξαγωγής
(17)

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 8 του βασικού κανονισµού, η τιµή εξαγωγής πρέπει να είναι η τιµή που
πράγµατι καταβάλλεται ή που πρέπει να καταβάλλεται για
το προϊόν, εφόσον πωλείται για να εξαχθεί από την
εξάγουσα χώρα προς την Κοινότητα.

(19)

Προκειµένου να διασφαλισθεί δίκαιη σύγκριση µεταξύ της
κανονικής αξίας και της τιµής εξαγωγής, ελήφθησαν υπ'
όψη, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 10 του βασικού
κανονισµού, οι διαφορετικοί παράγοντες οι οποίοι, κατά
τους ισχυρισµούς και όπως απεδείχθη, επηρέασαν τις τιµές
και τη συγκρισιµότητα των τιµών. Επ' αυτής της βάσεως,
πραγµατοποιήθηκαν προσαρµογές για να ληφθούν υπόψη οι
διαφορές στο κόστος µεταφοράς, στους θαλάσσιους
ναύλους, την ασφάλιση, διεκπεραίωση, φόρτωση και τα
παρεπόµενα έξοδα, στο κόστος πίστωσης, στο κόστος
εγγύησης και στις προµήθειες, όπου κρίθηκε απαραίτητο και
αιτιολογηµένο.

2.1. Ινδονησία
(23)

(24)

Προσδιορίστηκε πρώτα ότι οι εγχώριες πωλήσεις κυκλαµικού
νατρίου του µοναδικού συνεργασθέντος παραγωγού εξαγωγέα, ήταν αντιπροσωπευτικές κατά την ΠΕ (βλέπε αιτιολογική σκέψη 10). Στη συνέχεια προσδιορίστηκε ότι ο µοναδικός τύπος κυκλαµικού νατρίου που πωλείται στην εγχώρια
αγορά από τον συνεργασθέντα παραγωγό εξαγωγέα, ήταν
ίδιος µε τον µοναδικό τύπο που πωλείται για εξαγωγή στην
Κοινότητα.

(25)

Για τον εν λόγω τύπο προϊόντος, δεδοµένου ότι περισσότερο
από 80 % κατ' όγκον δεν πωλείτο µε ζηµία στην εγχώρια
αγορά και η µέση σταθµισµένη τιµή πώλησης ήταν υψηλότερη από το µέσο σταθµισµένο κόστος παραγωγής του, η
κανονική αξία υπολογίστηκε ως η σταθµισµένη µέση τιµή
όλων των εγχώριων πωλήσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά
την ΠΕ, η οποία καταβάλλεται ή πρέπει να καταβάλλεται
από ανεξάρτητους πελάτες, για τον εν λόγω τύπο προϊόντος,
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του βασικού
κανονισµού.

Για τους συνεργασθέντες παραγωγούς εξαγωγείς στην
Ινδονησία και τους παραγωγούς εξαγωγείς στην Λ∆Κ που
έτυχαν ΜΟΑ
(20)

Συνολικά, ένας παραγωγός εξαγωγέας συνεργάστηκε στην
έρευνα.
2.1.1. Κ αν ο νικ ή αξία

Η σύγκριση µεταξύ κανονικής αξίας και τιµής εξαγωγής
έγινε βάσει των τιµών «εκ του εργοστασίου» και κατά το ίδιο
στάδιο εµπορίας.

1.4. Περιθώριο ντάµπινγκ

Στη περίπτωση που το διαπιστωθέν συνολικό επίπεδο συνεργασίας ήταν χαµηλό, θεωρήθηκε σκόπιµο να ορισθεί ένα
περιθώριο ντάµπινγκ για ολόκληρη τη χώρα για τις µη
συνεργασθείσες εταιρείες, σε επίπεδο υψηλότερο από το
ανώτατο περιθώριο ντάµπινγκ που διαπιστώθηκε για συνεργασθείσα εταιρεία. Πράγµατι, δεν υπάρχει λόγος να
θεωρηθεί ότι το υψηλό ποσοστό µη συνεργασίας οφείλεται
σε υψηλότερο επίπεδο ντάµπινγκ από µέρους των µη συνεργασθέντων παραγωγών-εξαγωγέων στην εν λόγω χώρα, σε
σχέση µε τους συνεργασθέντες παραγωγούς-εξαγωγείς στην
ίδια χώρα.

2. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ
ΓΙΑ ΕΚΑΣΤΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΩΡΩΝ

1.3. Σύγκριση
(18)
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Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 11 του βασικού κανονισµού, η προσαρµοσµένη σταθµισµένη µέση κανονική αξία
ανά τύπο προϊόντος, όπως ορίζεται στις αιτιολογικές
σκέψεις 10 ως 15, συγκρίθηκε µε την προσαρµοσµένη σταθµισµένη µέση τιµή εξαγωγής, όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 17.

2.1.2. Τ ι µ ή ε ξαγ ω γ ής
Για µη συνεργαζόµενες εταιρείες
(21)

Για τους παραγωγούς-εξαγωγείς που δεν απάντησαν στο
ερωτηµατολόγιο της Επιτροπής ούτε αναγγέλθηκαν µε άλλο
τρόπο, το περιθώριο ντάµπινγκ καθορίστηκε µε βάση τα
διαθέσιµα στοιχεία, σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος
1 του βασικού κανονισµού. Η ως άνω προσέγγιση

(26)

Εξαγωγές πραγµατοποιήθηκαν µόνο προς µη συνδεόµενους
πελάτες στη Κοινότητα και εποµένως, η τιµή εξαγωγής
προσδιορίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 8 του
βασικού κανονισµού, βάσει των τιµών εξαγωγής που
πράγµατι καταβάλλονταν ή έπρεπε να καταβάλλονται κατά
την ΠΕ.
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σθείσα εταιρεία, επειδή το συνολικό επίπεδο συνεργασίας
στην Ινδονησία ήταν χαµηλό. Προκειµένου να καθοριστεί το
συνολικό επίπεδο µη συνεργασίας, ο όγκος των εξαγωγών
στη Κοινότητα που ανέφερε ο συνεργασθείς παραγωγός εξαγωγέας, συγκρίθηκε µε τις ισοδύναµες στατιστικές της Eurostat για τις εισαγωγές. Τούτο αποκάλυψε ότι το επίπεδο των
µη συνεργασθέντων ήταν περίπου της τάξης του 40 % του
συνολικού όγκου των εισαγωγών.

2.1.3. Σύγκριση

(27)

Προκειµένου να διασφαλισθεί δίκαιη σύγκριση, έγιναν προσαρµογές για να ληφθούν υπ' όψη οι διαφορές στο κόστος
µεταφοράς, θαλάσσιων ναύλων και στο κόστος ασφάλισης,
διεκπεραίωσης, φόρτωσης και τα παρεπόµενα έξοδα, σταδίου
εµπορίου, συσκευασίας, πίστωσης και προµηθειών, όπου
κρίθηκε απαραίτητο και αιτιολογηµένο.
(32)

(28)

11.3.2004

Ο παραγωγός εξαγωγέας ζήτησε προσαρµογή προς την
κανονική αξία σε ποσό αντίστοιχο µε τις εισαγωγικές επιβαρύνσεις, τους έµµεσους φόρους και τους φόρους εισοδήµατος στους οποίους υπόκειται το οµοειδές προϊόν, καθώς
και τα φυσικώς ενσωµατωµένα σε αυτό υλικά, όταν το
προϊόν προορίζεται για κατανάλωση στην Ινδονησία και όταν
οι εν λόγω επιβαρύνσεις και φόροι δεν εισπράττονται ή
επιστρέφονται για το εξαγόµενο στην Κοινότητα προϊόν.
Ωστόσο, η εν λόγω εταιρεία δεν µπόρεσε να αποδείξει ότι οι
φόροι αυτοί δεν καταβάλλονταν ή επιστρέφονταν στην
πράξη για τις εξαγωγικές πωλήσεις στην Κοινότητα ούτε ότι
παρόµοιοι φόροι που δεν καταβάλλονταν ή επιστρέφονταν,
περιλαµβάνονταν στις εγχώριες τιµές. Συνεπώς, το αίτηµα
αυτό απορρίφθηκε.

Προκειµένου να υπολογιστεί το υπολειπόµενο οριστικό
περιθώριο ντάµπινγκ, και δεδοµένου ότι η συνεργασθείσα
εταιρεία εξήγαγε µόνο ένα τύπο προϊόντος, η µέση τιµή
εισαγωγής στην Κοινότητα για την Ινδονησία, όπως αναφέρεται στις στατιστικές της Eurostat, µετά από προσαρµογή
προκειµένου να ληφθεί υπ' όψη το κόστος του θαλάσσιου
ναύλου και το κόστος ασφάλισης, συγκρίθηκε µε την κανονική αξία, όπως καθορίστηκε για τον παραγωγό εξαγωγέα,
µετά από προσαρµογή προκειµένου να ληφθεί υπ' όψη το
κόστος του ναύλου και της συσκευασίας. Το υπολειπόµενο
οριστικό περιθώριο ντάµπινγκ καθορίζεται εποµένως σε
18,1 %.

