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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1046
av den 28 juni 2016
om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av viss molybdentråd med ursprung i
Folkrepubliken Kina till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i rådets
förordning (EG) nr 1225/2009
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från
länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen), särskilt artikel 11.2, och
av följande skäl:
A. FÖRFARANDE

1. Gällande åtgärder
(1)

Efter en antidumpningsundersökning (nedan kallad den ursprungliga undersökningen) i enlighet med artikel 5 i
grundförordningen införde rådet en slutgiltig antidumpningstull på import av viss molybdentråd med ursprung i
Folkrepubliken Kina (nedan kallat Kina eller det berörda landet) genom rådets genomförandeförordning (EU)
nr 511/2010 (2) (nedan kallade de ursprungliga åtgärderna).

(2)

De ursprungliga åtgärderna infördes i form av en värdetullsats på 64,3 %.

(3)

År 2012 och 2013, efter två undersökningar avseende kringgående, utvidgades de ursprungliga åtgärderna först
till import av molybdentråd som avsänts från Malaysia (3) och, sedan, till import av molybdentråd från Kina
innehållande minst 97 % viktprocent molybden, med ett största tvärmått av mer än 1,35 mm men högst
4,0 mm (4). Den 30 oktober 2015, efter en tredje undersökning om kringgående, utvidgades åtgärderna till
molybdentråd innehållande minst 97 % viktprocent molybden, med ett största tvärmått av mer än 4,0 mm men
högst 11,0 mm (5).

2. Inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång
(4)

Efter offentliggörandet av ett tillkännagivande om att giltighetstiden snart kommer att löpa ut (6) för de gällande
antidumpningsåtgärderna, tog kommissionen emot en begäran om inledande av en översyn vid giltighetstidens
utgång av dessa åtgärder i enlighet med artikel 11.2 i grundförordningen.

(1) EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.
(2) Rådets genomförandeförordning (EU) nr 511/2010 av den 14 juni 2010 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om
slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av viss molybdentråd med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 150,
16.6.2010, s. 17).
(3) Rådets genomförandeförordning (EU) nr 14/2012 av den 9 januari 2012 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som
genom genomförandeförordning (EU) nr 511/2010 införts på import av viss molybdentråd med ursprung i Folkrepubliken Kina till att
även omfatta import av viss molybdentråd som avsänts från Malaysia, oavsett om dess deklarerade ursprung är Malaysia eller inte och
om avslutande av undersökningen beträffande import som avsänts från Schweiz (EUT L 8, 12.1.2012, s. 22).
(4) Rådets genomförandeförordning (EU) nr 871/2013 av den 2 september 2013 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som
genom genomförandeförordning (EU) nr 511/2010 införts på import av molybdentråd innehållande minst 99,95 viktprocent
molybden, med ett största tvärmått av mer än 1,35 mm men högst 4,0 mm, med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta
import av molybdentråd innehållande minst 97 viktprocent molybden, med ett största tvärmått av mer än 1,35 mm men högst 4,0 mm,
med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 243, 12.9.2013, s. 2).
(5) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1952 av den 29 oktober 2015 om utvidgning av den slutgiltiga antidump
ningstull som genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 511/2010 införts på import av molybdentråd innehållande minst
99,95 viktprocent molybden, med ett största tvärmått av mer än 1,35 mm men högst 4,0 mm, med ursprung i Kina till att även omfatta
import av molybdentråd innehållande minst 97 viktprocent molybden, med ett största tvärmått av mer än 4,0 mm men högst 11,0 mm,
med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 284, 30.10.2015, s. 100).
(6) Tillkännagivande om att giltighetstiden för vissa antidumpningsåtgärder snart kommer att löpa ut (EUT C 371, 18.10.2014, s. 19).
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(5)

Begäran ingavs av Plansee SE (nedan kallad sökanden), den huvudsakliga unionstillverkaren av molybdentråd, som
står för 90 % av den totala tillverkningen i unionen.

(6)

Begäran grundades på påståendet att dumpningen och skadan för unionsindustrin sannolikt skulle återkomma
om åtgärderna upphörde att gälla.

(7)

Kommissionen inledde den 12 juni 2015 en översyn vid giltighetens utgång enligt artikel 11.2 i grundför
ordningen för att avgöra huruvida åtgärdernas upphörande sannolikt skulle leda till att dumpningen och skadan
skulle fortsätta eller återkomma. Kommissionen offentliggjorde ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella
tidning (7) (nedan kallat tillkännagivande om inledande).

3. Berörda parter
(8)

I tillkännagivandet om inledande uppmanades berörda parter att ta kontakt med kommissionen för att delta i
undersökningen. Dessutom informerade kommissionen uttryckligen sökanden, andra kända unionstillverkare,
exporterande tillverkare, importörer och de användare i unionen som är berörda samt de kinesiska
myndigheterna om inledandet av översynen vid giltighetstidens utgång och uppmanade dem att samarbeta.

(9)

Alla berörda parter gavs tillfälle att lämna synpunkter om inledandet av översynen och att begära att bli hörda av
kommissionen och/eller förhörsombudet (Hearing Officer) för handelspolitiska förfaranden.

3.1 Stickprovsförfarande
(10)

I tillkännagivandet om inledande angav kommissionen att den kunde komma att göra ett urval av de berörda
parterna i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

a) Stickprovsförfarande avseende importörer
(11)

För att kommissionen skulle kunna avgöra om ett stickprovsförfarande var nödvändigt och i så fall göra ett urval
ombads alla icke-närstående importörer att lämna de uppgifter som anges i tillkännagivandet om inledande.

(12)

Inga importörer gav sig till känna för att lämna in de uppgifter som angavs i tillkännagivandet om inledande.

b) Stickprovsförfarande avseende exporterande tillverkare i Kina
(13)

Eftersom det föreföll finnas ett stort antal exporterande tillverkare i Kina förutsågs ett stickprovsförfarande i
tillkännagivandet om inledande.

(14)

För att kunna avgöra om ett stickprovsförfarande var nödvändigt och i så fall göra ett urval uppmanade
kommissionen alla exporterande tillverkare i Kina att lämna de uppgifter som angavs i tillkännagivandet om
inledande. Dessutom uppmanade kommissionen Kinas beskickning vid Europeiska unionen att identifiera
och/eller kontakta andra eventuella exporterande tillverkare som kunde vara intresserade av att delta i
undersökningen.

