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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 1683/2004 VAN DE RAAD

van 24 september 2004

tot instelling van een definitief antidumpingrecht op glyfosaat uit de Volksrepubliek China

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van
22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen te-
gen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de
Europese Gemeenschap (1) (hierna de „basisverordening” ge-
noemd), en met name op artikel 11, leden 2 en 3,

Gezien het voorstel dat de Commissie heeft ingediend na over-
leg met het Raadgevend Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

A. PROCEDURE

1. Bestaande maatregelen

(1) In februari 1998 heeft de Raad, bij Verordening (EG) nr.
368/98 (2), definitieve antidumpingmaatregelen in de
vorm van een recht van 24% ingesteld op glyfosaat uit
de Volksrepubliek China. Die verordening werd gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1086/2000 van de Raad (3)
waarbij het recht werd verhoogd tot 48% naar aanleiding
van een onderzoek naar de absorptie van rechten over-
eenkomstig artikel 12 van de basisverordening. Na een
onderzoek naar de ontduiking van rechten overeenkom-
stig artikel 13 van de basisverordening, werd het recht
van 48% op glyfosaat uit de Volksrepubliek China bij
Verordening (EG) nr. 163/2002 van de Raad (4), uitge-
breid tot glyfosaat ingevoerd vanuit Maleisië en Taiwan
(al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Maleisië en
Taiwan), met uitzondering van glyfosaat dat werd ver-
vaardigd door een met naam genoemde onderneming
in elk van deze landen.

2. Opening van een herzieningsonderzoek bij het vervallen
van de maatregelen en van een tussentijds herzienings-
onderzoek

(2) Na de bekendmaking van het bericht over het vervallen
van de antidumpingmaatregelen van toepassing op gly-
fosaat uit de Volksrepubliek China (5), ontving de Com-

missie op 18 november 2002 een verzoek om deze in-
voer opnieuw te onderzoeken overeenkomstig artikel 11,
lid 2, van de basisverordening.

(3) Het verzoek was ingediend door de European Glyphosate
Association (EGA) namens producenten die goed zijn
voor een groot deel, namelijk meer dan 90%, van de
totale productie van glyfosaat in de Gemeenschap.

(4) Het verzoek was ingediend omdat het vervallen van de
maatregelen waarschijnlijk zal leiden tot een voortzetting
of herhaling van dumping en schade voor de bedrijfstak
van de Gemeenschap. Op basis van het bij het verzoek
gevoegde bewijsmateriaal was de Commissie van oordeel
dat de maatregelen ontoereikend waren om de schade-
lijke dumpingpraktijken tegen te gaan en heeft zij op
eigen initiatief een tussentijds herzieningsonderzoek ge-
opend naar alle aspecten van de invoer. Na, in overleg
met het Raadgevend Comité, te hebben vastgesteld dat er
voldoende bewijsmateriaal was om een herzieningsproce-
dure bij het vervallen van de maatregelen en een tussen-
tijds herzieningsonderzoek in te leiden overeenkomstig
artikel 11, leden 2 en 3, van de basisverordening, heeft
de Commissie met een bericht in het Publicatieblad van de
Europese Unie (6) bekendgemaakt dat zij onderzoeken zou
openen.

3. Belanghebbenden

(5) De Commissie heeft de autoriteiten van de Volksrepu-
bliek China, de Chinese producenten/exporteurs, de pro-
ducenten, importeurs en de verwerkende bedrijven in de
Gemeenschap die in het verzoek als belanghebbenden
waren geïdentificeerd, alsmede hun organisaties, van de
inleiding van de procedures in kennis gesteld. De belang-
hebbenden konden binnen de in het bericht van inleiding
vermelde termijn hun standpunt schriftelijk bekendma-
ken en verzoeken te worden gehoord.