2.2. Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας
(29)

Κατόπιν της κοινοποίησης των ουσιωδών πραγµατικών περιστατικών και εκτιµήσεων βάσει των οποίων επρόκειτο να
συσταθεί η επιβολή οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ, ο εν
λόγω παραγωγός εξαγωγέας ζήτησε προσαρµογή για να
ληφθούν υπ' όψη ορισµένα έξοδα διαφήµισης και προσαρµογή για να ληφθούν υπ' όψη έξοδα για γραφεία αντιπροσώπων, που εµπλέκονται σε ορισµένες εγχώριες πωλήσεις.
Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι ο παραγωγός εξαγωγέας είχε ήδη
συµπεριλάβει τα έξοδα αυτά στην ποσοτική εκτίµηση της
προσαρµογής του σταδίου εµπορίας που είχε ζητήσει νωρίτερα. Επί πλέον, η παραχωρηθείσα προσαρµογή του σταδίου
εµπορίας κάλυπτε κάθε διαφορά τιµής µεταξύ των πωλήσεων
µέσω διαφόρων κυκλωµάτων λόγω διαφορετικών λειτουργιών, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που αφορούν τη διαφήµιση και τα γραφεία αντιπροσώπων για πωλήσεις. Συνεπώς,
και προκειµένου να αποφευχθεί επικάλυψη όταν γίνονται
προσαρµογές σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2
παράγραφος 10 του βασικού κανονισµού, δεν θεωρήθηκε
σκόπιµο να παραχωρηθεί περαιτέρω προσαρµογή για παρόµοια έξοδα. Συνεπώς, το αίτηµα αυτό απορρίφθηκε.

(33)

2.2.1. Μεταχείριση ο ικονοµίας τ ης αγοράς (ΜΟ Α)

(34)

(30)

Το οριστικό περιθώριο ντάµπινγκ εκφρασµένο ως ποσοστό
της τιµής cif στα σύνορα της Κοινότητας πριν από την καταβολή του δασµού είναι για την PT. Golden Sari (Chemical
Industry) 16,3 %.

(31)

Το οριστικό υπολειπόµενο περιθώριο ντάµπινγκ για την
Ινδονησία καθορίστηκε σε υψηλότερο επίπεδο από το
περιθώριο ντάµπινγκ που καθορίστηκε για την συνεργα-

Όπως ορίζεται στις αιτιολογικές σκέψεις 21 ως 25 του προσωρινού κανονισµού, η ΜΟΑ χορηγήθηκε και στους τρεις
παραγωγούς στην Λ∆Κ, οι οποίοι την ζήτησαν.

2.2.2. Κ αν ο ν ικ ή αξί α γ ι α τ ο υ ς παρα γ ω γ ο ύ ς εξα γ ω γ ε ί ς π ο υ έτ υ χα ν ΜΟ Α

(35)

2.1.4. Π ε ρ ι θ ώ ρ ιο ντ άµ π ιν γ κ

Συνολικά, στην έρευνα συνεργάστηκαν τρεις παραγωγοί εξαγωγείς.

Κατά την επίσκεψη επαλήθευσης στις εγκαταστάσεις της
Rainbow Rich Industrial Ltd., µητρική της Golden Time
Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd., διαπιστώθηκε ότι η παραγωγή και οι πωλήσεις κυκλαµικού νατρίου κατά την ΠΕ µιας
άλλης συνδεόµενης εταιρείας παραγωγής στην Λ∆Κ, της
San Lian Industrial, µε έδρα στο Nanjing (1), δεν είχαν
εµφανισθεί στις απαντήσεις του ερωτηµατολογίου ούτε στη
συνέχεια κατά τη διάρκεια της έρευνας. ∆εν ζητήθηκε ΜΟΑ
για την εν λόγω συνδεόµενη εταιρεία. Εποµένως, δεν ήταν
δυνατόν να επαληθευτούν κατά την επιτόπια επαλήθευση, τα
στοιχεία τα αφορώντα τις εγχώριες πωλήσεις και το κόστος
παραγωγής για την εταιρεία αυτή. ∆ιαπιστώθηκε ότι αυτές
οι µη αναφερθείσες εγχώριες πωλήσεις ήταν σηµαντικές,
δηλαδή περίπου στο 45 % του συνόλου των εγχώριων
πωλήσεων των εν λόγω συνδεόµενων εταιρειών.

(1) Από τον Οκτώβριο 2002, η εταιρεία επονοµάζεται Jintian Enterprises
Nanjing Co. Ltd.

11.3.2004
(36)

(37)

(38)
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µη συνεργασθέντες κινέζους παραγωγούς εξαγωγείς, επειδή
το περιθώριο ντάµπινγκ που καθορίστηκε για ένα κινέζο
παραγωγό εξαγωγέα, ο οποίος εν µέρει συνεργάστηκε κατά
την έρευνα, διαπιστώθηκε ότι ήταν χαµηλότερο από αυτό
για τον συνεργασθέντα ινδονήσιο παραγωγό εξαγωγέα. Κατ'
αρχάς, σηµειώνεται ότι το περιθώριο ντάµπινγκ προκύπτει
κατόπιν σύγκρισης της κανονικής αξίας µε την τιµή εξαγωγής. Εποµένως, το επίπεδο του περιθωρίου ντάµπινγκ
εξαρτάται από δύο παραµέτρους (κανονική αξία και τιµή
εξαγωγής) και δεν είναι δυνατόν να συναχθούν συµπεράσµατα, µεταξύ άλλων η ως άνω αναφερόµενη διάκριση, µόνο
µε τη σύγκριση µιας εκ των δύο αυτών παραµέτρων, δηλαδή
την κανονική αξία. Επιπλέον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 18 παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού, εάν οι
αποφάσεις, µεταξύ άλλων αυτές που αφορούν την κανονική
αξία, βασίζονται στα διαθέσιµα πραγµατικά περιστατικά,
αυτά τα πραγµατικά περιστατικά, µεταξύ άλλων τα στοιχεία
που παρέχει η καταγγελία, πρέπει να ελέγχονται µε αναφορά
στις επίσηµες στατιστικές περί εισαγωγών ή τα στοιχεία που
λαµβάνονται από άλλα ενδιαφερόµενα µέρη κατά την
έρευνα. Εποµένως, επειδή υπήρχαν επαληθευµένες πληροφορίες σχετικά µε τη κανονική αξία που ελήφθησαν από τον
µοναδικό συνεργασθέντα ινδονήσιο παραγωγό εξαγωγέα, δεν
θεωρήθηκε σκόπιµο να µην ληφθούν υπόψη οι πληροφορίες
αυτές και αντιθέτως να χρησιµοποιηθούν, ως διαθέσιµα
πραγµατικά περιστατικά, πληροφορίες παρεχόµενες στην
καταγγελία.

Σύµφωνα µε το άρθρο 18 του βασικού κανονισµού, προσωρινά ή οριστικά συµπεράσµατα µπορούν να συναχθούν βάσει
διαθέσιµων πραγµατικών περιστατικών όταν ένα ενδιαφερόµενο µέρος αρνείται την πρόσβαση σε ή άλλως δεν παρέχει
τις αναγκαίες πληροφορίες εντός των προθεσµιών, που
προβλέπονται στον βασικό κανονισµό. Σηµειώνεται ότι το
κόστος παραγωγής και οι πληροφορίες της San Lian Industrial για τις εγχώριες πωλήσεις, αποτελούν αναγκαίες
πληροφορίες προκειµένου να καθοριστεί η κανονική αξία
που συγκρίνεται µε την τιµή εξαγωγής που καθορίστηκε για
την Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd. Επειδή η
San Lian Industrial δεν έτυχε ΜΟΑ, ούτε δόθηκαν και
επαληθεύτηκαν πληροφορίες κατά την ΠΕ σχετικά µε τις
εγχώριες πωλήσεις της και το κόστος παραγωγής της, ο
προσδιορισµός της κανονικής αξίας για την Golden Time
Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd. πρέπει να βασίζεται στα
πραγµατικά περιστατικά. Ενηµερώθηκε σχετικά το ενδιαφερόµενο µέρος για τις συνέπειες της µερικής αυτής απουσίας
συνεργασίας και του δόθηκε η ευκαιρία να υποβάλει
παρατηρήσεις. Με τις παρατηρήσεις επιβεβαιώθηκε ότι η
San Lian Industrial παρήγαγε και πωλούσε στην εγχώρια
αγορά κατά την περίοδο έρευνας κυκλαµικό νάτριο εξ ονόµατος της µητρικής της εταιρείας Rainbow Rich Industrial
Ltd. και ότι ουδέποτε παρασχέθηκαν οι σχετικές λεπτοµέρειες. Εποµένως, επιβεβαιώνεται το συµπέρασµα για τον
καθορισµό της κανονικής αξίας βάσει των διαθέσιµων πραγµατικών περιστατικών.

