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I
(Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras)

FÖRORDNINGAR
RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 383/2009
av den 5 maj 2009
om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som
införts på import av viss tråd och vissa linor av olegerat stål för för- och efterspänning med
ursprung i Folkrepubliken Kina
rioden från och med den 1 januari 2007 till och med
den 31 december 2007 (nedan kallad undersökningsperio
den). Undersökningen av utvecklingstendenser av bety
delse för bedömningen av skada omfattade perioden
från och med den 1 januari 2004 till och med under
sökningsperiodens slut (nedan kallad skadeundersöknings
perioden).

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den
22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder
som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan
kallad grundförordningen), särskilt artikel 9,

1.2 Efterföljande förfarande
(4)

Efter det att de viktigaste omständigheter och övervägan
den som låg till grund för beslutet att införa provisoriska
antidumpningsåtgärder hade meddelats (nedan kallat det
preliminära meddelandet av uppgifter), lämnade flera berörda
parter skriftliga synpunkter på de preliminära undersök
ningsresultaten. De parter som önskade bli hörda gavs
tillfälle till det. Kommissionen fortsatte att inhämta och
kontrollera alla uppgifter som ansågs nödvändiga för dess
slutgiltiga avgöranden.

(5)

Kommissionen fortsatte sin undersökning av aspekter rö
rande gemenskapens intresse och analyserade uppgifterna
i svaren på frågeformuläret från några användare i ge
menskapen efter det att de provisoriska antidumpnings
åtgärderna hade införts.

(6)

Fyra ytterligare kontrollbesök gjordes på plats hos föl
jande användarföretag:

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter
samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

1. FÖRFARANDE

1.1 Provisoriska åtgärder
(1)

(2)

(3)

Genom förordning (EG) nr 1129/2008 (2) av den 14 no
vember 2008 (nedan kallad förordningen om preliminär
tull) införde kommissionen en preliminär antidumpnings
tull på import av viss tråd och vissa linor av olegerat stål
för för- och efterspänning med ursprung i Kina.

Förfarandet inleddes efter ett klagomål som ingavs av
Eurostress Information Service (ESIS) såsom företrädare
för tillverkare som svarar för en betydande del av gemen
skapens totala tillverkning av tråd och linor av olegerat
stål för för- och efterspänning, i detta fall mer än 57 %.

Såsom anges i skäl 13 i förordningen om preliminär tull
omfattade undersökningen om dumpning och skada pe

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1.
(2) EUT L 306, 15.11.2008, s. 5.

— Hormipresa SL, Santa Coloma de Queralt, Spanien.
— Grupo Pacadar SA, Madrid, Spanien.
— Strongforce Engineering PLC, Dartford, Förenade
kungariket.
— Hanson Building Products Limited, Somercotes, För
enade kungariket.
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(7)

Alla parter underrättades om de viktigaste omständighe
ter och överväganden på grundval av vilka kommissio
nen avsåg att rekommendera införande av slutgiltiga an
tidumpningsåtgärder på import av viss tråd och vissa
linor av olegerat stål för för- och efterspänning med ur
sprung i Kina och slutgiltigt uttag av de belopp för vilka
säkerhet ställts i form av preliminär tull. De beviljades
även en tidsfrist inom vilken synpunkter kunde lämnas
efter detta meddelande av uppgifter.

(8)

De muntliga och skriftliga synpunkter som de berörda
parterna lämnade togs under övervägande, och slutsat
serna modifierades där så var lämpligt på grundval av
dessa synpunkter.

(13)

Det fastställdes emellertid att den exporterande tillverka
ren köpte produktionsanläggningarna under 2007, dvs.
under undersökningsperioden, och alltså under åtminsto
ne en del av undersökningsperioden var laglig ägare av
dessa anläggningar. Dessutom stämde de rapporterade
beloppen inte överens med den exporterande tillverka
rens räkenskaper. Slutligen lämnade företaget efter det
preliminära meddelandet av uppgifter inte in några upp
gifter eller någon bevisning som visade elkostnadernas
tillförlitlighet och som därför skulle ha kunnat ändra de
preliminära undersökningsresultaten i detta avseende.

(14)

Samma exporterande tillverkare upprepade sitt påstående
att den begränsade giltighetsperioden för dess verksam
hetstillstånd inte tydde på något större statligt inflytande i
den mening som avses i kriterium 1 i artikel 2.7 c i
grundförordningen, såsom hade konstaterats vid under
sökningen avseende marknadsekonomisk status. Här no
teras det att verksamhetstillståndets begränsade giltighets
period ansågs vara ett hinder för företagets långsiktiga
beslut och planering. I synnerhet konstaterades det att
företag i en liknande situation vanligen hade betydligt
längre giltighetsperioder på sina verksamhetstillstånd. Ef
ter det preliminära meddelandet av uppgifter kunde det
dock klargöras att en förlängning av den exporterande
tillverkarens verksamhetstillstånd i god tid var en ren
formalitet som inte kunde anses vara ett hinder för före
tagets långsiktiga beslut och planering.

(15)

På grundval av ovanstående drogs slutsatsen att verksam
hetstillståndets giltighetsperiod i detta särskilda fall inte
kan betraktas som något större statligt inflytande i den
mening som avses i kriterium 1 i artikel 2.7 c i grund
förordningen, och den exporterande tillverkarens argu
ment godtogs. De preliminära undersökningsresultaten
ändrades i enlighet med detta.