(6) Gezien het grote aantal producenten/exporteurs van het
betrokken product in de Volksrepubliek China die in het
verzoek waren genoemd en van vorige onderzoeken be-
kend waren, werd in het bericht van inleiding vermeld
dat de Commissie overwoog voor het onderzoek naar
dumping gebruik te maken van een steekproef. Voorts
zond de Commissie de haar bekende importeurs vragen-
lijsten in verband met de steekproef.
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(7) Omdat slechts een klein aantal producenten/exporteurs
zich bij de Commissie heeft aangemeld en de in het be-
richt van inleiding gevraagde informatie binnen de hier-
voor vastgestelde termijn heeft verstrekt, werd het echter
niet nodig geacht een steekproef van producenten/expor-
teurs in de Volksrepubliek China samen te stellen. Voorts
verklaarde slechts één importeur glyfosaat uit de Volks-
republiek China te hebben ingevoerd. Ook voor impor-
teurs behoefde daarom geen steekproef te worden ge-
bruikt.

(8) De Commissie heeft de haar bekende belanghebbenden
vragenlijsten toegezonden en antwoorden ontvangen van
vier EG-producenten en twee Chinese producenten/
exporteurs. Eén importeur gaf invoer op uit de Volks-
republiek China en zond vervolgens een volledig inge-
vulde vragenlijst in.

(9) Een aantal producenten/exporteurs in de Volksrepubliek
China, vier producenten en 13 leveranciers in de Ge-
meenschap alsmede een organisatie van distributeurs en
verwerkende bedrijven, maakten hun standpunt schrifte-
lijk bekend. De Commissie heeft partijen gehoord die dit
binnen de vastgestelde termijn hebben aangevraagd en
die konden aantonen dat er bijzondere redenen zijn
om hen te horen.

(10) De Commissie heeft alle gegevens verzameld en gecon-
troleerd die zij nodig had om te kunnen vaststellen of het
waarschijnlijk is dat de schadelijke invoer met dumping
zal worden voortgezet of zich opnieuw zal voordoen en
om het belang van de Gemeenschap te kunnen bepalen.
Zij voerde controles ter plaatse uit bij de volgende on-
dernemingen:

Producenten/exporteurs in de Volksrepubliek China:

— Zhejiang Xinan Industrial Group Ltd, Xinanjiang,
Jiande City, Zhejiang Province, Volksrepubliek China;

EG-producenten:

— Cheminova Agro A/S, Lemvig, Denemarken, (met in-
begrip van de verbonden distributeur Headland Agro-
chemicals Ltd, Great Chesterford, Essex, Verenigd Ko-
ninkrijk),

— Herbex Produtos Químicos, S.A., Sintra, Portugal,

— Monsanto Europe S.A., Brussel en Antwerpen, België,
(met inbegrip van de verbonden distributeur Mon-
santo UK Ltd., Cambridge, Verenigd Koninkrijk),

— Syngenta UK, Huddersfield, Verenigd Koninkrijk (met
inbegrip van de verbonden bedrijven: Stauffer Chemi-
cal BV, Seneffe, België en Syngenta Supply AG, Basel,
Zwitserland, en de verbonden distributeur Syngenta
Crop Protection, Whittlesford, Cambridgeshire, Ver-
enigd Koninkrijk);

Producent in het derde land met een markteconomie:

— Monsanto do Brasil, São Paulo, Brazilië.

(11) Het onderzoek naar de waarschijnlijkheid van een voort-
zetting dan wel herhaling van dumping had betrekking
op de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 decem-
ber 2002 (het „onderzoektijdvak”). Het onderzoek naar
de waarschijnlijkheid van een voortzetting dan wel herha-
ling van schade had betrekking op de periode van januari
1999 tot het eind van het onderzoektijdvak (de „de be-
oordelingsperiode”).

4. Status van marktgericht bedrijf en individuele behande-
ling

(12) Overeenkomstig artikel 2, lid 7, onder b), van de basis-
verordening dienden twee Chinese ondernemingen, Zhe-
jiang Xinan Industrial Group Ltd („Xinanchem”) en Zhen-
jiang Jiagnan Chemical Factory („Zhenjiang”) een verzoek
in ter verkrijging van de status van marktgericht bedrijf
en een individuele behandeling. Zhenjiang bleek het be-
trokken product in het onderzoektijdvak niet naar de
Gemeenschap te hebben uitgevoerd. Het verzoek van
Zhenjiang om een behandeling als marktgericht bedrijf
en een individuele behandeling was derhalve irrelevant.
Xinanchem werd gevraagd het aanvraagformulier om een
behandeling als marktgericht bedrijf volledig in te vullen.