∆εδοµένου ότι η κανονική αξία για την Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd θα περιελάµβανε κανονικά το
σύνολο των εγχώριων πωλήσεων των συνδεόµενων εταιρειών
και ότι µια συνδεόµενη εταιρεία θεωρείται ότι δεν
συνεργάστηκε και ότι δεν έτυχε ΜΟΑ, επελέγη µια ανάλογη
χώρα µε τα καλύτερα διαθέσιµα πραγµατικά περιστατικά για
τον προσδιορισµό της κανονικής αξίας. Σχετικά µε αυτό,
σηµειώνεται ότι κατόπιν της επιβολής προσωρινών µέτρων,
δεν παρελήφθησαν παρατηρήσεις σχετικές µε την επιλογή
της Ινδονησίας ως ανάλογης χώρας, όπως ορίζεται στην
αιτιολογική σκέψη 28 του προσωρινού κανονισµού.
Συνεπώς, οι τιµές στην Ινδονησία θεωρήθηκαν ως εύλογο
υποκατάστατο των τιµών στην Λ∆Κ. Εποµένως, χρησιµοποιήθηκαν οι µέσες εγχώριες τιµές του συνεργασθέντος
ινδονήσιου παραγωγού εξαγωγέα όπως επαληθεύτηκαν κατά
την επιτόπια επίσκεψη επαλήθευσης, προκειµένου να καθοριστεί η κανονική αξία για τον κινέζο παραγωγό εξαγωγέα
Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd.

Κατόπιν της κοινοποίησης των ουσιωδών πραγµατικών περιστατικών και εκτιµήσεων βάσει των οποίων επρόκειτο να
συσταθεί η επιβολή οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ, ο
συνεργασθείς ινδονήσιος παραγωγός εξαγωγέας και η
ινδονησιακή κυβέρνηση ισχυρίστηκαν ότι η κανονική αξία
για την Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd. και
για κάθε άλλο µη συνεργασθέντα κινέζο παραγωγό εξαγωγέα
(βλέπε αιτιολογική σκέψη 49), δεν θα πρέπει να βασίζεται σε
στοιχεία του µοναδικού συνεργασθέντος ινδονήσιου παραγωγού εξαγωγέα, αλλά σε στοιχεία της καταγγελίας.
Υποστήριξαν περαιτέρω ότι θα αποτελούσε διάκριση η χρήση
στοιχείων του συνεργασθέντος ινδονήσιου παραγωγού εξαγωγέα προκειµένου να υπολογισθεί η κανονική αξία για τους
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(39)

Σε ότι αφορά τον παραγωγό εξαγωγέα Fang Da Food Additives, εγκατεστηµένο στο Shenzhen και Yang Quan, εξετάζοντας κατά πόσον οι εγχώριες πωλήσεις πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο συνήθως εµπορικών πράξεων βάσει του
άρθρου 2 παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού, τα έξοδα
πώλησης, τα γενικά και διοικητικά έξοδα όπως αναφέρονται
από την Fang Da Food Additives και τι συνδεόµενες µε
αυτή εταιρείες για τις εγχώριες πωλήσεις τους, προσαρµόστηκαν προκειµένου να ληφθούν υπόψη έξοδα τα οποία
καταγράφθηκαν στη λογιστική της συνδεόµενης εταιρείας,
Zhong Hua Fang Da Ltd. Στο Χονγκ Κονγκ. Με την επαλήθευση επιβεβαιώθηκε ότι τα έξοδα αυτά συνδέονταν στενά
µε τις δραστηριότητες στην εγχώρια αγορά και όχι µε τις
εξαγωγικές δραστηριότητες, όπως αρχικά υποστήριξε η εταιρεία.

(40)

Στη συνέχεια εξετάστηκε κατά πόσο οι εγχώριες πωλήσεις
πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο των συνήθων εµπορικών
πράξεων, καθορίζοντας το ποσοστό των εγχώριων πωλήσεων
προς ανεξάρτητους πελάτες, για κάθε ένα από τους δύο
αντιπροσωπευτικούς τύπους προϊόντος, που δεν πωλείτο µε
ζηµία στην εγχώρια αγορά κατά την ΠΕ.

(41)

Για τους τύπους προϊόντος για τους οποίους πλέον του
80 %, κατόγκο των πωλήσεων δεν πραγµατοποιούνταν µε
ζηµία στην εγχώρια αγορά, και η σταθµισµένη µέση τιµή
πώλησης ήταν ίση ή µεγαλύτερη από το µέσο σταθµισµένο
κόστος παραγωγής, η κανονική αξία, για κάθε τύπο προϊόντος, υπολογίστηκε ως ο σταθµισµένος µέσος όρος όλων
των τιµών των εγχώριων πωλήσεων, που καταβάλλονται ή
πρέπει να καταβάλλονται από τους ανεξάρτητους πελάτες,
για τον εν λόγω τύπο προϊόντος.
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Για τους τύπους προϊόντος για τους οποίους τουλάχιστον
το 10 % αλλά όχι περισσότερο από 80 % κατόγκον των
πωλήσεων στην εγχώρια αγορά δεν τοποθετούνταν κάτω του
ανά µονάδα κόστους, η κανονική αξία, για κάθε τύπο
προϊόντος, υπολογίστηκε ως ο σταθµισµένος µέσος όρος
των τιµών εγχώριων πωλήσεων, που πραγµατοποιήθηκαν σε
τιµές ίσες ή µεγαλύτερες από το ανά µονάδα κόστος, για
τον εν λόγω τύπο προϊόντος.

Food Additive, που είναι εγκατεστηµένες στο Shenzhen και
Yang Quan. Εποµένως, πρέπει να τερµατισθεί η έρευνα για
τις εταιρείες αυτές χωρίς την επιβολή µέτρων.
(48)

2.2.3. Τ ι µ έ ς εξ αγ ω γ ής γ ι α τ ο υ ς πα ρ α γ ω γ ο ύ ς ε ξαγ ω γ ε ί ς πο υ έ τ υ χ α ν ΜΟ Α
(43)

Όλες οι πωλήσεις προς εξαγωγή στην Κοινότητα από όλους
τους συνεργασθέντες παραγωγούς εξαγωγείς στην Λ∆Κ
έγιναν προς ανεξάρτητους πελάτες στην Κοινότητα, µέσω
συνδεόµενων εταιρειών στο Χονγκ Κονγκ. Η έρευνα προσδιόρισε ότι όλες οι περιπτώσεις των λειτουργιών που αφορούν εξαγωγικές πωλήσεις των παραγωγών εξαγωγέων στη
Λ∆Γ, πραγµατοποιήθηκαν από τις συνδεόµενες µε αυτούς
εταιρείες στο Χονγκ Κονγκ. Συνεπώς, η τιµή εξαγωγής
καθορίστηκε βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 8 του
βασικού κανονισµού, µε αναφορά στις τιµές που πράγµατι
καταβάλλονται ή που πρέπει να καταβάλλονται στις συνδεόµενες εταιρείες στο Χονγκ Κονγκ.

2.2.4. Σ ύ γ κ ρ ι ση γ ι α τ ο υ ς πα ρ αγ ω γ ο ύ ς εξαγ ω γ ε ί ς
που έτυχαν ΜΟ Α
(44)

Προκειµένου να διασφαλιστεί µια δίκαιη σύγκριση, έγιναν
προσαρµογές για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές στο
κόστος µεταφοράς, ασφάλισης, διεκπεραίωσης, φόρτωσης
και τα παρεπόµενα έξοδα, το κόστος πίστωσης, συσκευασίας,
οι εκπτώσεις και τραπεζικές επιβαρύνσεις, όπου κρίθηκε απαραίτητο και αιτιολογηµένο.

(45)

Επειδή για όλους τους συνεργασθέντες παραγωγούς εξαγωγείς στην Λ∆Κ, οι πωλήσεις στην Κοινότητα πραγµατοποιήθηκαν µέσω συνδεόµενων εταιρειών στο Χονγκ Κονγκ,
οι τιµές εξαγωγής προσαρµόστηκαν όπως αναφέρεται στην
αιτιολογική σκέψη 44, προκειµένου να τοποθετούνται στο
στάδιο εκ του εργοστασίου στη Λ∆Κ.