(16)

Den berörda exporterande tillverkaren ifrågasatte också
slutsatsen att företaget inte uppfyllde villkoren i kriterium
2 i artikel 2.7 c i grundförordningen, dvs. att det hade en
enda uppsättning räkenskaper som var föremål för en
självständig revision i överensstämmelse med internatio
nella redovisningsstandarder. Det noteras att undersök
ningen avseende marknadsekonomisk status visade att
betydande belopp från ett återkommande lån bokfördes
på fel ställe. Den exporterande tillverkaren menade att
denna slutsats inte motsvarade de faktiska omständighe
terna, men lämnade ingen övertygande förklaring eller
någon godtagbar bevisning till stöd för sitt påstående.
Påståendet måste därför avvisas.

(17)

Samma exporterande tillverkare hävdade slutligen att det
inte förekom några betydande snedvridningar till följd av
det tidigare icke-marknadsekonomiska systemet enligt
kriterium 3 i artikel 2.7 c i grundförordningen. Den ex
porterande tillverkaren bestred i synnerhet att företaget
kunde låna pengar till en ränta som var betydligt lägre än
marknadsräntan. Företaget lade dock inte fram någon ny
information eller bevisning som skulle kunna ändra de
preliminära undersökningsresultaten i detta avseende, och
påståendet måste därför avvisas.

2. BERÖRD PRODUKT OCH LIKADAN PRODUKT

2.1 Berörd produkt
(9)

(10)

En berörd part menade att en viss typ av lina med 19
trådar inte borde omfattas av förfarandet, med motiver
ingen att denna produkttyp har mycket specifika använd
ningsområden, inte kan användas för betongarmering,
upphängningsanordningar eller snedkabelbroar, som är
de huvudsakliga användningsområdena för den berörda
produkten, och den tillverkas inte i gemenskapen.
Gemenskapsindustrin tillfrågades och bekräftade att den
beskrivna produkten, dvs. en lina med 19 trådar, men
också linor med mer än 19 trådar, inte hör till den
berörda produkten. Invändningen har därför godtagits,
och linor med 19 trådar eller mer omfattas inte av pro
duktdefinitionen.
Eftersom det inte inkommit några andra synpunkter be
träffande berörd produkt och likadan produkt, bekräftas
slutsatserna i skälen 14–20 i förordningen om preliminär
tull.
3. DUMPNING

3.1 Marknadsekonomisk status
(11)

En exporterande tillverkare i Kina ifrågasatte de prelimi
nära undersökningsresultaten när det gäller marknads
ekonomisk status och menade att företaget uppfyllde
kriterierna 1–3 i artikel 2.7 c i grundförordningen.

(12)

I fråga om kriterium 1 i artikel 2.7 c i grundförordningen
fastställdes det vid undersökningen rörande marknads
ekonomisk status att den berörda exporterande tillverka
rens elkostnader, som utgör en stor del av den totala
tillverkningskostnaden, inte var tillförlitliga. Det konsta
terades att elkostnaderna fakturerades via ett tredje före
tag, som var i likvidation, och inte direkt av elleverantö
ren. Detta förklarades med att det företag som var i
likvidation – som var den ursprungliga ägaren av de
produktionsanläggningar där den berörda produkten till
verkades, men som numera hade trätt i likvidation –
fortfarande ansågs äga en del av anläggningarna. Elbola
get fakturerade därför det företag som var i likvidation
för all elförbrukning, och det företaget fakturerade sedan
i sin tur den exporterande tillverkaren i fråga dessa kost
nader.
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(19)
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På grundval av ovanstående, och trots undersökningsre
sultaten enligt skäl 14, bekräftas undersökningsresultaten
avseende marknadsekonomisk status när det gäller denna
exporterande tillverkare enligt skäl 35 i förordningen om
preliminär tull.
Eftersom inga andra synpunkter inkommit beträffande
fastställandet av marknadsekonomisk status, bekräftas
de preliminära undersökningsresultaten i skälen 25-36 i
förordningen om preliminär tull.

retaget helt var i utländsk ägo. Invändningen måste där
för avvisas.

4. NORMALVÄRDE

4.1 Jämförbart land
(25)

Vissa berörda parter menade att det valda jämförbara
landet inte var lämpligt. De hävdade att konkurrensen i
Turkiet, särskilt eftersom det endast fanns en tillverkare
av tråd och linor av olegerat stål för för- och efterspän
ning på den turkiska marknaden, inte var tillräcklig för
att man skulle kunna basera normalvärdet på uppgifter
från den tillverkaren.

(26)

Dessa parter lämnade dock inte in någon ny bevisning i
denna fråga, utan upprepade enbart samma argument
som lades fram innan de provisoriska åtgärderna inför
des. Såsom anges i skäl 44 i förordningen om preliminär
tull fanns det visserligen endast en turkisk tillverkare,
men importen till Turkiet var omfattande och svarade
för mer än 50 % av den totala marknaden. På grundval
av detta och eftersom ingen tillverkare i andra möjliga
jämförbara länder var samarbetsvillig i den aktuella un
dersökningen, bekräftas det att Turkiet är ett lämpligt
jämförbart land i enlighet med artikel 2.7 a i grundför
ordningen.

(27)

Eftersom inga andra synpunkter inkommit beträffande
det jämförbara landet, bekräftas de preliminära slutsat
serna i skälen 40–45 i förordningen om preliminär tull.