(15)

Endast ett företag i Kina lämnade in ett fullständigt stickprovsformulär den 29 juni 2015. Uppgifterna från detta
företag angav dock inte någon export av den berörda produkten till EU enligt definitionerna i skäl 23 nedan, utan
enbart av andra typer av molybdentråd med ett största tvärmått av mer än 4,0 mm. Företaget uppmanades sedan
den 25 augusti 2015 att inkomma med synpunkter eller uppgifter i samband med översynen vid giltighetens
utgång. Företaget besvarade dock inte denna uppmaning. Dessutom var företaget i fråga i detta skede av
undersökningen involverad i undersökningen av kringgående som ledde till antagandet av förordning (EU)
2015/1952. Mot bakgrund av dessa överväganden ansåg kommissionen att företaget inte skulle ingå i ett
stickprovsförfarande.

(7) Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av viss
molybdentråd med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT C 194, 12.6.2015, s. 4).
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Eftersom inga andra kinesiska exporterande tillverkare gav sig till känna, var ett stickprovsförfarande inte
nödvändigt.

3.2 Frågeformulär och kontrollbesök
(17)

Kommissionen inhämtade och kontrollerade alla uppgifter som den ansåg vara nödvändiga för fastställandet av
sannolikheten för fortsatt eller återkommande dumpning och därav följande skada och för fastställandet av
unionens intresse.

(18)

Kommissionen sände frågeformulär till de två unionstillverkare som ingick i urvalet. En unionstillverkare, (Plansee
SE), som står för ungefär 90 % av industrins totala försäljning i unionen, besvarade frågeformuläret. Den andra
unionstillverkaren uttryckte den 11 maj 2015 en önskan om att förbli neutral i undersökningen och besvarade
inte frågeformuläret som mottogs den 12 juni 2015.

(19)

Inga frågeformulär skickades till kinesiska exporterande tillverkare eftersom, vilket förklaras i skälen 13 till 16,
inga av dem gav sig till känna.

(20)

Kommissionen skickade frågeformulär till de nio användare som gav sig till känna efter att åtgärderna hade
införts och mottog fem svar från användarna av den undersökta produkten.

(21)

Ett kontrollbesök enligt artikel 16 i grundförordningen utfördes i unionstillverkaren Plansee SE:s lokaler i
Österrike.

4. Översynsperiod och skadeundersökningsperiod
(22)

Undersökningen av sannolikheten för fortsatt eller återkommande dumpning omfattade perioden
1 april 2014–31 mars 2015 (nedan kallad undersökningsperioden). Undersökningen av de tendenser som är av
betydelse för bedömningen av sannolikheten för fortsatt eller återkommande skada omfattade perioden från och
med den 1 januari 2012 fram till översynsperiodens slut (nedan kallad skadeundersökningsperioden).

B. BERÖRD PRODUKT OCH LIKADAN PRODUKT

1. Berörd produkt
(23)

Den berörda produkten är molybdentråd innehållande minst 99,95 viktprocent molybden, med ett största
tvärmått av mer än 1,35 mm men högst 4,0 mm, med ursprung i Folkrepubliken Kina, som för närvarande
deklareras enligt KN-nummer ex 8102 96 00.

2. Likadan produkt
(24)

Undersökningen visade att följande produkter har samma grundläggande fysiska och kemiska egenskaper och
samma grundläggande användningsområden:
— Den berörda produkten.
— Den produkt som tillverkas och säljs i unionen av unionsindustrin.

(25)

Kommissionen fastställde därför att dessa produkter är likadana produkter i den mening som avses i artikel 1.4 i
grundförordningen.
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C. SANNOLIKHET FÖR FORTSATT ELLER ÅTERKOMMANDE DUMPNING

1. Inledande anmärkningar
(26)

I enlighet med artikel 11.2 i grundförordningen undersöktes om det förekom dumpning och huruvida de
gällande åtgärdernas upphörande sannolikt skulle innebära att dumpningen skulle fortsätta eller återkomma.

(27)

Som nämns i skäl 16 samarbetade ingen kinesisk exporterande tillverkare i den nu aktuella undersökningen och
följaktligen användes tillgängliga uppgifter i enlighet med artikel 18 i grundförordningen.

(28)

I detta sammanhang hade de kinesiska myndigheterna vederbörligen underrättats om att eftersom inga kinesiska
exporterande tillverkare samarbetat, kunde kommissionen tillämpa artikel 18 i grundförordningen när det gäller
de resultat som gjorts i förhållande till Kina. Inga synpunkter lämnades i detta hänseende.

(29)

Mot denna bakgrund, och i enlighet med artikel 18.1 i grundförordningen, baserades de nedan angivna resultaten
när det gäller sannolikheten att dumpningen skulle fortsätta eller återkomma på tillgängliga uppgifter. För detta
ändamål användes begäran om översyn vid giltighetstidens utgång, statistik från Eurostat, uppgifter insamlade av
medlemsstaterna enligt artikel 14.6 i grundförordningen (nedan kallad databasen enligt artikel 14.6) och uppgifter
som insamlats i tidigare ärenden (se skäl 3) om den berörda produkten. Även den kinesiska databasen över
exportstatistik analyserades. Analysen visade dock att kodningsstrukturen för den berörda produkten inte var
tillräckligt detaljerad för att kunna tillhandahålla användbar information. Denna informationskälla kunde därför
inte användas.

2. Dumpning under översynsperioden
2.1 Jämförbart land
(30)

I enlighet med artikel 2.7 a i grundförordningen ska normalvärdet fastställas på grundval av priset eller det
konstruerade normalvärdet i ett tredjeland med marknadsekonomi. Det var därför nödvändigt att välja ut ett
tredjeland med marknadsekonomi (nedan kallat det jämförbara landet).

(31)

Förenta staterna användes som jämförbart land i den ursprungliga undersökningen. I tillkännagivandet om
inledande av den aktuella undersökningen föreslog kommissionen att Indien skulle användas som jämförbart land
eftersom tillverkaren i Förenta staterna slutat tillverka molybdentråd sedan översynsperioden för den ursprungliga
undersökningen ägde rum. Kommissionen uppmanade de berörda parterna att lämna synpunkter på lämpligheten
av detta val, men ingen av parterna lämnade några synpunkter.

(32)

Kommissionen inhämtade information om tillverkare av molybdentråd i andra möjliga jämförbara länder och
kontaktade Indien, Japan, Mexiko, Ukraina och Förenta staterna och uppmanade alla kända tillverkare av
molybdentråd i dessa länder att tillhandahålla den nödvändiga informationen.

(33)

Inget av de kontaktade företagen i dessa länder var villigt att samarbeta i undersökningen. Det fanns heller inget
som tydde på att tillverkning av molybdentråd skulle kunna äga rum i andra länder. Kommissionen var därför
tvungen att återgå till unionsmarknaden som det enda möjliga alternativet för att fastställa normalvärdet, i
enlighet med artikel 2.7 a i grundförordningen.