(46)

(47)

Από τη σύγκριση µεταξύ κανονικής αξίας και τιµής εξαγωγής, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 19, δεν
προέκυψε ντάµπινγκ για τις δύο εταιρείες της Fang Da

Όπως εξηγήθηκε στην αιτιολογική σκέψη 37, η κανονική
αξία για την Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd.,
καθορίστηκε χρησιµοποιώντας τις τιµές σε ανάλογη χώρα,
την Ινδονησία. Από τη σύγκριση της κανονικής αξίας και
της τιµής εξαγωγής, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική
σκέψη 19, προέκυψε περιθώριο ντάµπινγκ 6,9 %.

2.2.6. Π ε ρ ιθ ώ ρ ιο ντ ά µπινγ κ γ ι α παρ αγ ω γ ο ύ ς ε ξα γ ω γ εί ς άν ευ Μ Ο Α
(49)

Όπως παρατίθεται στην αιτιολογική σκέψη 34 του προσωρινού κανονισµού, ήταν σηµαντική η απουσία συνεργασίας
από τη Λ∆Κ (περίπου 47 % του σύνολο των εισαγωγών
όπως αναφέρθηκε στην Eurostat). Κατόπιν της επιβολής
προσωρινών µέτρων, δεν παραλήφθηκαν παρατηρήσεις σχετικά µε αυτό το συµπέρασµα. Επιπλέον, δεδοµένου ότι η
Λ∆Κ είναι χώρα µε υπό µετάβαση οικονοµία, χρησιµοποιήθηκαν τιµές ανάλογης χώρας για τον καθορισµό της
κανονικής αξίας προκειµένου να υπολογιστεί το περιθώριο
ντάµπινγκ για ολόκληρη την χώρα. Για τους λόγους που
εκτίθενται στην αιτιολογική σκέψη 37, η Ινδονησία χρησιµοποιήθηκε ως κατάλληλη ανάλογη χώρα για το σκοπό αυτό.

(50)

Το οριστικό περιθώριο ντάµπινγκ σε επίπεδο χώρας που
εφαρµόζεται σε όλες τις εταιρείες χωρίς ΜΟΑ στη Λ∆Κ,
ορίστηκε σε 17,6 %, που αντιστοιχεί στη διαφορά µεταξύ
της τιµής εξαγωγής όπως υπολογίστηκε βάσει των διαθέσιµων πραγµατικών περιστατικών, δηλαδή µέση τιµή εισαγωγής στην Κοινότητα, όπως αναφέρεται στις στατιστικές
της Eurostat, προσαρµοσµένη προσκειµένου να ληφθούν
υπόψη το κόστος θαλάσσιου ναύλου και ασφάλισης, και η
κανονική αξία, όπως καθορίστηκε για την Ινδονησία στην
αιτιολογική σκέψη 32.

(51)

Τα οριστικά περιθώρια ντάµπινγκ για την Λ∆Κ, εκφραζόµενα
ως ποσοστό της τιµής cif στα σύνορα της Κοινότητας, πριν
από τη καταβολή του δασµού, συνοψίζονται ως εξής:
Παραγωγοί εξαγωγείς στην Λ∆Κ

Οι συνεργασθέντες παραγωγοί εξαγωγείς και οι συνδεόµενες
µε αυτούς εταιρείες εγχώριων πωλήσεων ζήτησαν προσαρµογή των τιµών εγχώριων πωλήσεων (κανονική αξία) για να
ληφθεί υπόψη το κόστος πίστωσης. Tο αίτηµα απορρίφθηκε
επειδή οι εταιρείες δεν µπόρεσαν να προσκοµίσουν γραπτά
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε συµφωνηθέντες όρους
πληρωµής κατά την ηµεροµηνία της πώλησης, δηλαδή βάσει
των τιµολογίων εγχώριων πωλήσεων ή άλλης αλληλογραφίας.

2.2.5. Π ε ρ ι θ ώ ρ ιο ντ ά µ πι ν γ κ γ ι α παρ αγ ω γ ο ύ ς εξα γ ω γ ε ί ς πο υ έ τ υ χ α ν ΜΟ Α
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(%)

Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited

0%

Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited

0%

Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd.

6,9 %

Όλες οι άλλες εταιρείες

17,6 %

Ε. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(52)

∆εν παρελήφθησαν παρατηρήσεις κατόπιν της επιβολής προσωρινών µέτρων σχετικά µε την σύνθεση του κοινοτικού
κλάδου παραγωγής. Εποµένως, επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα όπως παρατίθενται στην αιτιολογική σκέψη 37 του
προσωρινού κανονισµού.
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(53)

Κατόπιν της επιβολής προσωρινών µέτρων, δεν παραλήφθηκαν παρατηρήσεις σχετικά µε τη ανάλυση της
κοινοτικής κατανάλωσης και, εποµένως, επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα που παρατίθενται στις αιτιολογικές σκέψεις 38 και 39 του προσωρινού κανονισµού.

(54)

∆εν παρελήφθησαν παρατηρήσεις κατόπιν της επιβολής προσωρινών µέτρων σχετικά µε την σωρευτική
εκτίµηση των επιπτώσεων των εν λόγω εισαγωγών. Επιπλέον, οι αλλαγές στα οριστικά περιθώρια ντάµπινγκ
δεν επηρεάζουν τα συµπεράσµατα που παρατίθενται στις αιτιολογικές σκέψεις 40 έως 44 του προσωρινού
κανονισµού. Ωστόσο, κατόπιν της κοινοποίησης των ουσιωδών πραγµατικών περιστατικών και εκτιµήσεων
επί τη βάσει των οποίων επρόκειτο να συσταθεί η επιβολή οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ, η κυβέρνηση
της Ινδονησίας υποστήριξε ότι δεν ήταν δικαιολογηµένη η σώρευση των εξαγωγών από την Ινδονησία µε
τις εξαγωγές από τη Λ∆Κ, επειδή οι εξαγωγές της Ινδονησίας µειώθηκαν ουσιαστικά κατά την ΠΕ ενώ οι
κινεζικές εισαγωγές αυξήθηκαν σηµαντικά. Σχετικά µε αυτό, στην έρευνα διαπιστώθηκε ότι, ενώ οι εισαγωγές µε ντάµπινγκ από την Ινδονησία µειώθηκαν ελαφρά µεταξύ του 2001 και της ΠΕ, αυξήθηκαν
ωστόσο στο σύνολό τους κατά την υπό εξέταση περίοδο. Το γεγονός ότι οι κινεζικές εισαγωγές µε
ντάµπινγκ αυξήθηκαν µε ταχύτερο ρυθµό σε σχέση µε τις εισαγωγές µε ντάµπινγκ από την Ινδονησία κατά
την υπό εξέταση περίοδο, δεν δικαιολογεί τη µη σωρευτική εκτίµηση των επιπτώσεων των εισαγωγών µε
ντάµπινγκ από τις δύο χώρες που αποτελούν αντικείµενο έρευνας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3
παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού. Εποµένως, επειδή δεν υποβλήθηκε καµιά περαιτέρω παρατήρηση
σχετικά µε τα συµπεράσµατα τα οποία παρατίθενται στις αιτιολογικές σκέψεις 40 έως 44 του προσωρινού
κανονισµού, το αίτηµα απορρίπτεται και επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα αυτά.

(55)

Ωστόσο, επειδή δεν διαπιστώθηκε ντάµπινγκ για τους δύο συνδεόµενους κινέζους παραγωγούς εξαγωγείς
(βλέπε ανωτέρω αιτιολογική σκέψη 47), επανεκτιµήθηκε ο όγκος και το µερίδιο της αγοράς των εισαγωγών
µε ντάµπινγκ. Πράγµατι, οι εισαγωγές χωρίς ντάµπινγκ αφαιρέθηκαν από τις εισαγωγές, όπως καθορίζεται
στις αιτιολογικές σκέψεις 45 και 46 του προσωρινού κανονισµού. Η εξέλιξη του όγκου των εισαγωγών µε
ντάµπινγκ από τη Λ∆Κ και την Ινδονησία καθώς και το µερίδιο αγοράς κατά την υπό εξέταση περίοδο
έχουν εποµένως ως εξής:
Σύνολο εισαγωγών µε ντάµπινγκ
(τόνοι)

∆είκτης

Μερίδιο αγοράς των εισαγωγών µε
ντάµπινγκ

∆είκτης

1999

2000

2001

ΠΕ

100

65

147

315

1999

2000

2001

ΠΕ

100

62

125

210

(56)

Οι εισαγωγές µε ντάµπινγκ αυξήθηκαν κατά την υπό εξέταση περίοδο, κατά 215 %. Μετά το 2000,
παρατηρείται µεγαλύτερη αύξηση. Μεταξύ του 2001 και της ΠΕ, οι εισαγωγές µε ντάµπινγκ αυξήθηκαν
κατά 114 %.