3.2 Individuell behandling
(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

Den exporterande tillverkare som inte beviljats individuell
behandling menade att dess beslutfattande var tillräckligt
oberoende i fråga om statlig inblandning i den mening
som avses i artikel 9.5 c i grundförordningen.
Till stöd för detta påstående kunde den exporterande
tillverkaren klargöra sammansättningen av företagets sty
relse och aktieägarnas rösträtt. Den exporterande tillver
karen kunde således visa att företaget var tillräckligt obe
roende i fråga om möjlig statlig inblandning i dess pris
sättning i den mening som avses i artikel 9.5 c i grund
förordningen. Dessutom kunde den exporterande tillver
karen, såsom anges i skäl 14, också visa att dess verk
samhetstillstånds giltighetsperiod inte kan betraktas som
något större statligt inflytande. Till följd av detta bör en
individuell tullsats beräknas och tillämpas på produkter
som tillverkas och exporteras av denna exporterande till
verkare, eftersom företaget uppfyllde villkoren för indivi
duell behandling i artikel 9.5 i grundförordningen.
När det gäller två av de exporterande tillverkare som
beviljats individuell behandling visade nya uppgifter
som kom fram efter det att de provisoriska åtgärderna
införts att viktig personal i dessa företag tillhörde statliga
organ i den mening som avses i artikel 9.5 c i grundför
ordningen. Båda företagen utelämnade dessa uppgifter i
sina ansökningar om marknadsekonomisk status eller
individuell behandling.
Det ansågs att utelämnandet av dessa uppgifter var vilse
ledande i den mening som avses i artikel 18.1 i grund
förordningen och att de uppgifter som företagen lämnat i
sina respektive ansökningar om marknadsekonomisk sta
tus eller individuell behandling borde lämnas utan beak
tande. De berörda företagen gavs tillfälle att lämna ytter
ligare förklaringar i enlighet med artikel 18.4 i grundför
ordningen. Inget av företagen lämnade dock tillfredsstäl
lande förklaringar. På grundval av detta nekades dessa
företag individuell behandling.
För det tredje företag som beviljats individuell behandling
ifrågasatte gemenskapsindustrin att det faktiskt helt var i
utländsk ägo och därför uppfyllde kriteriet i artikel 9.5 c
i grundförordningen. Alla relevanta betalningar och ban
köverföringar i samband med köpet av företaget kunde
dock verifieras under undersökningen, vilket visar att fö
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4.2 Metod för beräkning av normalvärdet
(28)

En exporterande tillverkare hävdade att det använda nor
malvärdet inte var ändamålsenligt, eftersom normalvärdet
för de flesta produkttyperna, såsom anges i skälen 48
och 49 i förordningen om preliminär tull, konstruerades
på grundval av den turkiska tillverkarens produktions
kostnader. Denna exporterande tillverkare gjorde gällande
att normalvärdet för de produkttyper som exporterades
av de kinesiska exportörerna borde ha baserats på de
kinesiska exportörernas egna produktionskostnader.

(29)

Det noteras att det i artikel 2.7 a i grundförordningen
uttryckligen föreskrivs att normalvärdet ska bestämmas
på grundval av priset eller det konstruerade värdet i ett
land med marknadsekonomi. Att normalvärdet bestäm
des på grundval av konstruerade värden gör alltså inte att
man kan dra slutsatsen att de använda värdena var oänd
amålsenliga. Det noteras att eftersom exportören i fråga
inte beviljades marknadsekonomisk status ansågs företa
gets kostnader i samband med de exporterade modellerna
vara otillförlitliga. Syftet med valet av ett jämförbart land
är att fastställa tillförlitliga kostnader och priser på grund
val av uppgifter som samlats in i ett lämpligt jämförbart
land. Eftersom det fastställts att Turkiet var ett lämpligt
val fanns det inga skäl att anse att kostnaderna i sam
band med den berörda produkten inte var tillförlitliga
och ändamålsenliga.
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Den berörda exporterande tillverkaren lade inte fram nå
got särskilt skäl – förutom de som nämns i skäl 25 – till
varför det valda jämförbara landet skulle vara olämpligt, i
synnerhet på vilka grunder denna exporterande tillverkare
ansåg att de produkttyper som företaget tillverkade och
sålde och de som tillverkaren i det jämförbara landet
tillverkade och sålde inte var jämförbara. Dessa invänd
ningar måste därför avvisas.

Eftersom inga andra synpunkter inkommit beträffande
metoden för beräkning av normalvärdet, bekräftas de
preliminära slutsatserna i skälen 46–50 i förordningen
om preliminär tull.

exporterande tillverkaren och den icke-närstående im
portören. Påståendet måste därför avvisas.

(36)

(33)

(34)

(35)

Den exporterande tillverkare som nämns i skäl 52 i för
ordningen om preliminär tull och som sålde på export
via en närstående importör i gemenskapen menade att
den faktiska vinst som den närstående importören gjorde
när den sålde vidare tråd och linor av olegerat stål för
för- och efterspänning i gemenskapen borde ha använts
när exportpriset konstruerades i enlighet med artikel 2.9 i
grundförordningen.

(37)

Eftersom inga synpunkter inkommit beträffande jämförel
sen mellan normalvärdet och exportpriset, bekräftas de
preliminära slutsatserna i skälen 53 och 54 i förord
ningen om preliminär tull.

5. DUMPNINGSMARGINALER

5.1 De samarbetsvilliga tillverkare som beviljats in
dividuell behandling
(38)

För de företag som beviljats individuell behandling jäm
fördes i enlighet med artikel 2.11 och 2.12 i grundför
ordningen det vägda genomsnittliga normalvärdet med
det vägda genomsnittliga exportpriset.

(39)

Den slutgiltiga vägda genomsnittliga dumpningsmargina
len, uttryckt i procent av priset cif vid gemenskapens
gräns, före tull, uppgår till följande:

Det noteras att försäljningspriserna mellan närstående
parter anses vara otillförlitliga till följd av relationen mel
lan köparen och säljaren. Följaktligen måste även vinst
marginalen vid vidareförsäljning anses vara otillförlitlig.
Den exporterande tillverkaren lade inte fram någon bevis
ning för att den närstående importörens vinstmarginal
ändå skulle vara tillförlitlig. Invändningen måste därför
avvisas.