(13) Hoewel de meerderheid van de aandelen van Xinanchem
in handen waren van particulieren, werd geoordeeld dat
de onderneming toch een overheidsbedrijf was, daar de
aandelen die niet in handen van de overheid waren over
een zeer groot aantal kleine aandeelhouders waren ver-
spreid en de overheid verreweg het grootste aandelenblok
bezat. Voorts bleek de raad van bestuur in feite te zijn
aangesteld door de overheidsaandeelhouder en waren de
meeste leden van de raad van bestuur overheidsambte-
naren of employees bij overheidsbedrijven. De overheid
had dus in aanzienlijke mate zeggenschap over en in-
vloed op de onderneming.

(14) Voorts werd vastgesteld dat de Chinese overheid de Chi-
nese kamer van koophandel, metalen, mineralen en che-
mische importeurs en exporteurs het recht had verleend
om contracten af te stempelen en de uitvoerprijzen voor
de douaneafhandeling te verifiëren. Dit hield in dat deze
kamer van koophandel een minimumprijs kon bepalen
bij uitvoer van glyfosaat en de uitvoer kon verbieden
indien deze prijzen niet in acht werden genomen.

(15) Na overleg met het Raadgevend Comité werd dan ook
besloten Xinanchem niet de status van marktgericht be-
drijf toe te kennen omdat de onderneming niet voldeed
aan alle criteria van artikel 2, lid 7, onder c), van de
basisverordening.
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(16) Omdat Xinanchem niet als een marktgericht bedrijf werd
beschouwd, diende de onderneming een verzoek in om
een individuele behandeling, d.w.z. een behandeling
waarbij een individuele dumpingmarge wordt vastgesteld
op basis van de exportprijzen van het bedrijf zelf. De
Commissie ging na of deze onderneming bij het vast-
stellen van haar exportprijs zowel feitelijk als juridisch
onafhankelijk genoeg was van de overheid.

(17) Zij stelde vast dat de overheid in aanzienlijke mate zeg-
genschap had bij het vaststellen van de exportprijzen van
Xinanchem, zoals vermeld in overweging 14. Xinanchem
voldeed daarom niet aan de eisen van artikel 9, lid 5, van
de basisverordening om voor een individuele behandeling
in aanmerking te komen.

B. BETROKKEN PRODUCT EN SOORTGELIJK PRODUCT

1. Betrokken product

(18) De procedure heeft betrekking op glyfosaat, ingedeeld
onder de GN-codes ex 2931 00 95 (TARIC-codes
2931 00 95 81 en 2931 00 95 82) en ex 3808 30 27
(TARIC-codes 3808 30 27 11 en 3808 30 27 19) hierna
ook „het betrokken product” genoemd) uit de Volksrepu-
bliek China. Dit product is hetzelfde als het product dat
werd onderzocht in het kader van de procedure die tot
het vaststellen van de oorspronkelijke maatregelen heeft
geleid („het oorspronkelijk onderzoek”).

(19) Glyfosaat is een non-selectief onkruidbestrijdingsmiddel
dat in verschillende vormen of concentraties wordt aan-
geboden, voornamelijk in de vorm van een zuur, een
zout of een geformuleerd product. De zuurvorm is de
basisvorm van de chemische stof die het resultaat is van
het productieproces en die gewoonlijk in de vorm van
een droog poeder wordt aangeboden, met een glyfosaat-
gehalte van 95%, of in natte cakevorm met een glyfo-
saatgehalte van 84%; het enige verschil hierbij is het
overige vochtgehalte. Zout is een oplosbare vorm van
glyfosaat dat wordt vervaardigd uit zuur. Het is een vloei-
stof, die gewoonlijk 62% IPA-zout (1) bevat hetgeen
neerkomt op een glyfosaatgehalte van 43%. Geformu-
leerd glyfosaat wordt over het algemeen aangeboden in
vloeibare vorm bestaande uit een mengsel van glyfosaat-
zout, water en andere chemische stoffen zoals oppervlak-
teactieve stoffen en additieven waardoor het onkruidbe-
strijdingsmiddel kan worden opgenomen in de planten
en de doeltreffendheid wordt verhoogd. De typische stan-
daardvorm van geformuleerd glyfosaat bevat 360 gram
glyfosaat per liter.