(57)

Το µερίδιο αγοράς για τις εισαγωγές µε ντάµπινγκ αυξήθηκε επίσης κατά την υπό εξέταση περίοδο κατά
110 %. Και πάλι, η αύξηση ήταν µεγαλύτερη µετά το 2000. Μεταξύ του 2001 και της ΠΕ, παρατηρήθηκε
αύξηση 68 %. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το µερίδιο αγοράς για τις εισαγωγές µε ντάµπινγκ κατά την ΠΕ
ήταν πολύ σηµαντικό. Ωστόσο, για λόγους απορρήτου, δεν παρέχονται ακριβή στοιχεία.

(58)

∆εδοµένου ότι οι τιµές εξαγωγής όπως αναφέρεται από τους συνεργασθέντες παραγωγούς εξαγωγείς,
ευθυγραµµίζονταν εν γένει µε τις τιµές εισαγωγής της Eurostat και δεν παραλήφθηκαν παρατηρήσεις κατόπιν της επιβολής προσωρινών µέτρων, επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα που παρατίθενται στην αιτιολογική σκέψη 47 του προσωρινού κανονισµού.
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(59)

Για τον προσδιορισµό των χαµηλότερων από τις κοινοτικές τιµών κατά την ΠΕ, ακολουθήθηκε η µέθοδος
που παρατίθεται στην αιτιολογική σκέψη 48 του προσωρινού κανονισµού. Ωστόσο, η µέση τιµή εισαγωγής
για τον συνεργασθέντα παραγωγό εξαγωγέα της Ινδονησίας χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό. Για τους
µη συνεργασθέντες παραγωγούς εξαγωγείς στην Λ∆Κ και στην Ινδονησία, οι τιµές οι χαµηλότερες από τις
κοινοτικές υπολογίσθηκαν, χρησιµοποιώντας τις τιµές εισαγωγής της Eurostat για τις χώρες αυτές. Οι
τιµές αυτές ήταν σε επίπεδο cif και προσαρµόστηκαν καταλλήλως προκειµένου να συµπεριληφθούν οι
τυχόν τελωνειακοί δασµοί που συνήθως καταβάλλονται κατά την εισαγωγή.

(60)

Βάσει τούτου, διαπιστώθηκε η ύπαρξη τιµών χαµηλότερων από τις κοινοτικές για τις εισαγωγές µε
ντάµπινγκ από τη Λ∆Κ και την Ινδονησία. Tο επίπεδο των τιµών χαµηλότερων από τις κοινοτικές, εκφρασµένο ως ποσοστό της µέσης τιµής πώλησης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής κυµαινόταν από 11 %
µέχρι 15 % για τη Λ∆Κ ενώ το ποσοστό για την Ινδονησία ήταν 20 %.

(61)

Κατόπιν της επιβολής προσωρινών µέτρων δεν παραλήφθηκαν γραπτές παρατηρήσεις σε ότι αφορά την
κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής και το συµπέρασµα περί ζηµίας. Ωστόσο, ένας κινέζος
παραγωγός εξαγωγέας ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια ακρόασης ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής δεν
υπέστη σηµαντική ζηµία επειδή, κατά την υπό εξέταση περίοδο, η παραγωγή του καθώς και οι τιµές του
παρέµειναν σχετικά σταθερές και αυξήθηκαν οι πωλήσεις του στην Κοινότητα καθώς και η απασχόληση.

(62)

Σηµειώνεται ότι ο εν λόγω παραγωγός εξαγωγέας δεν προσκόµισε κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να
αναφέρει ότι δεν ήταν ακριβή τα σχετικά συµπεράσµατα όπως ορίζονται στον προσωρινό κανονισµό.
Σύµφωνα µε αυτά τα επαληθευµένα συµπεράσµατα, η παραγωγή και οι τιµές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής µειώθηκαν κατά την υπό εξέταση περίοδο, κατά 10 % και 3 % αντίστοιχα. Επιπλέον, τούτο πρέπει
να θεωρηθεί στο πλαίσιο της εξέλιξης της κατανάλωσης. Πράγµατι, κατά την ίδια περίοδο, παρά το γεγονός ότι αυξήθηκε η κατανάλωση στην Κοινότητα κατά 50 %, οι πωλήσεις του κοινοτικού κλάδου παραγωγής αυξήθηκαν µόνο κατά 1 %. Έτσι είναι σαφές ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής δεν επωφελείτο
από την επεκτεινόµενη αγορά, αντίθετα απώλεσε µερίδιο της αγοράς. Σε ότι αφορά την απασχόληση,
σηµειώνεται ότι αυξήθηκε κατά 7 % µεταξύ του 1999 και του 2000, στη συνέχεια όµως παρέµεινε σταθερή µέχρι και κατά τη διάρκεια της ΠΕ. Εποµένως, δεν αυξήθηκε ο αριθµός των απασχολούµενων, πράγµα
που θα µπορούσε να επηρεάσει την κατάσταση στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής κατά την ΠΕ. Επιπλέον,
το κόστος απασχόλησης ανά απασχολούµενο αυξήθηκε συνολικά, ακολουθώντας τον πληθωρισµό κατά τη
υπό εξέταση περίοδο. Εποµένως, συνάγεται το συµπέρασµα ότι τα επιχειρήµατα αυτά δεν αποδεικνύουν ότι
ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής δεν υπέστη σηµαντική ζηµία κατά την ΠΕ.

(63)

Εποµένως, επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα που παρατίθενται στις αιτιολογικές σκέψεις 50 έως 69 του
προσωρινού κανονισµού, σύµφωνα µε τα οποία ο κοινοτικός κάδος παραγωγής υπέστη σηµαντική ζηµία
κυρίως µε τη µορφή χρηµατοοικονοµικών απωλειών.

Ζ. ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

(64)

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 6 και 3 παράγραφος 7 του βασικού κανονισµού, εξετάστηκε κατά
πόσον οι εισαγωγές µε ντάµπινγκ κυκλαµικού νατρίου καταγωγής Λ∆Κ και Ινδονησίας προκάλεσαν ζηµία
στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής, σε βαθµό που να µπορεί να θεωρηθεί ως σηµαντική. Εξετάστηκαν επίσης
γνωστοί παράγοντες, εκτός από τις εισαγωγές µε ντάµπινγκ, οι οποίοι θα µπορούσαν ταυτόχρονα να προκαλούν ζηµία στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η πιθανή ζηµία που
προκάλεσαν αυτοί οι άλλοι παράγοντες δεν αποδόθηκε στις εισαγωγές µε ντάµπινγκ.

(65)

Μετά την επιβολή προσωρινών µέτρων, δεν παραλήφθηκαν γραπτές παρατηρήσεις σχετικά µε τη πρόκληση
ζηµίας. Ωστόσο, ένας κινέζος παραγωγός εξαγωγέας υποστήριξε κατά την διάρκεια ακρόασης ότι οι εισαγωγές από τη Λ∆Κ δεν είναι αιτία ζηµίας, διότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής απολάµβανε σχεδόν µονοπωλιακή κατάσταση πριν την εξαγωγή κυκλαµικού νατρίου από τη Λ∆Κ και την Ινδονησία, ότι οι τιµές από
τη Λ∆Κ αυξήθηκαν κατά την υπό εξέταση περίοδο, ότι οι πωλήσεις του κοινοτικού κλάδου παραγωγής δεν
µειώθηκαν κατά την ίδια περίοδο και ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής εξακολούθησε να κατέχει µεγαλύτερο µερίδιο στην αγορά.

11.3.2004

11.3.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(66)

∆εν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για τα επιχειρήµατα αυτά. Η έρευνα έδειξε ότι στις αρχές της υπό
εξέταση περιόδου, δηλαδή το 1999, οι εισαγωγές στην Κοινότητα καταλάµβαναν µερίδιο της αγοράς
πλέον του 35 %. Εποµένως, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής δεν απολάµβανε σχεδόν µονοπωλιακή κατάσταση. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 47 του προσωρινού κανονισµού, οι τιµές των
εισαγωγών µε ντάµπινγκ µειώθηκαν κατά 8 % κατά την υπό εξέταση περίοδο. Σε ότι αφορά την εξέλιξη
των πωλήσεων του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, στην ανωτέρω αιτιολογική σκέψη 62 εξηγείται ότι
αυξήθηκαν µόνο κατά 1 % κατά την περίοδο κατά την οποία αυξήθηκε η κατανάλωση κατά 50 %. Όπως
αναφέρεται στις ανωτέρω αιτιολογικές σκέψεις 55 και 56, οι εισαγωγές µε ντάµπινγκ αυξήθηκαν την ίδια
περίοδο κατά 215 %. Τέλος, το µερίδιο αγοράς των εισαγωγών µε ντάµπινγκ κατά τη ΠΕ διαπιστώθηκε ότι
ήταν υψηλότερο από το µερίδιο αγοράς του κοινοτικού κλάδου παραγωγής. Συνεπώς, δεν γίνονται δεκτά
τα επιχειρήµατα και επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα που παρατίθενται στις αιτιολογικές σκέψεις 71 και
72 του προσωρινού κανονισµού.