Företag

Det noteras att den exporterande tillverkaren i skäl 32
nekades individuell behandling på de grunder som anges
i skälen 22 och 23, och eftersom dess dumpningsmargi
nal därför fastställdes på grundval av metoden i skäl 41
är frågan om den metod som användes för att fastställa
denna exporterande tillverkares exportpris irrelevant.

För en av de exporterande tillverkare som beviljats indi
viduell behandling ifrågasatte gemenskapsindustrin tillför
litligheten hos dess rapporterade exportpris. Gemenskaps
industrin hävdade att den låga exportkvantiteten under
undersökningsperioden och de särskilda omständighe
terna (i synnerhet att den exporterade produkten inte
hade det nödvändiga godkännandeintyget) tydde på en
relation mellan importören och den exporterande tillver
karen, och att man därför borde bortse från exportpriset i
fråga. Gemenskapsindustrin kunde dock inte lägga fram
någon bevisning till stöd för sitt påstående. Undersök
ningen visade inte heller på någon relation mellan den

Eftersom inga andra synpunkter inkommit beträffande
fastställandet av exportpriset, bekräftas de preliminära
slutsatserna i skäl 51 i förordningen om preliminär tull.

4.4 Jämförelse

4.3 Exportpris
(32)

13.5.2009

Slutgiltig
dumpningsmarginal

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

26,8 %

Ossen MaanShan Steel Wire and Co. Ltd,
Maanshan, och Ossen Jiujiang Steel Wire
Cable Co. Ltd, Jiujiang

49,8 %

5.2 Övriga exporterande tillverkare
(40)

Såsom anges i skäl 57 i förordningen om preliminär tull
var graden av samarbetsvilja låg.

(41)

Det ansågs därför lämpligt att fastställa den landsomfat
tande dumpningsmarginalen på grundval av uppgifter
från företag som inte beviljats vare sig marknadsekono
misk status eller individuell behandling.

(42)

På denna grund fastställdes den landsomfattande dump
ningsnivån för alla exporterande tillverkare som inte be
viljats individuell behandling till 50,0 % av priset cif vid
gemenskapens gräns, före tull.

13.5.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

den skada som gemenskapsindustrin lidit. Såsom tydligt
framgår av skäl 93 i förordningen om preliminär tull,
sammanföll den avsevärda ökningen (2 106 %) av den
dumpade importens volym mellan 2004 och undersök
ningsperioden, den motsvarande ökningen av denna im
ports andel av gemenskapsmarknaden från 0,4 % år
2004 till 8,2 % under undersökningsperioden samt det
prisunderskridande på 18 % som konstaterades under
undersökningsperioden med gemenskapsindustrins för
sämrade ekonomiska situation.

6. SKADA

6.1 Tillverkning i gemenskapen och definition av
gemenskapsindustrin
(43)

L 118/5

Eftersom det inte inkommit några synpunkter beträffande
tillverkningen i gemenskapen eller definitionen av
gemenskapsindustrin, bekräftas undersökningsresultaten
i skälen 60-63 i förordningen om preliminär tull.

6.2 Gemenskapens förbrukning
(44)

Eftersom inga synpunkter inkommit beträffande förbruk
ningen i gemenskapen, bekräftas undersökningsresultaten
i skälen 64–66 i förordningen om preliminär tull.

(50)

Dessutom borde den ökade kostnaden för den huvud
sakliga råvaran, dvs. valstråd, som utgör 75 % av tillverk
ningskostnaden, ha påverkat alla aktörer på marknaden.
Emellertid sjönk de genomsnittliga kinesiska priserna på
valstråd med 45 % mellan 2004 och undersökningspe
rioden. Slutsatsen är därför att det tryck som utövades av
den dumpade importen, vars volym och marknadsandel
ökade kraftigt från och med 2006, var en avgörande
orsak till den skada som gemenskapsindustrin lidit. Alltså
avvisas detta påstående.

(51)

På grundval av detta bekräftas undersökningsresultaten
och slutsatserna i skälen 92–94 i förordningen om pre
liminär tull.

6.3 Import till gemenskapen från Kina
(45)

(46)

En berörd part hävdade att det genomsnittliga priset på
importen från Kina liknade gemenskapsindustrins ge
nomsnittliga försäljningspris. Kommissionens undersök
ningsresultat, som för importpriserna från Kina byggde
på uppgifter från Eurostat och för gemenskapsindustrin
på kontrollerade uppgifter, visade dock att påståendet
inte var riktigt. Detta påstående måste därför avvisas.

Eftersom det inte inkommit några andra synpunkter rö
rande detta, bekräftas undersökningsresultaten i skälen
67–70 i förordningen om preliminär tull.

7.2 Verkningar av andra faktorer
(52)

Vissa berörda parter hävdade att den skada som gemen
skapsindustrin lidit orsakats av import från andra tredje
länder. Såsom visas i skälen 95 och 96 i förordningen
om preliminär tull ökade importen från andra tredjelän
der med 112 % mellan 2004 och undersökningsperio
dens slut. De genomsnittliga priserna för denna import
låg dock långt över de kinesiska exporterande tillverkar
nas priser, och även över gemenskapsindustrins priser.
De kan följaktligen inte anses ha bidragit till den skada
som gemenskapsindustrin lidit.