2.2 Normalvärde
(34)

Den information om tillverkning och försäljning för den likadana produkten på unionsmarknaden som mottogs
från båda unionstillverkarna användes som utgångspunkt för att fastställa normalvärdet att tillämpa på
exporterande tillverkare i Kina.

(35)

I enlighet med artikel 2.2 i grundförordningen undersökte kommissionen först huruvida unionsindustrins totala
försäljningsvolym för den likadana produkten på unionsmarknaden var representativ under översynsperioden.
Denna försäljning anses vara representativ om den totala försäljningsvolymen till oberoende kunder utgör minst
5 % av den totala kinesiska exportvolymen av den berörda produkten till unionen under översynsperioden. På
denna grundval var unionsindustrins försäljning av den likadana produkten på unionsmarknaden representativ.
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(36)

Undersökningen slog fast att unionsindustrins vägda genomsnittliga försäljningspris var lönsamt under översyns
perioden och att försäljningen därför kunde anses ha skett vid normal handel enligt artikel 2.4 i grundför
ordningen.

(37)

Unionsindustrins försäljning på unionsmarknaden var lönsam under översynsperioden och skedde i
representativa mängder. Normalvärdet baserades därför på unionsindustrins försäljningspris för den likadana
produkten till oberoende kunder i unionen.

2.3 Exportpris
(38)

Som angavs i skäl 27, på grund av de kinesiska exporterande tillverkarnas bristande samarbetsvilja, baserades
exportpriset på tillgängliga uppgifter, i enlighet med artikel 18 i grundförordningen, dvs. på databasen enligt
artikel 14.6, som jämfördes med de uppgifter som lämnats i begäran och statistik från Eurostat.

2.4 Jämförelse
(39)

Kommissionen jämförde normalvärdet och exportpriset fritt fabrik. Eftersom de kinesiska exporterande
tillverkarna inte samarbetade var det inte möjligt att fastställa vilka produkttyper som exporteras från Kina. En
jämförelse per produkttyp var därför inte möjlig. Där det var motiverat för att jämförelsen skulle bli rättvis
gjordes i enlighet med artikel 2.10 i grundförordningen en justering av exportpriset och normalvärdet för att ta
hänsyn till olikheter som påverkade priserna och prisjämförbarheten. Justeringar gjordes för transportkostnader
(inhemsk transport och sjöfrakt), försäkringskostnader och kostnader för tullklarering, baserade på uppgifter
inhämtade i den ursprungliga undersökningen.

2.5 Dumpningsmarginal
(40)

Kommissionen jämförde det vägda genomsnittliga normalvärdet med det vägda genomsnittliga exportpris som
fastställts enligt ovan, i enlighet med artikel 2.11 och 2.12 i grundförordningen.

(41)

På grundval av detta uppgick den vägda genomsnittliga dumpningsmarginalen, uttryckt i procent av priset cif
(kostnader, försäkring, frakt) vid unionens gräns, före tull, till 49,6 %.

3. Importens utveckling om åtgärderna skulle upphävas
(42)

Eftersom dumpning konstaterats under översynsperioden analyserade kommissionen om det fanns någon
sannolikhet för att dumpningen skulle fortsätta om åtgärderna skulle tillåtas upphöra att gälla. De faktorer som
analyserades var produktionskapaciteten och den outnyttjade kapaciteten i Kina, det kinesiska exportbeteendet
gentemot andra tredjeländer och unionsmarknadens attraktionskraft.

3.1 Produktionskapacitet och outnyttjad kapacitet i Kina
(43)

Eftersom inga offentliga uppgifter fanns tillgängliga och de kinesiska exporterande tillverkarnas inte samarbetade,
fastställdes produktionskapaciteten och den outnyttjade kapaciteten i Kina på grundval av de uppskattningar
sökanden tillhandahöll i sin begäran, baserade på dennes kännedom om marknaden. Dessa uppskattningar kunde
dubbelkontrolleras mot uppgifter insamlade i den ursprungliga undersökningen och den undersökning om
kringgående som avslutades i oktober 2015 som nämns i skäl 3, och konstaterades vara skäliga.

(44)

På denna grundval uppgick produktionskapaciteten under översynsperioden till omkring 3 400 ton, den faktiska
produktionen till omkring 750 ton och den outnyttjade kapaciteten därmed till omkring 2 650 ton. Den
outnyttjade kapaciteten var många gånger större än förbrukningen i unionen under översynsperioden. På grund
av unionsmarknadens attraktionskraft, som beskrivs i skäl 48 och 50, är det sannolikt att en stor del av denna
outnyttjade kapacitet kommer att utnyttjas i tillverkning för export till unionen.
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(45)

Den stora outnyttjade kapacitet som uppskattas i Kina tyder på att det finns en betydande möjlighet för kinesiska
producenter att öka sin export. Förbrukningen av molybdentråd är till stor del beroende av tillverkningen av
manuella växellådor i produktionen av bilar och lastbilar. Även om förbrukning av molybdentråd på den
inhemska kinesiska marknaden visserligen kan komma att öka i takt med den växande fordonsindustrin i Kina,
överskrider den outnyttjade kapaciteten med råge förbrukningen i unionen. Även under antagandet att den
inhemska förbrukningen i Kina kommer att öka är det därför sannolikt att den outnyttjade kapaciteten förblir
stor, med en stor exportpotential. Dessutom är företagens potential när det gäller sannolikheten att efterfrågan
ska öka i andra stora bilindustrimarknader som Förenta staterna, Japan, Korea och Sydamerika relativt små,
eftersom dessa huvudsakligen är inriktade på automatiska växellådor där molybdentråd inte används.

(46)

Mot bakgrund av den stora outnyttjade kapaciteten i Kina och den begränsade efterfrågan på produkten i andra
stora marknader i tredjeländer, samt det faktum att en betydande del av denna outnyttjade kapacitet sannolikt
inte kommer att absorberas av den inhemska förbrukningen, kommer därför kinesiska exportörer att ha starka
incitament att omdirigera sin export till unionsmarknaden om åtgärderna tillåts upphöra i unionen.

3.2 Kinesiskt exportbeteende gentemot andra tredjeländer

(47)

Inga offentliga uppgifter finns tillgängliga om de genomsnittliga kinesiska exportpriserna till marknader i
tredjeländer. Sökanden lämnade två prisnoteringar för kinesisk export till marknader i tredjeländer för en
sammanlagd kvantitet på 20 ton, vilket motsvarar ungefär 6 % av unionens förbrukning. Dessa noteringar visade
prisnivåer som låg under den aktuella prisnivån i unionen. I sitt stickprovsformulär angav dessutom det kinesiska
företag som nämns i skäl 15 att det sålt en försumbar mängd molybdentråd med ett största tvärmått av mer än
4,0 mm till Sydkorea, till ett pris som ligger under den aktuella prisnivån i unionen.

