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SKLEP KOMISIJE
z dne 14. maja 2009
o opustitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo Sveta (ES) št. 1683/2004 na uvoz
glifosata s poreklom iz Ljudske republike Kitajske
(2009/383/ES)
spremembe upravičile opustitev trenutno veljavnih
ukrepov v skladu s členom 14(4) osnovne uredbe. Komi
sija je preučila, ali je opustitev utemeljena.

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne
22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz
držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“),
in zlasti člena 14(4) Uredbe,

B. RAZLOGI
(3)

Člen 14(4) osnovne uredbe določa morebitno opustitev
protidampinških ukrepov v interesu Skupnosti, če so se
tržne razmere začasno spremenile v taki meri, da ni
verjetno, da bi se zaradi take opustitve škoda ponovila,
pod pogojem, da je industrija Skupnosti imela možnost,
da predloži pripombe in da se te upoštevajo. Člen 14(4)
še natančneje določa, da se zadevni protidampinški
ukrepi lahko kadar koli ponovno uvedejo, če razlogi za
opustitev ne veljajo več.

(4)

V zvezi z industrijo Skupnosti je treba opozoriti, da se je
njen položaj v prvi polovici leta 2008 izboljšal. Zaradi
velikega povišanja cen na trgu Evropske unije, povečanja
obsega in vrednosti prodaje ter razmeroma stabilnih
proizvodnih stroškov, se je dobiček, izražen v odstotkih
od prodaje, znatno povečal. Ta pozitivna gibanja so potr
dili nedavni podatki o glavnem proizvajalcu Skupnosti,
na katerega odpade večina proizvodnje in obsega prodaje
te panoge v Skupnosti. Na podlagi trenutno dosegljivih
tržnih informacij se ne pričakuje, da se bodo te razmere
v primeru opustitve ukrepov bistveno spremenile.

(5)

Panoga v Skupnosti je potrdila, da trenutno ostaja raven
njenih cen na trgu Evropske unije na splošno nespreme
njena, čeprav so se izvozne cene iz Ljudske republike
Kitajske od julija 2008 bistveno znižale.

(6)

Povečane proizvodne zmogljivosti in proizvodnja v
Ljudski republiki Kitajski bi lahko imele srednjeročno
ali dolgoročno negativen učinek na cene glifosata v
Evropski uniji. Vendar sedanje informacije kažejo, da
naj bi ta učinek rastoče svetovno povpraševanje znatno
oslabilo.

(7)

Na voljo ni nobenih podatkov o tem, zakaj opustitev ne
bi bila v interesu Skupnosti.

po posvetovanju s Svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A. POSTOPEK
(1)

(2)

Po preiskavi v zvezi s pregledom, izvedeni v skladu s
členom 11(2) osnovne uredbe („preiskava v zvezi s
pregledom“), je Svet z Uredbo (ES) št. 1683/2004 (2)
uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz glifo
sata s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki se zdaj
uvršča pod oznaki KN ex 2931 00 95 (oznaka TARIC
2931 00 95 82) in ex 3808 93 27 (oznaka TARIC
3808 93 27 19) (zadevni izdelek), razširjeno na uvoz
glifosata, poslanega iz Malezije (ne glede na to, ali je
kot država njegovega porekla deklarirana Malezija ali
ne) (oznaki TARIC 2931 00 95 81 in 3808 93 27 11),
z izjemo glifosata, ki ga proizvaja Crop Protection (M)
Sdn. Bhd., Lot 746, Jalan Haji Sirat 4 ½ Miles, off Jalan
Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malezija
(dodatna oznaka TARIC A 309) in razširjeno na uvoz
glifosata, poslanega iz Tajvana (ne glede na to, ali je kot
država njegovega porekla deklariran Tajvan ali ne)
(oznaki TARIC 2931 00 95 81 in 3808 93 27 11), z
izjemo glifosata, ki ga proizvaja Sinon Corporation, No.
23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd, Taichung, Tajvan (dodatna
oznaka TARIC A 310). Stopnja protidampinške dajatve
znaša 29,9 %.

Združenje uporabnikov in distributerjev zadevnega
izdelka AUDACE je predložilo informacije o spremembi
tržnih razmer, do katere je prišlo po obdobju preiskave
zaradi izteka ukrepa (tj. od 1. januarja 2002 do
31. decembra 2002), in zatrjevalo, da bi lahko takšne
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Glede na začasne spremembe tržnih razmer in zlasti
trenutne ravni cen na trgu Skupnosti, skupaj z visokimi
stopnjami dobička te panoge v Skupnosti navkljub
znižanju izvoznih cen iz Ljudske republike Kitajske v
zadnjih mesecih, se šteje, da ni verjetno, da bi se škoda
zaradi uvoza zadevnega izdelka s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske zaradi opustitve ukrepov ponovila.
Zato se v skladu s členom 14(4) osnovne uredbe pred
laga opustitev veljavnih ukrepov za devet mesecev.

C. POSVETOVANJE S PANOGO V SKUPNOSTI
(9)

V skladu s členom 14(4) osnovne uredbe je Komisija
obvestila to panogo v Skupnosti o svoji nameri, da
začasno opusti veljavne protidampinške ukrepe. Panoga
v Skupnosti je imela možnost, da predloži pripombe in
da se te upoštevajo.
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SKLENILA:

Člen 1
Dokončna protidampinška dajatev, uvedena z Uredbo (ES) št.
1683/2004 na uvoz glifosata, ki se uvršča pod oznaki KN
ex 2931 00 95
(oznaka
TARIC
2931 00 95 82)
in
ex 3808 93 27 (oznaka TARIC 3808 93 27 19), s poreklom iz
Ljudske republike Kitajske, razširjena na uvoz glifosata, posla
nega iz Malezije (ne glede na to, ali je kot država njegovega
porekla deklarirana Malezija ali ne) (oznaki TARIC
2931 00 95 81 in 3808 93 27 11), z izjemo glifosata, ki ga
proizvaja Crop Protection (M) Sdn. Bhd., Lot 746, Jalan Haji
Sirat 4 ½ Miles, off Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul
Ehsan, Malezija (dodatna oznaka TARIC A 309), in razširjena na
uvoz glifosata, poslanega iz Tajvana (ne glede na to, ali je kot
država njegovega porekla deklariran Tajvan ali ne) (oznaki
TARIC 2931 00 95 81 in 3808 93 27 11), z izjemo glifosata,
ki ga proizvaja Sinon Corporation, No. 23, Sec. 1, Mei Chuan
W. Rd, Taichung, Tajvan (dodatna oznaka TARIC A 310), se
opusti za devet mesecev.

D. SKLEPNA UGOTOVITEV
(10)

Komisija zato meni, da so vse zahteve za opustitev proti
dampinške dajatve, uvedene za zadevni izdelek, izpol
njene v skladu s členom 14(4) osnovne uredbe. Zato je
treba protidampinško dajatev, uvedeno z Uredbo (ES) št.
1683/2004, opustiti za obdobje devetih mesecev.

Člen 2
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske
unije.
V Bruslju, 14. maja 2009

(11)

Če se pozneje spremenijo okoliščine, ki so pripeljale do
opustitve, lahko Komisija s preklicem opustitve proti
dampinških dajatev nemudoma ponovno vzpostavi proti
dampinške ukrepe –

Za Komisijo
Catherine ASHTON

Članica Komisije