(53)

Två av de andra tredjeländerna, som hade en marknads
andel på sammanlagt 2,5 %, konstaterades tillämpa priser
som underskred importpriserna för den berörda produk
ten från Kina. Med tanke på den relativt låga importvo
lymen därifrån kan detta dock inte anses vara tillräckligt
för att bryta orsakssambandet mellan den dumpade im
porten från Kina och den skada som gemenskapsindustrin lidit.

(54)

På grundval av detta bekräftas undersökningsresultaten
och slutsatserna i skälen 95 och 96 i förordningen om
preliminär tull.

6.4 Gemenskapsindustrins situation
(47)

(48)

En användare hävdade att gemenskapsindustrins genom
snittspriser under 2004 och 2005 var högre än de som
angavs i förordningen om preliminär tull, och således
inte korrekta. I fråga om detta påstående bör det betonas
att de aktuella uppgifterna är ett resultat av en undersök
ning på EU-nivå och inte på regional nivå eller landsnivå.
Eftersom den berörda parten inte lade fram någon bevis
ning till stöd för sitt påstående måste det avvisas.

Eftersom det inte inkommit några andra synpunkter be
träffande gemenskapsindustrins situation, bekräftas slut
satserna i skälen 71–91 i förordningen om preliminär
tull, dvs. att gemenskapsindustrin lidit väsentlig skada.

7. ORSAKSSAMBAND

7.1 Verkningar av den dumpade importen
(49)

Vissa berörda parter menade att marknadsandelen för
importen från Kina inte var tillräckligt stor för att orsaka
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7.3 Exportresultat för de gemenskapstillverkare som
ingick i urvalet
(55)

Vissa berörda parter hävdade att den skada som gemen
skapsindustrin lidit berodde på att export skett till priser
som underskred produktionskostnaden. Exporten till län
der utanför Europeiska gemenskapen utgjorde endast ca
14 % av gemenskapsindustrins totala försäljning av den
likadana produkten under undersökningsperioden. Denna
export ökade med ca 16 % mellan 2004 och undersök
ningsperioden. Gemenskapstillverkarnas exportförsälj
ningspris per enhet minskade dock med 8 % från 715
EUR per ton 2004 till 660 EUR per ton under under
sökningsperioden. Såsom förklaras i skäl 98 i förord
ningen om preliminär tull kan man inte anta att denna
försäljning skedde till priser som underskred produk
tionskostnaden. Detta beror på avsevärda variationer i
kostnader och priser mellan olika företag och olika tid
sperioder. Det sänkta exportpriset berodde på det avse
värda pristryck som exporten från Kina utövade även på
gemenskapsindustrins viktigaste exportmarknader.

(56)

På grundval av detta bekräftas undersökningsresultaten
och slutsatserna i skälen 97–99 i förordningen om pre
liminär tull.

(57)

Eftersom inga synpunkter inkommit beträffande den
ökade produktionskostnaden och konkurrensen från
andra tillverkare i gemenskapen, bekräftas slutsatserna i
skälen 100–102 i förordningen om preliminär tull.

8. GEMENSKAPENS INTRESSE

8.1 Gemenskapsindustrins och övriga gemenskaps
tillverkares intresse
(61)

(59)

(60)

Eftersom det inte inkommit några synpunkter beträffande
gemenskapsindustrins och övriga gemenskapstillverkares
intresse, bekräftas slutsatserna i skälen 105–111 i förord
ningen om preliminär tull.

8.2 Importörernas intresse
(62)

En berörd part som importerar tråd och linor av olegerat
stål för för- och efterspänning från Kina gjorde gällande
att ett införande av antidumpningsåtgärder skulle få all
varliga följder för importörernas situation, eftersom de
inte skulle kunna föra över prisökningen till sina kunder.

(63)

Undersökningen visade att importörernas vinstmarginaler
för den berörda produkten var relativt höga. Den berörda
produktens låga andel av deras kunders sammanlagda
kostnader torde dessutom göra det möjligt för importörerna att föra över eventuella prisökningar till dem.
Vidare hindrar inte villkoren i deras avtal med leveran
törerna importörerna från att byta leveranskälla för den
berörda produkten, antingen till företag med låg eller
ingen tull eller till andra leverantörsländer, t.ex. Thailand
eller Sydafrika. Denna invändning måste därför avvisas.

(64)

Eftersom inga andra synpunkter inkommit rörande detta,
bekräftas härmed undersökningsresultaten i skälen
112–114 i förordningen om preliminär tull.

7.4 Slutsats om orsakssamband
(58)
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Mot bakgrund av analysen ovan, i vilken en tydlig åtskil
lnad gjorts mellan verkningarna av alla andra kända fak
torer på gemenskapsindustrins situation och de skadliga
verkningarna av den dumpade importen, bekräftas det att
dessa andra faktorer inte påverkar det faktum att den
konstaterade väsentliga skadan måste tillskrivas den dum
pade importen.

(65)

Vissa berörda parter hävdade att ett införande av anti
dumpningsåtgärder skulle få allvarliga följder för situatio
nen för användarna av tråd och linor av olegerat stål för
för- och efterspänning, eftersom de inte skulle kunna föra
över prisökningen till sina kunder.

Med tanke på ovanstående bekräftas det att den dumpade
importen av tråd och linor av olegerat stål för för- och
efterspänning med ursprung i Kina har vållat gemen
skapsindustrin väsentlig skada i den mening som avses
i artikel 3.6 i grundförordningen.

(66)

Såsom anges i skälen 4 och 5 gjordes en närmare under
sökning av åtgärdernas möjliga följder för användarin
dustriernas situation efter det att de provisoriska åtgär
derna hade införts genom ytterligare kontroller på plats
hos fyra användare. Dessa användare var alla användare i
mellanled som tillverkade och levererade betongdelarna
för betongarmering, upphängningsanordningar och sned
kabelbroar.