3.3 Unionsindustrins attraktionskraft

(48)

Undersökningen visade att, med beaktande av de fall av kringgående av åtgärder som nämns i skäl 3 som tidigare
konstaterats, har de kinesiska exporterande tillverkarna lyckats utöka sin redan betydande marknadsandel på och
exportvolym till unionsmarknaden under skadeundersökningsperioden med 7 % respektive 9 %, vilket anges i
tabell 2 nedan. Den kinesiska marknadsandelen sträckte sig mellan 15 % och 35 % under skadeundersöknings
perioden.

(49)

Tidigare fall av kringgående av åtgärder, ökningen av marknadsandelar under skadeundersökningsperioden och
storleken på dessa andelar, är tydliga indikationer på att unionsmarknaden fortsätter att vara attraktiv för
kinesiska exportörer.

(50)

På grundval av den information som lämnats av sökanden, är de kinesiska exportpriserna till unionsmarknaden
högre än de kinesiska exportpriserna till marknader i andra tredjeländer. Detta tyder på att unionsmarknaden är
attraktiv när det gäller prisnivåerna, eftersom export till unionen genererar större vinster. Mot bakgrund av de
tekniska skillnaderna i fordonsindustrin i andra stora marknader för biltillverkning är exporten av molybdentråd
dessutom begränsad till marknader där fordonsindustrin använder manuella växellådor, vilket anges i skäl 45, där
unionen är den största. På grund av sin utvecklade bil- och lastbilsindustri där manuella växellådor fortfarande
används, är unionsmarknaden fortfarande den största marknaden för molybdentråd.

3.4 Slutsats om sannolikheten för fortsatt dumpning

(51)

Sammanfattningsvis tyder den stora uppskattade outnyttjade kapaciteten i Kina, de kinesiska exporterande
tillverkarnas möjlighet att öka sin produktionsvolym och direkta försäljning till unionen som följer därav, liksom
unionsmarknadens attraktivitet, på att exporterna till unionen markant skulle öka om åtgärderna upphävdes. Med
tanke på den dumpningsmarginal som konstaterats under översynsperioden, är det också sannolikt att framtida
export kommer att göras till kraftigt dumpade priser. Det anses därför vara mycket sannolikt att dumpningen
skulle fortsätta om de nuvarande antidumpningsåtgärderna upphörde att gälla.

29.6.2016

Europeiska unionens officiella tidning

SV

L 170/25

D. SANNOLIKHET FÖR FORTSATT ELLER ÅTERKOMMANDE SKADA

1. Definition av unionsindustrin och unionstillverkningen
(52)

Unionsindustrin har inte genomgått betydande strukturförändringar sedan den ursprungliga undersökningen.
Under översynsperioden tillverkades den likadana produkten av två tillverkare i unionen. De utgör
unionsindustrin i den mening som avses i artikel 4.1 i grundförordningen.
2. Förbrukning i unionen

(53)

Kommissionen fastställde förbrukningen i unionen genom att i) försäljningsvolymen på unionsmarknaden för de
två unionstillverkarna och ii) den sammanlagda importvolymen lades samman. Importvolymen från Kina
beräknades genom att importvolymerna från databasen enligt artikel 14.6 och de volymer som exporterats
genom kringgående som identifierades vid den senaste undersökningen av kringgående lades samman, eftersom
förordning (EU) 2015/1952 aggregerar uppgifterna från de två tidigare undersökningarna om kringgående som
anges i skäl 3, och den är därför baserad på de mest omfattande uppgifterna. Det förekom ingen import från
andra tredjeländer under skadeundersökningsperioden.

(54)

Eftersom unionsindustrin endast består av två tillverkare har alla siffror av sekretesskäl indexerats eller angetts
som intervaller.

(55)

På denna grundval utvecklades förbrukningen i unionen på följande sätt:
Tabell 1
Indexerad unionsförbrukning

Index (2012 = 100)

2012

2013

2014

Översynsperioden

100

104

103

102

Källa: Uppgifter från unionsindustrin, databasen enligt artikel 14.6, senaste undersökningen av kringgående, Eurostat.

(56)

Under skadeundersökningsperioden var förbrukningen i unionen relativt stabil, med en ökning på endast 2 %.
Mer specifikt ökade förbrukningen i unionen med 4 % fram till 2013 och minskade sedan med 2 % mellan 2013
och översynsperioden.

(57)

Den relativt stabila förbrukningen av molybdentråd i unionen har sin främsta förklaring i fordonsindustrins
utveckling under skadeundersökningsperioden, som också var relativt stabil under samma period.
3. Import från det berörda landet
3.1 Volym och marknadsandel för importen från det berörda landet

Tabell 2
Indexerad importvolym och marknadsandel
Land

Kina

2012

2013

2014

Översynsperioden

Importvolym – Index
(2012 = 100)

100

75

99

109

Marknadsandel

100

72

97

107

Index (2012 = 100)
Källa: Uppgifter från unionsindustrin, databasen enligt artikel 14.6, senaste undersökningen av kringgående, Eurostat.
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(58)

Som beskrivs i skäl 53, beräknades importvolymerna från Kina genom att importvolymerna från databasen enligt
artikel 14.6 lades samman med de importvolymer av molybdentråd som identifierades vid den senaste
undersökningen av kringgående. Eftersom den senare måste behandlas konfidentiellt (8), var siffrorna i tabell 2
ovan tvungna att indexeras.

(59)

På denna grundval ökade importvolymerna med 9 % under skadeundersökningsperioden. De sjönk väsentligt
under 2013 (med 25 %), men ökade därefter stadigt (med 46 % under översynsperioden jämfört med 2013).

(60)

Importvolymerna till unionen för den berörda produkten ökade mer än förbrukningen i unionen. Detta
resulterade i en ökad marknadsandel för import från Kina med 7 % under skadeundersökningsperioden.
Marknadsandelar och importvolym visade liknande tendenser. Mer specifikt minskade marknadsandelen med
28 % under 2013 och ökade med 46 % under översynsperioden jämfört med 2013, i linje med nedgången i
importen under 2013 och ökningen av importen under 2014 och under översynsperioden.

(61)

Minskningen vad gäller både importvolymerna och marknadsandelen under 2013 var ett resultat av
undersökningen av kringgående som ledde till att de slutgiltiga antidumpningstullarna på import av
molybdentråd utökades till att omfatta import av en obetydligt ändrad produkt från Kina (se skäl 3 – fotnot 3).