(20) Om de vervoerskosten te drukken, kopen de importeurs
glyfosaat meestal aan in gconcentreerde vorm (gewoon-
lijk als zuur, als natte cakevorm, maar ook als zout) en
verdunnen zij het met water en andere chemische stoffen
(formuleren) om geformuleerd glyfosaat te verkrijgen, de
enige vorm die als eindproduct kan worden gebruikt,
d.w.z. als non-selectief onkruidbestrijdingsmiddel. Impor-

teurs en eindbedrijven die het product formuleren wor-
den voor dit onderzoek als één groep beschouwd („im-
porteurs/formuleringsbedrijven”).

2. Soortgelijk product

(21) Glyfosaat dat in de Gemeenschap wordt vervaardigd en
verkocht door de EG-producenten die het verzoek om de
opening een herzieningsonderzoek bij het vervallen van
de maatregelen hebben ingediend en glyfosaat dat in de
Volksrepubliek China wordt vervaardigd en door Chinese
producenten/exporteurs naar de Gemeenschap wordt uit-
gevoerd hebben dezelfde fysieke, technische en chemi-
sche basiskenmerken en dezelfde toepassingen en worden
derhalve beschouwd als soortgelijke producten, in de zin
van artikel 1, lid 4, van de basisverordening. Voorts werd
vastgesteld dat glyfosaat dat in het vergelijkbaar derde
land met een markteconomie („het referentieland”),
d.w.z. Brazilië wordt vervaardigd en daar wordt verkocht
dezelfde fysieke, technische en chemische basiskenmer-
ken en dezelfde toepassingen heeft als glyfosaat dat in
de Volksrepubliek China wordt vervaardigd en naar de
Gemeenschap wordt uitgevoerd. Zij zijn derhalve soort-
gelijke producten in de zin van artikel 1, lid 4, van de
basisverordening.

C. WAARSCHIJNLIJKHEID VAN EEN VOORTZETTING
OF HERHALING VAN DUMPING

(22) Twee Chinese ondernemingen verleenden medewerking
aan de onderzoeken. Slechts één van hen (Xinanchem)
heeft het betrokken product in het onderzoektijdvak naar
de Gemeenschap uitgevoerd (hierna „de Chinese produ-
cent/exporteur” genoemd). De medewerking van de an-
dere onderneming (Zhenjiang) was beperkt tot het her-
zieningsonderzoek bij het vervallen van maatregelen. De
totale hoeveelheid glyfosaat die in het onderzoektijdvak
uit de Volksrepubliek China werd ingevoerd bedroeg
minder dan 50% van de hoeveelheid die in het onder-
zoektijdvak van het oorspronkelijke onderzoek was inge-
voerd (twaalf maanden tot eind augustus 1995). Omdat
het verbruik was toegenomen was het marktaandeel van
glyfosaat uit de Volksrepubliek China in die periode ster-
ker gedaald. Van 11% in het onderzoektijdvak van het
oorspronkelijk onderzoek daalde het tot minder dan 3%
aan het begin van de beoordelingsperiode en tot minder
dan 2% in 2001, om vervolgens in het onderzoektijdvak
weer te stijgen, waarbij het wel minder dan 2% bleef.

1. Vergelijkbaar derde land met een markteconomie (refe-
rentieland)

(23) Omdat de Volksrepubliek China wordt beschouwd als
een land met een overgangseconomie moest de Commis-
sie de normale waarde bepalen aan de hand van gegevens
van producenten in een derde land met een marktecono-
mie overeenkomstig artikel 2, lid 7, van de basisverorde-
ning.
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(24) In het bericht van inleiding had de Commissie Brazilië
voorgesteld als referentieland, zoals bij het onderzoek dat
tot de antidumpingmaatregelen heeft geleid.