Eftersom inga andra synpunkter inkommit rörande detta,
bekräftas härmed slutsatserna i skälen 103 och 104 i
förordningen om preliminär tull.

8.3 Användarnas intresse
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(67)

(68)
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Kommissionens undersökningsresultat visade att för den
mest representativa användare som besöktes och för de
flesta användningsområdena utgjorde den berörda pro
dukten endast 5 % av den totala produktionskostnaden.
I genomsnitt kan dock andelen för användarna uppgå till
upp till 13 %. Antidumpningstullens effekt på deras kost
nader uppskattades till mellan 0 och 6 %. För deras slut
kunder (huvudsakligen byggföretag) skulle tullens effekt
emellertid bli minimal och under alla omständigheter
underskrida 1 % av den totala produktionskostnaden.
Alltså torde de inte få några större svårigheter att föra
över tullen till sina kunder. Detta påstående måste därför
avvisas.

En berörd part hävdade att ett införande av antidump
ningsåtgärder skulle leda till brist på tråd och linor av
olegerat stål för för- och efterspänning i Förenade kunga
riket, eftersom den brittiska marknaden är beroende av
import. Här måste man komma ihåg att de aktuella un
dersökningsresultaten fastställdes på EU-nivå, och inte på
regional nivå eller landsnivå. Om man enbart beaktar den
brittiska marknaden visade undersökningsresultaten emel
lertid att de undersökta brittiska tillverkarna har en stor
outnyttjad kapacitet för att försörja marknaden. Dess
utom har gemenskapsindustrin som helhet en tillräcklig
outnyttjad kapacitet för att täcka all förbrukning i EU.
Detta påstående måste därför avvisas.

(69)

Vissa berörda parter gjorde gällande att det fanns en
kartell inom gemenskapsindustrin för tråd och linor av
olegerat stål för för- och efterspänning. I detta avseende
noteras det att kommissionen utfärdade ett meddelande
om invändningar i oktober 2008 till ett antal företag
som levererar stål för förspänning. Kommissionen har
dock ännu inte fattat något slutgiltigt beslut i detta
ärende. Ett meddelande om invändningar föregriper inte
heller slutresultatet av förfarandet. Om det skulle visa sig
att det funnits en kartell på gemenskapsmarknaden kan
åtgärderna i förekommande fall ses över.

(70)

Eftersom inga andra synpunkter inkommit rörande detta,
bekräftas undersökningsresultaten i skälen 115–117 i
förordningen om preliminär tull.

den vinstmarginal som rimligtvis kunde uppnås av en
industri av detta slag i branschen under normala konkur
rensförhållanden.

(73)

En berörd part menade att lönsamheten under 2005 inte
borde beaktas vid beräkningen av vinstmarginalen för
gemenskapsindustrin, eftersom det var ett osedvanligt
lönsamt år för branschen. Detta befanns vara riktigt,
och således godtogs argumentet. Till följd av detta an
vändes en vinstmarginal på 6,2 % vid beräkningen av
nivån för undanröjande av skada, en marginal som
hade uppnåtts 2004, då importen från Kina inte var
betydande och priserna var högre än gemenskapsindu
strins.

(74)

Den nödvändiga prisökningen fastställdes därefter på
grundval av en jämförelse mellan det vägda genomsnitt
liga importpriset, såsom det fastställts för beräkningen av
prisunderskridandet, och det icke-skadevållande priset för
de produkter som gemenskapsindustrin sålde på gemen
skapsmarknaden. Den eventuella skillnad som framkom
vid jämförelsen uttrycktes sedan i procent av det totala
importvärdet cif.

(75)

En berörd part menade att den vägda genomsnittliga
underskridandemarginalen borde beräknas med hjälp av
kvantiteten av varje produkttyp som gemenskapsindu
strin säljer som vikt. Det är dock etablerad praxis att
använda värdet cif av exporten av varje produkttyp
som vikt vid beräkningen av den vägda genomsnittliga
underskridandemarginalen. Anledningen till detta är att
en tull beräknad på detta sätt om den tillämpades på
företagets försäljning under undersökningsperioden skulle
ge ett prisunderskridande på noll, dvs. ett icke-skadevål
lande pris. Detta skulle inte vara fallet om kvantiteten av
varje produkttyp som gemenskapsindustrin säljer använ
des som vikt, i enlighet med begäran.

(76)

Det gjordes en ny beräkning av nivån för undanröjande
av skada för en av de kinesiska exporterande tillverkare
som beviljats individuell behandling (se skäl 24) till följd
av ett misstag vid det preliminära fastställandet. Resulta
tet blev att nivån för undanröjande av skada blev lägre än
2 %, vilket ansågs underskrida miniminivån. Följaktligen
bör ingen tull införas på import av den berörda produk
ten som tillverkas av detta företag.

(77)

Eftersom inga andra synpunkter inkommit rörande nivån
för undanröjande av skada, bekräftas undersökningsresul
taten i skälen 119–122 i förordningen om preliminär
tull.

(78)

Det gjordes en ny beräkning av den landsomfattande
nivån för undanröjande av skada på grundval av upp
gifter från företag som inte beviljats vare sig marknads
ekonomisk status eller individuell behandling.