(62)

Marknadsandelen för den kinesiska importen låg vid början av skadeundersökningsperioden på en hög nivå
mellan 15 % och 35 %. Som nämns i skäl 48 har de kinesiska exporterande tillverkarna trots de gällande tullarna
lyckats utöka sin stora marknadsandel med 7 % under skadeundersökningsperioden, främst på grund av deras
kringgående av åtgärder.

3.2 Importpriser från det berörda landet

(63)

På grund av de kinesiska exporterande tillverkarnas bristande samarbetsvilja, som nämns i skäl 38, fastställdes
importpriser med utgångspunkt i uppgifter från databasen enligt artikel 14.6, som jämfördes med uppgifter som
lämnats i begäran och statistik från Eurostat. Tabellen nedan visar det genomsnittliga priset för importen från
Kina:

Tabell 3

Indexerade importpriser (*)

Land

Kina

Index (2012 = 100)

2012

2013

2014

Översynsperioden

100

97

89

87

Källa: Databasen enligt artikel 14.6.
(*) De genomsnittliga priserna inkluderar inte de gällande antidumpningstullarna.

(64)

Mellan 2012 och översynsperioden sjönk det genomsnittliga importpriset stadigt för den berörda produkten med
ursprung i Kina, och sammanlagt med 13 %.

(8) Endast en exporterande tillverkare samarbetade i den senaste undersökningen av kringgående. Av sekretesskäl har det följaktligen varit
nödvändigt att indexera alla siffror som rör känsliga uppgifter, eller att ange dem som intervaller.
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3.3 Prisunderskridande

(65)

Kommissionen fastställde prisunderskridandet under översynsperioden genom att jämföra det genomsnittliga
försäljningspris som Plansee SE tog ut på unionsmarknaden, justerat till nivån fritt fabrik, och det genomsnittliga
priset för importen från det berörda landet till den första oberoende kunden på unionsmarknaden, fastställt till
cif-nivån (kostnader, försäkring, frakt) på grundval av uppgifter från databasen enligt artikel 14.6, som förklaras i
skäl 38, antidumpningstull inkluderad.

(66)

Såsom nämns i skäl 39 var det inte möjligt att fastställa vilka produkttyper som exporteras från Kina till unionen,
eftersom de kinesiska exporterande tillverkarna inte samarbetade. En jämförelse baserad på produkttyp var därför
inte möjlig. Prisjämförelsen baserades på genomsnittliga priser, efter justering där så var nödvändigt och efter
avräkning av rabatter och avdrag. Resultatet av jämförelsen uttrycktes som en procentandel av unionsindustrins
hypotetiska omsättning under översynsperioden.

(67)

Jämförelsen visade att inget prisunderskridande förekommit under översynsperioden. Om avdrag gjordes för den
gällande antidumpningstullen på 64,3 % skulle prisunderskridandemarginalen dock vara 25,9 %.

3.4 Import från tredjeländer

(68)

Som nämns i skäl 53 förekom ingen import från andra länder utöver Kina under skadeundersökningsperioden.

4. Unionsindustrins ekonomiska situation

4.1 Allmänna anmärkningar

(69)

I enlighet med artikel 3.5 i grundförordningen omfattade granskningen av den dumpade importens inverkan på
unionsindustrin en bedömning av alla ekonomiska faktorer som var av betydelse för unionsindustrins tillstånd
under skadeundersökningsperioden.

(70)

De datauppsättningar som fanns tillgängliga för kommissionens fastställande av skadan skilde sig åt för de
makroekonomiska och mikroekonomiska skadeindikatorerna. För de makroekonomiska indikatorerna, kunde
kommissionen förlita sig på de svar Plansee SE tillhandahållit i frågeformuläret, och när det gäller den andra
kända unionstillverkaren, på de uppgifter om denna tillverkare Plansee SE tillhandahållit i sin begäran. Vad gäller
de mikroekonomiska indikatorerna innehöll begäran dock inga uppgifter om situationen för den andra
tillverkaren, och eftersom denna tillverkare inte själv besvarade frågeformuläret, var kommissionen tvungen att
förlita sig på de uppgifter Plansee SE tillhandahållit i sitt svar på frågeformuläret. Eftersom Plansee SE stod för
omkring 90 % av unionsförsäljningen, ansåg kommission att dess verifierade uppgifter om mikroekonomiska
indikatorer gav en rättvisande bild av situationen för hela unionsindustrin.

(71)

De makroekonomiska indikatorerna är: produktion, produktionskapacitet, kapacitetsutnyttjande,
försäljningsvolym, marknadsandel, tillväxt, sysselsättning, produktivitet, dumpningsmarginalernas storlek och
återhämtning från tidigare dumpning.

(72)

De mikroekonomiska indikatorerna är genomsnittspris per enhet, tillverkningskostnad per enhet,
arbetskraftskostnad, lagerhållning, lönsamhet, kassaflöde, investeringar, räntabilitet och kapitalanskaff
ningsförmåga.

(73)

Båda uppsättningarna uppgifter har konstaterats vara representativa för unionsindustrins ekonomiska situation.
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4.2 Makroekonomiska indikatorer
a) Produktion, produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande
(74)

Den totala tillverkningen, produktionskapaciteten och kapacitetsutnyttjandet i unionen utvecklades på följande
sätt under skadeundersökningsperioden:

Tabell 4
Unionstillverkarnas produktion, produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande

Produktionsvolym

2012

2013

2014

Översynsperioden

100

113

102

98

100

99

98

98

100

114

105

100

Index (2012 = 100)
Produktionskapacitet
Index (2012 = 100)
Kapacitetsutnyttjande
Index (2012 = 100)
Källa: Uppgifter från unionsindustrin.

(75)

Produktionsvolymen minskade marginellt med 2 % under skadeundersökningsperioden. Mer specifikt ökade den
först med 13 % fram till 2013 och minskade sedan stadigt med drygt 13 % under översynsperioden jämfört med
2013.

(76)

Produktionskapaciteten minskade gradvis och sammanlagt med 2 % under skadeundersökningsperioden.

(77)

Som ett resultat av den ökade produktionsvolymen och den svagt minskade produktionskapaciteten under 2013,
ökade kapacitetsutnyttjandet med 14 % under 2013 jämfört med 2012. Efter 2013 minskade kapacitetsut
nyttjandet till 2012 års nivåer. Sammanslaget var kapacitetsutnyttjandet därmed stabilt under skadeundersök
ningsperioden.

b) Försäljningsvolym och marknadsandel
(78)

Unionsindustrins försäljningsvolym och marknadsandel utvecklades på följande sätt under skadeundersöknings
perioden:

Tabell 5
Unionstillverkarnas försäljningsvolym och marknadsandel

Försäljningsvolym i unionen
Index (2012 = 100)

2012

2013

2014

Översynsperioden

100

113

104

100
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2012

2013

2014

Översynsperioden

100

109

101

98

Index (2012 = 100)
Källa: Uppgifter från unionsindustrin.