(25) Alle belanghebbenden werden in de gelegenheid gesteld
hierover opmerkingen te maken.

(26) De Chinese producent/exporteur voerde aan dat een land
moest worden gebruikt met een niveau van economische
ontwikkeling dat meer overeenkwam met dat van de
Volksrepubliek China en suggereerde een referentieland
in Azië. Eenzelfde niveau van economische ontwikkeling,
als dusdanig, is echter geen relevante factor bij de bepa-
ling van de normale waarde. Hoewel geen andere landen
werden voorgesteld, vroeg de Commissie de haar be-
kende glyfosaatproducenten in Taiwan en Maleisië of
zij bereid waren de vereiste informatie te verstrekken.
Deze producenten verklaarden echter dat hun thuismark-
ten sterk werden beïnvloed door de invoer van goedkoop
glyfosaat uit de Volksrepubliek China en dat de prijzen in
hun land dus niet representatief waren. Eén producent in
Taiwan was van oordeel dat andere landen, zoals Brazilië,
hiervoor beter geschikt waren. Zij verleenden derhalve
geen verdere medewerking.

(27) Volgens de Chinese producent/exporteur was de informa-
tie over Brazilië onder meer afkomstig van een dochter-
onderneming van een bedrijf namens welke het verzoek
was ingediend. De Commissie zou voor het vaststellen
van de normale waarde gebruik moeten maken van on-
afhankelijke en controleerbare informatie. De Commissie
was evenwel van oordeel dat wanneer een onderneming
in het voorgestelde referentieland banden heeft met een
bedrijf namens welke het verzoek is ingediend dit niet
betekent dat de verstrekte informatie niet betrouwbaar of
niet controleerbaar is. Wel werd erop toegezien dat deze
banden niet van invloed waren bij het vaststellen van de
normale waarde.

(28) Omdat Brazilië een redelijke keuze werd geacht en omdat
er in dit land producenten waren die bereid waren mede-
werking te verlenen en die gebruik maken van een ver-
gelijkbaar productieproces, en met name rekening hou-
dend met het feit dat Brazilië ook als referentieland was
gebruikt in het onderzoek dat de antidumpingmaatrege-
len had geleid, werd Brazilië gekozen als referentieland.
De Commissie verzocht de twee producenten in het land,
d.w.z. Monsanto do Brasil („Mobras”) en Nortox haar de
nodige informatie te verstrekken. Uiteindelijk was alleen
Mobras, een onderneming die banden heeft met een be-
drijf namens welke het verzoek werd ingediend, hiertoe
bereid. Vastgesteld werd dat de binnenlandse verkoop
van deze onderneming representatief was ten opzichte
van de hoeveelheden die de Chinese producent/exporteur
naar de Gemeenschap had uitgevoerd.

2. Normale waarde

(29) Voor alle vormen van glyfosaat die in Brazilië werden
vervaardigd en verkocht, d.w.z. glyfosaatzuur en verschil-
lende formuleringen gebaseerd op een concentraat van
dit product werd de normale waarde berekend.

(30) Vastgesteld werd dat de productsoorten die op de bin-
nenlandse markt van Brazilië werden verkocht niet kon-
den worden vergeleken met de productsoorten die door
de Chinese producent/exporteur naar de Gemeenschap
waren uitgevoerd. Overeenkomstig artikel 2, lid 3, van
de basisverordening werd de normale waarde derhalve
geconstrueerd door de productiekosten te nemen en
daaraan een redelijk bedrag voor verkoopkosten, alge-
mene kosten en administratiekosten (VAA-kosten) en
winst toe te voegen. De VAA-kosten en winst waren
die bij de binnenlandse verkoop van glyfosaat door Mo-
bras. Mobras betrok het grootste deel van zijn grond-
stoffen voor de productie van glyfosaat van een verbon-
den onderneming in Brazilië. De winstmarge van de ver-
bonden onderneming werd derhalve verlaagd, rekening
houdend met de aankoop van grondstoffen, bij de be-
rekening van de productiekosten.