8.4 Slutsats om gemenskapens intresse
(71)

Mot bakgrund av resultaten av den fortsatta undersök
ningen av aspekter rörande gemenskapens intresse be
kräftas undersökningsresultaten i skäl 118 i förordningen
om preliminär tull.
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9. SLUTGILTIGA ANTIDUMPNINGSÅTGÄRDER

9.1 Nivå för undanröjande av skada
(72)

Flera berörda parter ifrågasatte det preliminära undersök
ningsresultatet att en vinstmarginal på 8,5 % skulle vara
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9.2 Form för och nivå på tullarna
(79)

(80)

Mot bakgrund av ovanstående och i enlighet med arti
kel 9.4 i grundförordningen bör en slutgiltig antidump
ningstull införas på en nivå som är tillräcklig för att
undanröja den skada som den dumpade importen vållat,
utan att den konstaterade dumpningsmarginalen över
skrids.

Nivå för
Slutgiltig anti
undan
dumpningröjande
stullsats
av skada

Kiswire Qingdao, Ltd,
Qingdao

26,8 %

0%

0%

Ossen MaanShan Steel
Wire and Co. Ltd, Maan
shan, och Ossen Jiujiang
Steel Wire Cable Co. Ltd,
Jiujiang

49,8 %

31,1 %

31,1 %

Övriga företag

50,0 %

Företag

(81)

(82)

detta genom en uppdatering av förteckningen över de
företag som omfattas av individuella tullsatser.

9.3 Slutgiltigt uttag av preliminära tullar
(83)

De slutgiltiga tullsatserna fastställs till följande:

Dumpnings
marginal

13.5.2009

Med hänsyn till storleken på de dumpningsmarginaler
som fastställts och omfattningen av den skada som
gemenskapsindustrin vållats, anses det nödvändigt att
slutgiltigt ta ut de belopp för vilka säkerhet ställts i
form av de preliminära antidumpningstullar som infördes
genom förordningen om preliminär tull, upp till en nivå
som motsvarar beloppen för de slutgiltiga antidump
ningstullar som införs. Om de slutgiltiga tullarna är lägre
än de preliminära tullarna, bör de belopp frisläppas för
vilka det preliminärt ställts säkerhet utöver beloppen för
de slutgiltiga antidumpningstullarna. Om de slutgiltiga
tullarna är högre än de preliminära tullarna, bör endast
de belopp för vilka säkerhet ställts på nivån för de pre
liminära tullarna tas ut slutgiltigt. De belopp för vilka det
preliminärt ställts säkerhet avseende produkter som i en
lighet med skäl 9 inte omfattas av produktdefinitionen
bör frisläppas.

9.4 Särskild övervakning
46,2 %

46,2 %

De individuella företagsspecifika antidumpningstullsatser
som anges i denna förordning har fastställts på grundval
av resultaten av den aktuella undersökningen. De avspeg
lar således den situation som under denna undersökning
befunnits föreligga när det gäller dessa företag. Dessa
tullsatser (i motsats till den landsomfattande tull som
gäller för ”övriga företag”) gäller alltså enbart för import
av produkter med ursprung i det berörda landet vilka
tillverkats av de företag som nämns. Importerade produk
ter som tillverkats av ett annat företag som inte uttryck
ligen nämns i denna förordnings artikeldel med namn
och adress, inbegripet enheter som är det uttryckligen
omnämnda företaget närstående, omfattas inte av dessa
tullsatser, utan av den tullsats som är tillämplig på ”öv
riga företag”.

Eventuella ansökningar om tillämpning av denna indivi
duella företagsspecifika antidumpningstullsats (t.ex. till
följd av att enhetens namn ändrats eller att nya produk
tions- eller försäljningsenheter inrättats) bör snarast inges
till kommissionen (1) tillsammans med alla relevanta upp
lysningar, särskilt beträffande eventuella ändringar av fö
retagets verksamhet i fråga om tillverkning, försäljning på
hemmamarknaden eller exportförsäljning som hänger
samman med t.ex. denna namnändring eller ändring av
produktions- eller försäljningsenheterna. Förordningen
kommer därefter, vid behov, att ändras i enlighet med

(1) Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för handel, Direktorat
H, Kontor N-105 4/92, 1049 Bryssel, BELGIEN.

(84)

För att minimera risken för kringgående till följd av den
stora skillnaden mellan tullsatserna för de exporterande
tillverkarna, anses särskilda åtgärder för att trygga en
korrekt tillämpning av antidumpningstullarna vara nöd
vändiga i detta fall. Dessa särskilda åtgärder omfattar
följande:

(85)

Uppvisande för medlemsstaternas tullmyndigheter av en
giltig faktura som ska uppfylla kraven i bilagan till den
här förordningen. Import som inte åtföljs av en sådan
faktura ska omfattas av den antidumpningstull som är
tillämplig på övriga exportörer.

(86)

Om exporten från de företag som beviljats en lägre in
dividuell tullsats skulle öka väsentligt i volym efter infö
randet av åtgärderna i fråga, skulle en sådan volymökning
i sig kunna betraktas som en förändring i handelsmönst
ret på grund av införandet av åtgärder enligt artikel 13.1
i grundförordningen. Under sådana omständigheter och
förutsatt att villkoren är uppfyllda kan en undersökning
om kringgående inledas. Vid en sådan undersökning kan
man bl.a. granska behovet av att upphäva de individuella
tullsatserna och därefter fastställa en landsomfattande
tull.