(67)

Ο ίδιος παραγωγός εξαγωγέας υποστήριξε περαιτέρω ότι τυχόν ζηµία οφειλόταν σε άλλους παράγοντες,
όπως ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής δεν ήταν επαρκώς προετοιµασµένος για να ανταγωνιστεί στην
εγχώρια και στις ξένες αγορές, ότι η αποδοτικότητά του εθίγη από τις δικές του επιχειρηµατικές αποφάσεις
για επενδύσεις προκειµένου να διατηρήσει το επίπεδο των εγκαταστάσεων και να συµµορφωθεί προς το
νοµικό καθεστώς (αυστηρές περιβαλλοντικές ρυθµίσεις), ότι η παρουσία του κοινοτικού κλάδου παραγωγής
υπάρχει µόνο στο τµήµα της αγοράς υψηλής ποιότητας το οποίο έµµεσα µόνο ανταγωνίζεται το τµήµα
αγοράς χαµηλής ποιότητας, του οποίου η σχετική ζήτηση ικανοποιείται από εισαγωγές από τη Λ∆Κ και ότι
ορισµένοι κινέζοι παραγωγοί απολαµβάνουν συγκριτικών πλεονεκτηµάτων χάρη στα οποία µπορούν να
είναι ανταγωνιστικότεροι από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής.

(68)

Σηµειώνεται ότι δεν προσκοµίστηκαν αποδεικτικά στοιχεία προς τεκµηρίωση του επιχειρήµατος κατά το
οποίο ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής δεν ήταν έτοιµος να ανταγωνιστεί στην εγχώρια και στις ξένες
αγορές. Επιπλέον, µε την έρευνα δεν απεκαλύφθη κάτι τέτοιο. Στην αιτιολογική σκέψη 73 του προσωρινού
κανονισµού παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους οι εξαγωγικές επιδόσεις του κοινοτικού κλάδου παραγωγής δεν µπορούσαν να συµβάλουν σηµαντικά στην προκληθείσα ζηµία. Αντίθετα, οι σηµαντικά χαµηλότερες τιµές από τις κοινοτικές των εισαγωγών µε ντάµπινγκ (βλέπε ανωτέρω αιτιολογική σκέψη 60) δείχνουν µε σαφήνεια ότι οι υπό έρευνα εισαγωγές αποτελούσαν την κύρια αιτία της ζηµίας που υπέστη ο
κοινοτικός κλάδος παραγωγής και, εποµένως, δεν γίνεται δεκτός ο ισχυρισµός.

(69)

Σε ότι αφορά τις επενδύσεις, σηµειώνεται ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής προέβη σε επενδύσεις όταν
η αποδοτικότητά του ήταν θετική. Κατά την ΠΕ, όταν υπέστη ζηµίες, οι επενδύσεις έπεσαν απότοµα, κατά
13 φορές σε σύγκριση µε το προηγούµενο κερδοφόρο έτος (βλέπε αιτιολογική σκέψη 57 του προσωρινού
κανονισµού). Συνεπώς, δεν υπάρχει ένδειξη σύµφωνα µε την οποία οι επενδύσεις, συµπεριλαµβανοµένων
των τυχόν επενδύσεων για περιβαλλοντικούς σκοπούς, συνέβαλαν στην προκληθείσα ζηµία κατά την ΠΕ
και απορρίπτεται ο ισχυρισµός.

(70)

Σε ότι αφορά την έλλειψη άµεσου ανταγωνισµού µεταξύ κοινοτικού κλάδου παραγωγής και εισαγωγών
από τη Λ∆Κ, µε την έρευνα διαπιστώθηκε ότι αµφότεροι τύποι κυκλαµικού νατρίου εξάγονταν από την
Λ∆Κ στην Κοινότητα και ότι αµφότεροι παράγονταν και πωλούνταν στην κοινοτική αγορά από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής κατά την ΠΕ. Υφίστατο, εποµένως, άµεσος ανταγωνισµός. Επιπλέον, επειδή υπήρχε
κάποια δυνατότητα υποκατάστασης µεταξύ των δύο µορφών, υφίστατο και έµµεσος ανταγωνισµός.
Συνεπώς, δεν γίνεται δεκτός ο ισχυρισµός.

(71)

Σε ότι αφορά τον ισχυρισµό κατά τον οποίο ορισµένοι κινέζοι παραγωγοί απολάµβαναν συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, χάρη στα οποία ήσαν ανταγωνιστικότεροι σε σχέση µε τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής,
σηµειώνεται ότι δεν παρασχέθηκαν οι λεπτοµέρειες σχετικά µε αυτά τα προβαλλόµενα πλεονεκτήµατα.
Επίσης θεωρήθηκε ότι ο εν λόγω παραγωγός εξαγωγέας µπορεί να επωφελείται συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των οποίων ενδεχοµένως απολαµβάνει, εφόσον δεν ασκεί πρακτική ντάµπινγκ για το εν λόγω προϊόν,
κατά την έννοια του βασικού κανονισµού.

(72)

Με την έρευνα διαπιστώθηκε περαιτέρω ότι οι εισαγωγές χωρίς ντάµπινγκ από τη Λ∆Κ δεν πωλούνταν σε
τιµές χαµηλότερες από τις τιµές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής κατά την ΠΕ και εποµένως δεν θα µπορούσαν να έχουν συµβάλει σηµαντικά στη ζηµία που υπέστη ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής.
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Συνεπώς, επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα και πορίσµατα που παρατίθενται στις αιτιολογικές σκέψεις 73
έως 77 του προσωρινού κανονισµού, σύµφωνα µε τα οποία η σηµαντική ζηµία που υπέστη ο κοινοτικός
κλάδος παραγωγής προκλήθηκε κυρίως από τις εισαγωγές µε ντάµπινγκ.

Η. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(74)

∆εν παρελήφθησαν παρατηρήσεις µετά την επιβολή προσωρινών µέτρων σχετικά µε τα συµπεράσµατα για
το συµφέρον της Κοινότητας. Ωστόσο, λίγο πριν τη επιβολή προσωρινών µέτρων ένας προµηθευτής
πρώτης ύλης και δύο εισαγωγείς έστειλαν επιστολές υποστηρίζοντας ότι δεν θα ήταν προς το συµφέρον
της Κοινότητας να επιβληθούν µέτρα κατά του συνεργασθέντος ινδονήσιου παραγωγού εξαγωγέα. Η Επιτροπή επανεξέτασε το κατά πόσον, παρά το τελικό συµπέρασµα για την ύπαρξη ζηµιογόνου ντάµπινγκ,
υφίσταντο επιτακτικοί λόγοι που θα µπορούσαν να οδηγήσουν στο συµπέρασµα ότι δεν είναι προς το
συµφέρον της Κοινότητας να θεσπιστούν µέτρα στη παρούσα περίπτωση. Προς το σκοπό αυτό, και
σύµφωνα µε το άρθρο 21 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού, ο αντίκτυπος των πιθανών µέτρων εφόλων των µερών που εµπλέκονται στην διαδικασία αυτή καθώς και οι συνέπειες της µη λήψης µέτρων,
εξετάστηκαν µε βάση το σύνολο των υποβληθέντων αποδεικτικών στοιχείων.

2. ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
(75)

Ο προµηθευτής ο οποίος αναγγέλθηκε λίγο πριν την επιβολή των προσωρινών µέτρων, δηλαδή ένας
προµηθευτής εκτός από αυτούς που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 83 και 84 του προσωρινού
κανονισµού, ισχυρίστηκε ότι πωλεί κυρίως κυκλοεξυλαµίνη (βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή κυκλαµικού νατρίου) στην Άπω Ανατολή και ειδικότερα στην Ινδονησία. Περαιτέρω ισχυρίστηκε ότι, επειδή ο
µόνος συνεργασθείς ινδονήσιος παραγωγός εξαγωγέας είναι ο κύριος πελάτης του, υπάρχει κίνδυνος
απώλειας σηµαντικού όγκου πωλήσεων στην περίπτωση επιβολής δασµού αντιντάµπινγκ. Αυτό θα µπορούσε επίσης να έχει ορισµένες περαιτέρω συνέπειες για άλλα µέρη που δραστηριοποιούνται στα επόµενα
στάδια της αλυσίδας προσφοράς.