(31) De bedragen voor VAA-kosten en voor winst werden
gebaseerd op gegevens over de verkoop van glyfosaat
door Mobras in het kader van normale handelstransac-
ties.

3. Exportprijs

(32) De Chinese producent/exporteur voerde steeds recht-
streeks uit naar onafhankelijke afnemers in de Gemeen-
schap. Daarom werd de exportprijs, overeenkomstig arti-
kel 2, lid 8, van de basisverordening, vastgesteld aan de
hand van de werkelijk betaalde of te betalen prijzen.

(33) Uit de vergelijking van de gegevens over de uitvoer van
de Chinese producent/exporteur en de totale omvang van
de invoer uit de Volksrepubliek China, vastgesteld zoals
in overweging 58 vermeld, bleek dat weinig samenwer-
king was verleend omdat deze uitvoer in het onderzoek-
tijdvak minder dan 26% bedroeg van de totale invoer uit
de Volksrepubliek China.

4. Vergelijking

(34) Om een billijke vergelijking te kunnen maken tussen de
normale waarde en de exportprijs werden correcties toe-
gepast om rekening te houden met verschillen tussen
factoren waarvan werd aangetoond dat zij van invloed
waren op de vergelijkbaarheid van de prijzen, overeen-
komstig artikel 2, lid 10, van de basisverordening. Aldus
werden correcties toegepast voor indirecte belastingen,
kortingen, vervoer, verzekering, laden, lossen, op- en
overslag en aanverwante kosten, verpakking, krediet en
commissies. De correcties op de exportprijs in verband
met de binnenlandse vrachtkosten in het exportland en
de kosten van verpakking en krediet geschiedden aan de
hand van de kosten in het referentieland.
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(35) De normale waarde en de exportprijs werden in het sta-
dium af fabriek met elkaar vergeleken.

5. Dumpingmarge

(36) Bij vergelijking van de normale waarde en de exportprijs
van de Chinese producent/exporteur in het onderzoek-
tijdvak bleek de dumpingmarge 28,7 % te zijn.

(37) Omdat deze producent/exporteur niet voor een indivi-
duele behandeling in aanmerking was gekomen, gold
de berekende dumpingmarge voor de gehele Volksrepu-
bliek China.

(38) Omdat het niveau van medewerking laag was, zoals in
overweging 33 vermeld, werd de dumpingmarge voor de
niet-medewerkende Chinese producenten/exporteurs ge-
lijkgesteld met de hoogste marge die was vastgesteld
voor een representatieve soort van het betrokken product
van de medewerkende producent/exporteur. Niets wees er
namelijk op dat de dumpingmarge voor een niet-mede-
werkende producent minder zou zijn dan voor de mede-
werkende producent. Daarom werd een dumpingmarge
van 30,2% vastgesteld voor alle niet-medewerkende pro-
ducenten/exporteurs en de medewerkende producent/ex-
porteur die het betrokken product in het onderzoektijd-
vak niet naar de Gemeenschap had uitgevoerd.

(39) Tot slot werd een nationale gemiddelde dumpingmarge
berekend met als wegingsfactor de cif-waarde van elke
groep van exporteurs, d.w.z. de medewerkende en de
niet-medewerkende exporteurs. De nationale dumping-
marge werd vastgesteld op 29,9%.

(40) De bij het tussentijdse herzieningsonderzoek vastgestelde
nationale dumpingmarge was lager dan de dumping-
marge die was vastgesteld bij het oorspronkelijk onder-
zoek en eveneens lager dan de dumpingmarge die was
vastgesteld in het overeenkomstig artikel 12 van de basis-
verordening uitgevoerde anti-absorptieonderzoek. Er
wordt aan herinnerd dat de normale waarde van het
betrokken product sedert het oorspronkelijke onderzoek
sterk is gedaald. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat de
dumpingmarge weer zal stijgen indien de maatregelen
worden afgestemd op de dumpingmarge die bij het tus-
sentijdse herzieningsonderzoek is vastgesteld.