(79)

Unionsindustrins totala försäljning på unionsmarknaden var stabil under skadeundersökningsperioden. Unionsin
dustrins försäljning ökade med 13 % fram till 2013 och minskade sedan stadigt med 12 % fram till översyns
perioden, då de uppgick till 2012 års nivåer. Unionsindustrins ökade försäljning under 2013 var huvudsakligen
ett resultat av undersökningen av kringgående som ledde till att de slutgiltiga antidumpningstullarna på import av
molybdentråd utökades till att omfatta import av en obetydligt ändrad produkt från Kina (se skäl 3 – fotnot 3).
Som en följd av detta ökade unionsindustrins marknadsandel med 9 % under 2013. Den sjönk sedan stadigt
med 10 % under översynsperioden jämfört med 2013. Sammantaget minskade unionsindustrins marknadsandel
med 2 %.

c) Tillväxt
(80)

Förbrukningen i unionen ökade med 2 % under skadeundersökningsperioden, men unionsindustrins
försäljningsvolym var stabil, vilket motsvarar en marknadsandelsförlust på 2 %.

d) Sysselsättning och produktivitet
(81)

Sysselsättningen och produktiviteten utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:

Tabell 6
Unionstillverkarnas sysselsättning och produktivitet

Antal anställda

2012

2013

2014

Översynsperioden

100

95

89

88

100

119

115

111

Index (2012 = 100)
Produktivitet (ton per anställd)
Index (2012 = 100)
Källa: Uppgifter från unionsindustrin.

(82)

Antalet anställda i unionsindustrin minskade med 12 % under skadeundersökningsperioden och produktiviteten
ökade med 11 % under samma period.

e) Dumpningsmarginalens storlek och återhämtning från tidigare dumpning
(83)

Undersökningen slog fast att molybdentråd fortsatte att importeras från Kina till unionsmarknaden till dumpade
priser. Den dumpningsmarginal som fastställts för Kina under översynsperioden låg på en nivå som väl överstiger
miniminivån, se skäl 41. Detta sammanföll med en ökning i importvolymerna från Kina och en minskning i
importpriserna, vilket resulterade i en svagt ökad marknadsandel för kinesiska importer jämfört med 2012. Även
om unionsindustrin kunde utnyttja de gällande antidumpningsåtgärderna och därmed till stor del bibehålla sin
marknadsandel, var trenden dock nedåtgående.
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4.3 Mikroekonomiska indikatorer
a) Priser och faktorer som påverkar priser
(84)

De genomsnittliga försäljningspriserna för unionsindustrin (Plansee SE) till icke-närstående kunder i unionen
utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:

Tabell 7
Genomsnittliga försäljningspriser i unionen och kostnad per enhet

Genomsnittligt försäljningspris per enhet i unionen

2012

2013

2014

Översynsperioden

100

95

94

94

100

84

83

84

Index (2012 = 100)
Tillverkningskostnad per enhet
Index (2012 = 100)
Källa: Uppgifter relaterade till Plansee SE.

(85)

Unionsindustrins genomsnittliga försäljningspris per enhet till icke-närstående kunder i unionen minskade med
6 % under skadeundersökningsperioden. Prisnedgången var ett resultat av de sjunkande råvarukostnaderna och
unionstillverkarnas ansträngningar för att skära ned kostnaderna.

(86)

Den genomsnittliga produktionskostnaden för unionsindustrin sjönk ännu mer, med 16 %, under skadeundersök
ningsperioden. Nedskärningarna i produktionskostnaden beror främst på att råvarukostnaderna minskat liksom
på ovan nämnda ansträngningar för att minska kostnader såsom risksäkringar mot fluktuationer i råvarupriset.

b) Arbetskraftskostnader
(87)

De genomsnittliga arbetskraftskostnaderna utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:

Tabell 8
Genomsnittlig arbetskraftskostnad per anställd

Genomsnittlig arbetskraftskostnad per anställd (i
euro)

2012

2013

2014

Översynsperioden

100

106

103

103

Index (2012 = 100)
Källa: Uppgifter relaterade till Plansee SE.

(88)

Den genomsnittliga arbetskraftskostnaden per anställd var relativt stabil under skadeundersökningsperioden, med
en marginell ökning med 3 % under skadeundersökningsperioden. I synnerhet de genomsnittliga arbetskrafts
kostnaderna ökade med 6 % under 2013, och minskade sedan med 2 % under översynsperioden jämfört med
2013.
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c) Lager
(89)

Lagernivåerna utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:
Tabell 9
Lagerhållning

Utgående lager

2012

2013

2014

Översynsperioden

100

140

115

46

100

124

112

47

Index (2012 = 100)
Utgående lager som andel av produktionen
Index (2012 = 100)
Källa: Uppgifter relaterade till Plansee SE.

(90)

Varulagren motsvarade endast en mycket liten andel av den totala produktionen under skadeundersöknings
perioden. Denna faktor ansågs därför inte vara meningsfull för bedömningen av den ekonomiska situationen i
unionsindustrin.

d) Lönsamhet, kassaflöde, investeringar, räntabilitet och kapitalanskaffningsförmåga
(91)

Lönsamhet, kassaflöde, investeringar och räntabilitet utvecklades på följande sätt under skadeundersöknings
perioden:
Tabell 10
Lönsamhet, kassaflöde, investeringar och räntabilitet

Lönsamhet för försäljning i unionen till icke-när
stående kunder (i % av omsättningen)

2012

2013

2014

Översynsperioden

100

512

509

463

100

393

333

301

100

3 360

0

0

100

403

375

338

Index (2012 = 100)
Kassaflöde (i euro)
Index (2012 = 100)
Investeringar (i euro)
Index (2012 = 100)
Räntabilitet
Index (2012 = 100)
Källa: Uppgifter relaterade till Plansee SE.

(92)

Kommissionen fastställde unionsindustrins lönsamhet genom att nettovinsten före skatt vid försäljningen av den
likadana produkten till icke-närstående kunder i unionen uttrycktes i procent av försäljningsomsättningen.
Unionsindustrins lönsamhet ökade markant under skadeundersökningsperioden. Den nådde en topp under 2013,
och sjönk sedan under översynsperioden. Som förklaras i skälen 85–86, berodde unionsindustrins ökade
lönsamhet främst på de minskade råvarukostnaderna och på de effektiva affärsbeslut som fattats för att skära ned
på utgifter.
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(93)

Nettokassaflödet är unionstillverkarnas förmåga att investera i sina verksamheter. Nettokassaflödet ökade ungefär
tre gånger under skadeundersökningsperioden. Den stora ökningen i kassaflödet förklaras huvudsakligen av den
betydande ökningen i lönsamhet, som nämns i skäl 92.