10. ÅTAGANDEN
(87)

Efter meddelandet av de viktigaste omständigheter och
överväganden på grundval av vilka det avsågs att rekom
mendera införande av slutgiltiga antidumpningsåtgärder
erbjöd en av de exporterande tillverkare som beviljats
individuell behandling ett prisåtagande i enlighet med
artikel 8.1 i grundförordningen.
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(88)

(89)
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Erbjudandet granskades, och det konstaterades att pri
serna för produkten under undersökningsperioden varie
rade kraftigt; skillnaden mellan det lägsta och det högsta
försäljningspriset till EU för samma produktkategori
kunde uppgå till så mycket som 46 % för det berörda
företaget. Dessutom konstaterades betydande prisvariatio
ner för gemenskapsindustrins försäljningspriser under
skadeundersökningsperioden. Produkten lämpar sig där
för inte för ett fast prisåtagande. Företaget föreslog att
minimipriset skulle indexeras på grundval av prisutveck
lingen för en råvara, nämligen valstråd. Eftersom det inte
finns allmänt tillgängliga prisuppgifter för den råvara
som används i den berörda produkten och på grund av
en motsatt prisutveckling för en jämförbar råvara, näm
ligen valstråd av armeringsnätskvalitet, kunde inget sam
band fastställas mellan försäljningspriset för den färdiga
produkten i gemenskapen och den viktigaste råvaran. Det
erbjudna åtagandet anses därför vara praktiskt svårt att
tillämpa i den mening som avses i artikel 8.3 i grund
förordningen, eftersom det inte skulle undanröja den
skadevållande effekten av den konstaterade dumpningen.

Dessutom föreligger den berörda produkten i flera olika
typer. Företaget förenklade kriterierna för produktklassi
ficering i syfte att underlätta den begärda rapporteringen
inom ramen för undersökningen, och lyckades gruppera
antalet produkttyper som tillverkades och såldes. Detta
ändrar dock inte det faktum att företaget tillverkade
och sålde flera typer av tråd och linor till EU under
undersökningsperioden. För att minska risken för pris
kompensation mellan olika produkttyper erbjöd sig före
taget att iaktta tre minimiimportpriser, ett för tråd och
två för linor beroende på deras diameter. På de grunder
som anges i skäl 88 kunde dock den berörda exporte
rande tillverkarens erbjudna åtagande inte godtas.

11. NAMNÄNDRING
(90)

En av de berörda exporterande tillverkarna, en grupp
bestående av två närstående företag, nämligen Ossen
MaanShan Steel Wire and Co. Ltd, Maanshan, och Ossen
Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujinag, ändrade namn
till Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company
Ltd, Maanshan, och Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co.
Ltd, Jiujiang.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
En slutgiltig antidumpningstull ska införas på import av
tråd av olegerat stål utan plätering eller överdrag, tråd av ole
gerat stål, pläterad eller överdragen med zink, och tvinnad tråd
av olegerat stål med eller utan plätering eller överdrag med
högst 18 trådar, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med
ett största tvärmått av mer än 3 mm, klassificerade enligt KNnummer ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61,
ex 7312 10 65
och
ex 7312 10 69
(Taric-nummer
7217 10 90 10,
7217 20 90 10,
7312 10 61 11,
7312 10 61 91,
7312 10 65 11,
7312 10 65 91,
7312 10 69 11 och 7312 10 69 91), med ursprung i Kina.

2.
Följande antidumpningstullsatser ska tillämpas på netto
priset fritt gemenskapens gräns, före tull, för de produkter
som anges i punkt 1 och som tillverkats av nedanstående före
tag:

Antidump
ningstull

Företag

Taric-tilläggs
nummer

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

0%

A899

Ossen Innovation Materials Co. Joint
Stock Company Ltd, Maanshan, och Os
sen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd,
Jiujiang

31,1 %

A952

Övriga företag

46,2 %

A999

3.
Den individuella tullsatsen för företaget i punkt 2 ska till
lämpas på villkor att det för medlemsstaternas tullmyndigheter
uppvisas en giltig faktura som uppfyller kraven i bilagan. Om
ingen sådan faktura uppvisas, ska den tullsats som gäller för
övriga företag tillämpas.

4.
Om inget annat anges ska gällande bestämmelser om tul
lar tillämpas.

Artikel 2
(91)

Ändringen innebär inga väsentliga förändringar som på
verkar undersökningsresultaten i den aktuella undersök
ningen, och slutsatsen var därför att de slutgiltiga under
sökningsresultaten avseende Ossen MaanShan Steel Wire
and Co. Ltd, Maanshan, och Ossen Jiujiang Steel Wire
Cable Co. Ltd, Jiujiang, är tillämpliga på Ossen Innova
tion Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan,
och Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang.

De belopp för vilka säkerhet ställts i form av preliminära an
tidumpningstullar enligt kommissionens förordning (EG) nr
1129/2008 av den 14 november 2008 om införande av en
preliminär antidumpningstull på import av viss tråd och vissa
linor av olegerat stål för för- och efterspänning med ursprung i
Folkrepubliken Kina ska tas ut slutgiltigt. De belopp för vilka
det preliminärt ställts säkerhet avseende varor som inte omfattas
av artikel 1.1 ska frisläppas.

L 118/10

SV

Europeiska unionens officiella tidning

13.5.2009

Artikel 3
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 maj 2009.
På rådets vägnar
M. KALOUSEK

Ordförande

BILAGA
Den giltiga faktura som avses i artikel 1.3 i denna förordning ska innehålla en försäkran som undertecknats av en anställd
vid företaget och ha följande form:
1. Den anställdes namn och befattning vid det företag som utfärdat fakturan.
2. Följande försäkran:
”Jag intygar härmed att den kvantitet tråd och linor av olegerat stål för för- och efterspänning som tas upp i denna
faktura, [kvantitet], och som sålts för att exporteras till Europeiska gemenskapen har tillverkats i [berört land] av
[företagets namn och adress] [Taric-tilläggsnummer]. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och
korrekta.
Datum och namnteckning”