6. Ontwikkeling van de invoer indien de maatregelen ver-
vallen

a) Uitvoer uit de Volksrepubliek China naar andere landen (omvang
en prijs)

(41) Uit de antwoorden op de vragenlijst en de Eurostat-sta-
tistieken bleek dat glyfosaat tegen nog lagere prijzen dan
bij uitvoer naar de Gemeenschap naar derde landen werd

uitgevoerd. Voorts bleek uit de antwoorden op de vra-
genlijst dat de omvang van de uitvoer naar derde landen
met meer dan 100% was gestegen sedert definitieve anti-
dumpingmaatregelen waren ingesteld. Indien de maatre-
gelen vervallen, zouden de Chinese producenten/expor-
teurs hun uitvoer naar andere landen naar de Gemeen-
schap kunnen verleggen en wel in aanzienlijke hoeveel-
heden en tegen dumpingprijzen.

(42) Volgens de indiener van het verzoek zou meer dan 80%
van alle in de Volksrepubliek China geproduceerde gly-
fosaat worden uitgevoerd. De twee medewerkende Chi-
nese producenten/exporteurs voerden het grootste deel
van het door hen geproduceerde glyfosaat uit. Vastgesteld
werd dat het grootste deel van de glyfosaatproductie in
de Volksrepubliek China voor uitvoer was bestemd.

b) Onbenutte productiecapaciteit in de Volksrepubliek China

(43) De twee medewerkende ondernemingen verklaarden dat
hun productiecapaciteit in het onderzoektijdvak ongeveer
34 000 t glyfosaat bedroeg, uitgedrukt in 95% zuurequi-
valenten en dat zij hun productiecapaciteit sedert 1999
met meer dan 92% hadden verhoogd. De indiener van
het verzoek schatte de totale glyfosaatproductiecapaciteit
in de Volksrepubliek China op 79 500 t. Beide medewer-
kende ondernemingen werkten op bijna volledige pro-
ductiecapaciteit. Volgens de indiener van het verzoek be-
droeg de gemiddelde bezettingsgraad van alle producen-
ten in de Volksrepubliek China in 2001 ongeveer 83%,
d.w.z. dat zij over een onbenutte productiecapaciteit be-
schikken van ongeveer 13 500 t.

(44) Gezien het bovenstaande beschikken de producenten/
exporteurs in de Volksrepubliek China dan ook over
voldoende capaciteit om grotere hoeveelheden naar de
Gemeenschap uit te voeren indien de maatregelen verval-
len.

c) Ontduiking/absorptie van de rechten in het verleden

(45) Zoals vermeld in overweging 1 werden in februari 1998,
nadat de definitieve rechten waren ingesteld, twee onder-
zoeken geopend, het ene overeenkomstig artikel 12 en
het andere overeenkomstig artikel 13 van de basisveror-
dening. Bij deze onderzoeken bleek dat de producenten
in de Volksrepubliek China niet op de EG-markt konden
concurreren tegen niet-dumpingprijzen en dat zij, om op
de EG-markt aanwezig te kunnen zijn, de rechten moes-
ten ontduiken door het betrokken product via andere
landen naar de Gemeenschap uit te voeren tegen prijzen
die een aanzienlijke dumpingmarge inhouden (onderzoek
naar de ontduiking van rechten overeenkomstig artikel
13) of de rechten moesten absorberen.
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d) Invoer in het kader van de regeling actieve veredeling

(46) Meer dan 90% van de recente invoer uit de Volksrepu-
bliek China vond plaats in het kader van de regeling
actieve veredeling. In de beoordelingsperiode nam de in-
voer uit de Volksrepubliek China in het kader van de
regeling actieve veredeling toe van ongeveer 60% in
1999 tot meer dan 90% in het onderzoektijdvak. Dit
ging ten koste van de invoer met betaling van invoer-
rechten. De invoer uit Volksrepubliek China is de afge-
lopen jaren duidelijk verschoven naar invoer in het kader
van de regeling actieve veredeling.

e) Conclusie

(47) Omdat de Volksrepubliek China over onbenutte produc-
tiecapaciteit beschikt en de gemiddelde prijzen bij uitvoer
naar niet-EG-landen in het onderzoektijdvak aanzienlijk
lager waren dan bij uitvoer naar de EG, kan worden
verwacht dat, indien de maatregelen vervallen, de Volks-
republiek China grotere hoeveelheden zal produceren om
naar de EG uit te voeren en/of de uitvoer naar niet-EG-
landen weer naar de EG zal verleggen.