(76)

Σηµειώνεται ότι πέρα από µια σύντοµη επιστολή, η οποία υποβλήθηκε εκτός της προθεσµίας που προβλεπόταν προς το σκοπό αυτό στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας, ο εν λόγω προµηθευτής δεν
προσκόµισε κανένα πραγµατικό αποδεικτικό στοιχείο που να τεκµηριώνει τους ισχυρισµούς του, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 7 του βασικού κανονισµού. ∆εν υποβλήθηκαν περαιτέρω
παρατηρήσεις µετά την επιβολή των προσωρινών µέτρων και την κοινοποίηση των ουσιωδών πραγµατικών
περιστατικών και εκτιµήσεων βάσει των οποίων επρόκειτο να συσταθεί η επιβολή οριστικού δασµού
αντιντάµπινγκ. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο προµηθευτής αυτός παρείχε επίσης κυκλοεξυλαµίνη στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής. Συµπεραίνεται εποµένως ότι η επιβολή οριστικών µέτρων δεν θα είχε σηµαντικές
αρνητικές συνέπειες στην επιχειρηµατική του δραστηριότητα.

(77)

∆εν παραλήφθηκαν άλλες παρατηρήσεις σχετικά µε το συµφέρον των προµηθευτών, συνεπώς επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα που παρατίθενται στις αιτιολογικές σκέψεις 83 και 84 του προσωρινού κανονισµού.

3. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ
(78)

Οι δύο εισαγωγείς οι οποίοι αναγγέλθηκαν λίγο πριν την επιβολή προσωρινών µέτρων ισχυρίστηκαν ότι η
επιβολή δασµού αντιντάµπινγκ στην Ινδονησία δεν δικαιολογείται επειδή ο προµηθευτής τους, ο µόνος
συνεργασθείς ινδονήσιος παραγωγός εξαγωγέας, επέδειξε ισχυρή αποφασιστικότητα να «συγκρατήσει τις
τιµές σε ένα οικονοµικά δικαιολογηµένο επίπεδο». Επιπλέον, ισχυρίστηκαν ότι «οι τιµές του ινδονήσιου
παραγωγού υπήρξαν πάντοτε υψηλότερες από τις κινεζικές, καταλήγοντας σε εύλογες τιµές αγοράς για
τους τελικούς χρήστες».

(79)

Ωστόσο, οι εισαγωγείς αυτοί δεν αναγγέλθηκαν και δεν προσκόµισαν τις αναγκαίες πληροφορίες εντός της
προθεσµίας που ορίζεται προς το σκοπό αυτό στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας. Οι ισχυρισµοί
τους δεν τεκµηριώθηκαν από πραγµατικά αποδεικτικά στοιχεία. Επιπλέον, δεν είχαν καταγραφεί κατάλληλες
πληροφορίες που να υποστηρίζουν τους ισχυρισµούς αυτούς. Αντίθετα, µε την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι
τιµές του εν λόγω ινδονήσιου παραγωγού εξαγωγέα ήταν χαµηλότερες από τις κινεζικές τιµές (βλέπε
ανωτέρω αιτιολογική σκέψη 60). Έτσι, επειδή οι παρατηρήσεις δεν στηρίζονταν σε πραγµατικά αποδεικτικά
στοιχεία, δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη σύµφωνα µε το άρθρο 21 παράγραφος 7 του βασικού κανονισµού.
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∆εν παραλήφθηκαν περαιτέρω τεκµηριωµένες παρατηρήσεις σχετικά µε το συµφέρον των εισαγωγέων,
εποµένως επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα που παρατίθενται στις αιτιολογικές σκέψεις 85 ως 87 του
προσωρινού κανονισµού.

4. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
(81)

∆εν παραλήφθηκαν παρατηρήσεις σχετικά µε το συµφέρον των χρηστών µετά την επιβολή προσωρινών
µέτρων, εποµένως, επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα που παρατίθενται στις αιτιολογικές σκέψεις 88 ως
92 του προσωρινού κανονισµού.

5. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(82)

∆εν παραλήφθηκαν παρατηρήσεις σχετικά µε το συµφέρον του κοινοτικού κλάδου παραγωγής µετά την επιβολή προσωρινών µέτρων, εποµένως, επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα που παρατίθενται στις αιτιολογικές
σκέψεις 93 ως 95 του προσωρινού κανονισµού.

6. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΕΒΛΩΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
(83)

∆εν παρελήφθησαν γραπτές παρατηρήσεις σχετικά µε τον ανταγωνισµό και τις στρεβλωτικές για το εµπόριο
επιπτώσεις κατόπιν της επιβολής προσωρινών µέτρων. Ωστόσο, ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 21 του βασικού
κανονισµού, οι παραγωγοί εξαγωγείς δεν θεωρούνται ως ενδιαφερόµενα µέρη στο πλαίσιο της ανάλυσης
του συµφέροντος της Κοινότητας, ένας κινέζος παραγωγός εξαγωγέας ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια
ακρόασης ότι το συµφέρον της Κοινότητας δεν δικαιολογεί µέτρα, διότι η επιβολή προσωρινών µέτρων
περιόρισε τον αριθµό των φορέων/εξαγωγέων στην κοινοτική αγορά, χωρίς να µειώνει την προσφορά από
τις εν λόγω χώρες, ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής δεν µπορεί να ικανοποιήσει τη ζήτηση της αγοράς
και ότι η επιβολή οριστικών µέτρων θα ενισχύσει τη δεσπόζουσα θέση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.

(84)

Σηµειώνεται ότι σκοπός των µέτρων αντιντάµπινγκ δεν είναι να εκδιωχθούν οι εξαγωγείς από την κοινοτική
αγορά, αλλά να αποκατασταθούν οι συνθήκες δίκαιου εµπορίου. Tο γεγονός ότι η παραγωγή του κοινοτικού κλάδου δεν µπορεί επί του παρόντος να ικανοποιήσει την κοινοτική ζήτηση, δεν δικαιολογεί την
συνέχιση αθέµιτων εµπορικών πρακτικών. Περαιτέρω σηµειώνεται ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής δεν
κατέχει δεσπόζουσα θέση δεδοµένου ότι το µερίδιό του στην αγορά ήταν κατώτερο από 50 % κατά την
ΠΕ. Επιπλέον, ενώ αληθεύει ότι οι µόνες χώρες που παράγουν κυκλαµικό νάτριο εκτός της Κοινότητας
είναι η Ινδονησία και η Λ∆Κ, υπάρχουν επίσης σηµαντικοί παραγωγοί της Λ∆Κ για τους οποίους δεν διαπιστώθηκε ότι ασκούν ντάµπινγκ και οι οποίοι µπορούν εποµένως να προµηθεύουν την κοινοτική αγορά,
όπως και πριν. Εποµένως, δεν γίνονται δεκτά τα επιχειρήµατα και επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα που
παρατίθενται στις αιτιολογικές σκέψεις 96 ως 99 του προσωρινού κανονισµού.

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
(85)

Βάσει των ανωτέρω, συνάγεται το συµπέρασµα ότι η επιβολή οριστικών µέτρων αντιντάµπινγκ δεν θα ήταν
αντίθετη προς το συµφέρον της Κοινότητας.

Θ. ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ
1. ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ
(86)

Βάσει της µεθόδου που εξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 101 ως 104 του προσωρινού κανονισµού, υπολογίστηκε ένα επίπεδο εξάλειψης της ζηµίας προκειµένου να καθοριστεί το επίπεδο των µέτρων που θα
επιβληθούν οριστικά. Εφόσον δεν παραλήφθηκαν παρατηρήσεις σχετικά µε την χρησιµοποιούµενη µέθοδο
καθορισµού του επιπέδου εξάλειψης της ζηµίας, η µέθοδος αυτή επιβεβαιώνεται. Ωστόσο, οι χρησιµοποιηθείσες µέσες τιµές εισαγωγής επανεξετάστηκαν ενόψει των τελικών υπολογισµών των χαµηλότερων από τις
κοινοτικές τιµών στην ανωτέρω αιτιολογική σκέψη 59.
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2. ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

(87)

Επειδή τα επίπεδα εξάλειψης της ζηµίας είναι υψηλότερα από τα επίπεδα των περιθωρίων ντάµπινγκ που
καθορίστηκαν για όλα τα εξεταζόµενα µέρη, τα οριστικά µέτρα πρέπει να βασιστούν στα περιθώρια
ντάµπινγκ.