(94)

Investeringarna ökade väsentligt under 2013, och minskade därefter till noll under de följande åren. Unionstill
verkaren genomförde under 2013 en stor investering för att byta ut maskiner och utrustning och inga andra
investeringar gjordes under de följande åren.

(95)

Räntabiliteten är vinsten i procent av det bokförda nettovärdet av investeringarna. Räntabiliteten från produktion
och försäljning av den likadana produkten ökade under skadeundersökningsperioden. Mer specifikt ökade den
under 2013 och minskade sedan med 16 % under översynsperioden jämfört med 2013.

4.4 Slutsats beträffande unionsindustrins situation
(96)

Indikatorer som lönsamhet, kassaflöde och räntabilitet förbättrades på följande sätt under skadeundersöknings
perioden: Denna utveckling berodde främst på de minskade råvarukostnaderna och på de effektiva affärsbeslut
som fattats för att skära ned kostnaderna.

(97)

Å andra siden förblev några av de viktigaste skadeindikatorerna såsom produktion, produktionskapacitet,
kapacitetsutnyttjande och försäljningsvolym relativt stabila eller uppvisade en negativ utveckling under
skadeundersökningsperioden. I synnerhet produktionsvolymen, produktionskapaciteten och marknadsandelen
minskade marginellt med 2 %. Kapacitetsutnyttjandet ökade marginellt med 1 % under skadeundersöknings
perioden. Försäljningsvolymen till icke-närstående kunder i unionen förblev stabil. Sysselsättningen minskade
med 12 %.

(98)

Mot denna bakgrund dras slutsatsen att unionsindustrin inte lidit väsentlig skada i den mening som avses i
artikel 3.5 i grundförordningen.

5. Sannolikhet för att skadan återkommer
(99)

Som beskrivs i skälen 41 och 83 skedde den kinesiska importen till dumpade priser under översynsperioden och
det finns en stor sannolikhet för fortsatt dumpning om åtgärderna skulle upphöra att gälla, vilket framgår av
skäl 51.

(100) Inget prisunderskridande konstaterades under översynsperioden, men om avdrag gjordes för den gällande
antidumpningstullen, skulle underskridandemarginalen uppgå till cirka 26 %, såsom förklaras i skäl 67. På denna
grundval kan det förväntas att kinesiska importer sannolikt kommer att ske till priser som väsentligt underskrider
unionsindustrins försäljningspriser om antidumpningstullarna skulle upphävas. Med tanke på unionsmarknadens
attraktivitet som beskrivs i skälen 48 och 50 är det sannolikt att den dumpade importen skulle öka. Det kan
förväntas att om denna ökade import skulle ske till priser som avsevärt underskrider unionsindustrins
försäljningspris, skulle detta sannolikt ge ett nedåtgående pristryck på unionsmarknaden. Molybdentråd är en
relativt homogen produkt när det gäller kvalitet. Prisnivån är därför en viktig faktor när beslut fattas om att köpa
från unionstillverkarna eller från de kinesiska exporterande tillverkarna. Dessutom tyder den plötsliga
minskningen av importen från Kina som följde av inledandet av den andra undersökningen om kringgående
2013, vilket förklaras i skäl 79, på att kunderna enkelt kan byta till den leverantör som har det mest
konkurrenskraftiga priset (dvs. från kinesiska exporterande tillverkare till unionsproducenter). Unionsindustrin
skulle då sannolikt tvingas att antingen sänka sina försäljningspriser på bekostnad av lönsamheten, eller behålla
försäljningsprisernas nivå, vilket sannolikt skulle innebära förlorad försäljning och en minskad marknadsandel till
fördel för de kinesiska exportörerna. I slutändan skulle detta leda till förluster och unionsmarknaden skulle
domineras av kinesisk import.
(101) Som nämns i skäl 44, uppskattades den kinesiska outnyttjade kapaciteten till 2 650 ton under översynsperioden,
vilket är flera gånger högre än förbrukningen i unionen under samma period. Även om en del av denna
outnyttjade kapacitet skulle användas för en potentiellt ökad inhemsk förbrukning i Kina, förväntas en stor
outnyttjad kapacitet fortfarande vara tillgänglig för export till unionen.
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(102) Under ovan nämnda omständigheter, och med tanke på unionsmarknadens attraktivitet som beskrivs i skälen 48
och 50, är det högst sannolikt att importen till unionsmarknaden från kinesiska exporterande tillverkare av den
berörda produkten avsevärt skulle öka om åtgärderna skulle upphöra att gälla.

(103) Enligt detta scenario riskerar unionsindustrin att förlora viktiga försäljningsvolymer och marknadsandelar. Detta
skulle också resultera i en sänkning av kapacitetsutnyttjandet och vinstnivåerna, vilket i slutändan skulle leda till
förluster. Följaktligen är det troligt att unionsmarknaden skulle domineras av importen från Kina.

(104) Baserat på ovanstående, drog kommissionen slutsatsen att det är mycket sannolikt att skadan skulle återkomma
om åtgärderna upphävdes.

E. UNIONENS INTRESSE

(105) I enlighet med artikel 21 i grundförordningen undersökte kommissionen om bibehållandet av de gällande
antidumpningsåtgärderna mot Kina skulle strida mot unionens intressen som helhet. Fastställandet av unionens
intresse byggde på en uppskattning av alla de olika intressen som berörs, bland annat unionsindustrins,
importörernas och användarnas.

(106) Alla berörda parter gavs tillfälle att lämna synpunkter enligt artikel 21.2 i grundförordningen.

(107) På denna grund undersökte kommissionen om det, trots slutsatserna om sannolikheten för fortsatt dumpning
och återkommande hot om skada, fanns några tvingande skäl att dra slutsatsen att det inte ligger i unionens
intresse att bibehålla de befintliga åtgärderna.

1. Unionsindustrins intresse

(108) Det framkom av undersökningen att unionsindustrin inte led väsentlig skada under översynsperioden.

(109) Unionsindustrin har visat sig vara en bärkraftig industri strukturellt sett. Branschen har gjort avsevärda
ansträngningar för att rationalisera produktionsprocessen och öka sin konkurrenskraft vilket resulterat i en ökad
produktivitet (med 11 %), en minskad produktionskapacitet (med 2 %) och en minskning av produktions
kostnaderna (med 16 %).

(110) Om åtgärderna tilläts upphöra, skulle det sannolika inflödet av betydande mängder dumpad import från Kina
försämra situationen för unionsindustrin. Det skulle sannolikt leda till ytterligare förluster av marknadsandelar
och minskade försäljningspriser orsakade av pristrycket från den kinesiska importen, samtidigt som det minskade
kapacitetsutnyttjandet skulle öka dess genomsnittliga kostnader. Detta skulle sannolikt leda till en allvarlig
försämring av unionsindustrins ekonomiska situation.

(111) På denna grundval drog kommissionen slutsatsen att en fortsatt tillämpning av de gällande antidumpningsåt
gärderna skulle vara i unionsindustrins intresse.

2. Importörernas och handlarnas intresse

(112) Som nämns i skäl 12, var det inga importörer som samarbetade eller gjorde sig kända i denna undersökning. Av
den bevisning som samlades in från en importör i den ursprungliga undersökningen framgick det dock att den
totala effekten på företagets hela verksamhet skulle begränsas. Därför fanns det inga tecken på att upprätthållandet
av åtgärderna skulle ha en negativ inverkan på importörerna som inte vägde tyngre än de positiva effekterna av
åtgärderna.
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3. Användarnas intresse

(113) Av de nio användare som gav sig till känna efter inledandet, besvarade fem frågeformuläret. Ett av de fem
företagen konstaterades medverka i det kringgående av åtgärder som slogs fast i den senaste undersökningen av
kringgående som avslutades 2015 och som nämns i skäl 3. Av svaret på frågeformuläret framgick det tydligt att
detta företag inte använde den berörda produkten, utan att det importerade en något modifierad molybdentråd
från Kina, som inte omfattas av produktbeskrivningen i tillkännagivandet om inledande av den nuvarande
översynen, och som konstaterades kringgå de gällande antidumpningsåtgärderna först efter det att denna
undersökning hade inletts. Därför togs företagets svar inte med i beräkningen för den aktuella översynen vid
giltighetstidens utgång.

(114) Ingen av de fyra återstående samarbetsvilliga användarna importerade den berörda produkten från Kina, utan
köpte den likadana produkten från unionsindustrin. Två av dessa företag arbetar med beläggning. Det tredje
företaget var en biltillverkare som producerade växellådor för de bilar som företaget själv tillverkade. Det fjärde
företaget producerade bildelar. Uppgifterna från sistnämnda företag var dock bristfälliga och kunde inte användas.
Undersökningen visade att alla användare var lönsamma under översynsperioden. Ingen av de fyra användarna
anförde något argument mot att bibehålla åtgärderna.

(115) På denna grund, och i linje med slutsatserna i den ursprungliga undersökningen, förväntas de fortsatta åtgärderna
inte ha några betydande negativa inverkningar på användarna och det finns därför inga tvingande skäl att dra
slutsatsen att det inte ligger i unionens intresse att utvidga de befintliga åtgärderna.

(116) Efter offentliggörande hävdade en berörd part att eftersom priset för råvaror för molybdenumtråd hade sjunkit
avsevärt under den berörda perioden skulle denna minskning beaktas vid beräkningen av de gällande
antidumpingtullarna. Dessutom hävdade samma part att om man bibehöll den gällande anti-dumpingtullen när
råvarupriset sjönk avsevärt skulle detta vara en snedvridande faktor för de unionstillverkare som har en
affärsmodell med kinesisk molybdenumtråd i begynnelseskedet.

(117) För det första betonas det att råvarupriset för molybdenumtråd har beaktats. Den avsevärda minskningen i
råvarupriset noterades som en avgörande faktor för minskningen av produktionskostnaderna (se skäl 86) och för
ökad lönsamhet (se skäl 92) i unionsindustrin. För det andra noteras det att de nuvarande undersökningarna
syftar till att undersöka huruvida anti-dumpingtullen ska upphävas eller bibehållas i enlighet med artikel 11.2
och 11.5, men inte att ändra en anti-dumpingtull. För det tredje ska den gällande anti-dumpingtullen garantera
rättvisa villkor mellan de kinesiska exporterande tillverkarna och unionsindustrin. Även om prisutvecklingen för
råmaterial (både ökningar och minskningar) påverkar kostnaderna och därmed prispolitiken hos molybdentrådtill
verkarna, påverkar den inte nivån på antidumpingtullen som sådan. Därför påverkar de sjunkande råvarupriserna,
så som förklaras i skäl 114, inte användarna på ett snedvridande sätt, eftersom de kan välja huruvida de vill köpa
av de kinesiska exporterande tillverkarna eller från unionstillverkare. Slutligen, så som också förklaras i skäl 114,
visade sig alla användare gå med vinst under den undersökta perioden. Därför avvisades detta argument.

4. Slutsats om unionens intresse

(118) På grundval av ovanstående drog kommissionen slutsatsen att det inte finns några tvingande skäl som rör
unionens intresse som talar emot att utvidga de gällande antidumpningsåtgärderna i fråga om import från Kina.

F. ANTIDUMPNINGSÅTGÄRDER

(119) Berörda parter underrättades om de viktigaste omständigheter och överväganden som låg till grund för avsikten
att bibehålla antidumpningsåtgärderna. De beviljades även en tidsfrist inom vilken synpunkter kunde lämnas efter
detta meddelande av uppgifter. Alla inlagor och synpunkter beaktades noggrant.

(120) Av ovanstående följer att de antidumpningsåtgärder för import av viss molybdentråd med ursprung i Kina, som
infördes genom förordning (EU) nr 511/2010, bör bibehållas i enlighet med artikel 11.2 i grundförordningen.
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(121) Följaktligen bör utvidgningen av åtgärderna för den berörda produkten med ursprung i Kina bibehållas, för det
första för import av molybdentråd som avsänts från Malaysia (9), för det andra för import av molybdentråd från
Kina innehållande minst 97 viktprocent molybden, med ett största tvärmått av mer än 1,35 mm men högst
4,0 mm (10), och för det tredje för molybdentråd innehållande minst 97 viktprocent molybden, med ett största
tvärmått av mer än 4,0 mm men högst 11,0 mm.
(122) Den här förordningen är förenlig med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 15.1 i förordning
(EG) nr 1225/2009.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
En slutgiltig antidumpningstull införs härmed på import av molybdentråd innehållande minst 99,95 viktprocent
molybden, med ett största tvärmått av mer än 1,35 mm men högst 4,0 mm, med ursprung i Kina, som för närvarande
klassificeras enligt KN-nummer ex 8102 96 00 (Taric-nummer 8102 96 00 11 och 8102 96 00 19).
2.
Den slutgiltiga antidumpningstullsats som ska tillämpas på nettopriset fritt unionens gräns, före tull, för den
produkt som beskrivs i punkt 1 ska vara 64,3 %.
3.

Om inte annat anges ska gällande bestämmelser om tullar tillämpas.
Artikel 2

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 28 juni 2016.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

(9) Se fotnot 3.
(10) Se fotnot 4.