(88)

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διαθέσιµες πληροφορίες, ένας συνεργασθείς παραγωγός εξαγωγέας δυνατόν να προσπαθήσει να χαµηλώσει τις τιµές του, προκειµένου να απορροφήσει το δασµό. Εφιστάται η προσοχή στο άρθρο 12 του βασικού κανονισµού, το οποίο ορίζει ότι µπορεί να κινηθεί εκ νέου η έρευνα και
να υπολογισθούν εκ νέου τα περιθώρια ντάµπινγκ εφόσον υπάρξουν επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι
τα µέτρα δεν οδήγησαν σε ικανοποιητική κίνηση των τιµών στην Κοινότητα. Η αρχή που διεξάγει την
έρευνα προτίθεται να ερευνήσει εκ νέου τις περιπτώσεις κατά τις οποίες της υποβάλλονται επαρκείς πληροφορίες για απορρόφηση του δασµού. Επιπλέον, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα των
µέτρων και να αποθαρρυνθεί η χειραγώγηση των τιµών, είναι σκόπιµο να επιβληθεί ο δασµός µε τη µορφή
συγκεκριµένου ποσού ανά κιλό.

(89)

Περαιτέρω σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις στατιστικές της Eurostat για τις εισαγωγές, πραγµατοποιούνται
εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος από χώρες (π.χ. Χονγκ Κονγκ) στις οποίες δεν υφίσταται παραγωγή
κυκλαµικού νατρίου. Σύµφωνα µε διαθέσιµες πληροφορίες, παραγωγή κυκλαµικού νατρίου υφίσταται µόνο
στην Ισπανία, την Ινδονησία και την Λ∆Κ. Εάν υποβληθούν επαρκή στοιχεία για την καταστρατήγηση των
µέτρων, η αρχή που διεξάγει την έρευνα θα αρχίσει αµέσως έρευνα σύµφωνα µε το άρθρο 13 του βασικού
κανονισµού.

(90)

Βάσει των ανωτέρω, ο συντελεστής του δασµού ισούται προς το ποσό που καθορίζεται ανά κιλό κυκλαµικού νατρίου, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:

Περιθώριο ντάµπινγκ

Συντελεστής οριστικού
δασµού
(ανά κιλό)

Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας

Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Gong Le
Industrial Estate, Xixian County, Bao An, Shenzhen,
518102, Λ∆Κ

0%

EUR 0

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

0%

EUR 0

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

6,9 %

EUR 0,11

17,6 %

EUR 0,26

PT. Golden Sari (χηµική βιοµηχανία), Mitra Bahari Blok D1D2, Jalan Pakin No. 1, Sunda Kelapa, Jakarta 14440,
Ινδονησία

16,3 %

EUR 0,24

Λοιπές εταιρείες

18,1 %

EUR 0,27

Λοιπές εταιρείες

Ινδονησία:
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Οι µεµονωµένοι δασµοί αντιντάµπινγκ των εταιρειών που αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό καθορίστηκαν βάσει των πορισµάτων της παρούσας έρευνας. Εποµένως, αντανακλούν την κατάσταση που επικρατούσε
κατά την έρευνα όσον αφορά τις εταιρείες αυτές. Οι εν λόγω δασµολογικοί συντελεστές (σε αντίθεση µε
τον δασµό σε επίπεδο χώρας, που εφαρµόζεται σε «όλες τις άλλες εταιρείες») εφαρµόζονται εποµένως αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής των εν λόγω χωρών, που παράγονται από τις εταιρείες, και
συνεπώς από τα αναφερόµενα συγκεκριµένα νοµικά πρόσωπα. Τα εισαγόµενα προϊόντα που παράγονται
από όλες τις άλλες εταιρείες, οι οποίες δεν αναφέρονται ειδικά στον παρόντα κανονισµό µε την επωνυµία
και τη διεύθυνσή τους, συµπεριλαµβανοµένων των οντοτήτων που συνδέονται µε τις ειδικά αναφερόµενες
εταιρείες, δεν µπορούν να υποβληθούν σ' αυτούς τους συντελεστές και υπόκεινται στον δασµό που εφαρµόζεται σε «όλες τις άλλες εταιρείες».

(92)

Οποιοδήποτε αίτηµα για την εφαρµογή των εν λόγω δασµών αντιντάµπινγκ για µεµονωµένες εταιρείες (π.χ.
µετά από αλλαγή της επωνυµίας της επιχείρησης ή µετά τη δηµιουργία νέας επιχείρησης παραγωγής ή
πωλήσεων) θα πρέπει να απευθύνεται στην Επιτροπή (1) µαζί µε όλες τις σχετικές πληροφορίες, και ιδίως
οποιαδήποτε αλλαγή των δραστηριοτήτων της εταιρείας που σχετίζεται µε την παραγωγή, τις εγχώριες και
εξαγωγικές πωλήσεις, όπως για παράδειγµα αλλαγή της επωνυµίας ή των εν λόγω επιχειρήσεων παραγωγής
και πωλήσεων. Εφόσον χρειάζεται, ο κανονισµός τροποποιείται αναλόγως, µε την προσαρµογή του καταλόγου των εταιρειών που επωφελούνται ατοµικού δασµολογικού συντελεστή.
3. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ∆ΑΣΜΟΥ

(93)

Ενόψει της έκτασης των περιθωρίων ντάµπινγκ που διαπιστώθηκαν για τους παραγωγούς-εξαγωγείς και
βάσει της σοβαρότητας της ζηµίας που προκλήθηκε στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής, θεωρείται αναγκαίο
τα ποσά που κατατέθηκαν ως εγγύηση υπό µορφή προσωρινού δασµού αντιντάµπινγκ σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1627/2003, να εισπραχθούν οριστικά µέχρι το ποσό των οριστικά επιβαλλόµενων
δασµών, αν το ποσό αυτό είναι ίσο ή χαµηλότερο από το ποσό του προσωρινού δασµού. ∆ιαφορετικά,
µόνο το ποσό του προσωρινού δασµού πρέπει να εισπραχθεί οριστικά. Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί
πέραν του οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ, αποδεσµεύονται,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Επιβάλλεται οριστικός δασµός αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές κυκλαµικού νατρίου, που επί του παρόντος
υπάγεται στον κωδικό ΣΟ ex 2929 90 00 (κωδικός Taric 2929 90 00 10) καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της
Κίνας και Ινδονησίας.
2.
Ο συντελεστής του οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ που επιβάλλεται στην καθαρή τιµή «ελεύθερο στα
σύνορα της Κοινότητας», πριν από την επιβολή του δασµού, ορίζεται ως εξής:
Συντελεστής δασµού (ευρώ ανά
κιλό)

Συµπληρωµατικός κωδικός Taric

Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας
Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Gong Le
Industrial Estate, Xixian County, Bao An, Shenzhen,
518102, Λ∆Κ

0

A471

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

0

A472

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

0,11

A473

Λοιπές εταιρείες

0,26

A999

(1) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Εµπορίου, ∆ιεύθυνση B — J-79 5/17 Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
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Συντελεστής δασµού (ευρώ ανά
κιλό)

Συµπληρωµατικός κωδικός Taric

PT. Golden Sari (χηµική βιοµηχανία), Mitra Bahari Blok D1D2, Jalan Pakin No. 1, Sunda Kelapa, Jakarta 14440,
Ινδονησία

0,24

A502

Λοιπές εταιρείες

0,27

A999

Ινδονησία

3.
Σε περίπτωση που τα εµπορεύµατα έχουν υποστεί ζηµία πριν από τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία και
η καταβλητέα ή καταβληθείσα τιµή υπολογίζεται συνεπώς καταναλογία για τον προσδιορισµό της δασµολογητέας
αξίας, σύµφωνα µε το άρθρο 145 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993 σχετικά µε τις διατάξεις εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου για την θέσπιση του
Κοινού Τελωνειακού Κώδικα (1), το ποσό του δασµού αντιντάµπινγκ, υπολογιζόµενο βάσει της παραγράφου 2,
µειώνεται κατά ποσοστό που αντιστοιχεί στην καταναλογία υπολογισθείσα καταβαλλόµενη ή καταβλητέα τιµή.
4.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους δασµούς.
Άρθρο 2

Τα ποσά που έχουν κατατεθεί ως εγγύηση υπό µορφή προσωρινού δασµού αντιντάµπινγκ, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1627/2003 της Επιτροπής, στις εισαγωγές κυκλαµικού νατρίου, το οποίο επί του παρόντος υπάγεται στον κωδικό ΣΟ ex 2929 90 00 (κωδικός Taric 2929 90 00 10), καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας
και Ινδονησίας, εισπράττονται οριστικά σύµφωνα µε τους κατωτέρω εκτιθέµενους κανόνες.
Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί πέραν του οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ αποδεσµεύονται. Στην περίπτωση που
τα ποσά του οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ είναι υψηλότερα από τον προσωρινό δασµό αντιντάµπινγκ, εισπράττονται οριστικά µόνο τα ποσά που έχουν εισπραχθεί στο επίπεδο του προσωρινού δασµού.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
D. AHERN

(1) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2286/2003 της
Επιτροπής (ΕΕ L 343 της 31.12.2003, σ. 1).