(48) Bij het onderzoek bleek dat het betrokken product uit de
Volksrepubliek China nog steeds met dumping wordt
ingevoerd. Aangezien niets op het tegendeel wijst, kan
rederlijkerwijze worden verondersteld dat de dumping in
de toekomst waarschijnlijk zal worden voortgezet. De
momenteel geringe omvang van de invoer met dumping,
zal, indien de maatregelen komen te vervallen, waar-
schijnlijk aanzienlijk stijgen.

7. Verbintenis

(49) Xinachem, de medewerkende producent/exporteur in de
Volksrepubliek China, was bereid een verbintenis aan te
bieden. Xinachem voldeed echter niet aan de voorwaar-
den voor een individuele behandeling omdat deze onder-
neming aan een prijscontrole was onderworpen die de
overheid aan een Kamer van Koophandel had toever-
trouwd. Gezien de geringe mate van medewerking door
andere producenten/exporteurs in de Volksrepubliek
China, kon de Commissie niet ingaan op het aanbod
van Xinanchem omdat het risico op ontduiking groot
was. Xinanchem werd hiervan in kennis gesteld. De
Commissie heeft overigens geen daadwerkelijke verbinte-
nis van Xinanchem ontvangen.

D. SITUATIE OP DE EG-MARKT

1. Algemeen

(50) De vier medewerkende EG-producenten waren goed voor
de volledige productie van glyfosaat in de EG in het
onderzoektijdvak. Zij vormen derhalve de bedrijfstak
van de Gemeenschap in de zin van artikel 4, lid 1, en
artikel 5, lid 4, van de basisverordening.

(51) In het kader van dit herzieningsonderzoek en zoals bij
het oorspronkelijke onderzoek, werden uitsluitend glyfo-
saatproducenten tot de bedrijfstak van de Gemeenschap
gerekend, dat wil zeggen bedrijven die glyfosaat uit
grondstoffen vervaardigen in tegenstelling tot formule-
ringsbedrijven die de ene vorm van glyfosaat tot een
andere vorm van glyfosaat verwerken. Volgens een Chi-
nese producent/exporteur zouden formuleringsbedrijven,
d.w.z. ondernemingen die glyfosaatzuur of -zout kopen
en dit verwerken tot geformuleerd glyfosaat ook als EG-
producenten moeten worden beschouwd. Dit herzie-
ningsonderzoek heeft evenwel betrekking op de verschil-
lende vormen van glyfosaat en het is duidelijk dat een
formuleringsbedrijf — per definitie — alleen een be-
staande vorm van glyfosaat verwerkt tot een andere
vorm. Daarom kan een formuleringsbedrijf niet als een
producent van glyfosaat worden beschouwd. Dit onder-
scheid tussen producenten en importeurs/formuleringsbe-
drijven werd bovendien ook gemaakt bij het oorspronke-
lijke onderzoek.

(52) Voor één producent rees de vraag of hij, gezien de struc-
tuur van de groep waarvan hij deel uitmaakt, kon wor-
den beschouwd als een EG-producent. Deze producent is
volledig geïntegreerd in één enkele economische eenheid,
die bestaat uit een groot aantal ondernemingen en als
volgt werkt: het hoofdkantoor van de groep, dat buiten
de EG is gevestigd, koopt de grondstoffen aan. Een doch-
teronderneming in de EG (de producent in kwestie) ver-
vaardigt glyfosaatzuur in het kader van een douanerege-
ling met het hoofdkantoor dat eigenaar blijft van het
glyfosaat. Het glyfosaatzuur wordt vervolgens door het
hoofdkantoor verkocht aan een tweede dochteronderne-
ming in de EG die het verwerkt tot zout en een geformu-
leerd product. Het geformuleerde product wordt vervol-
gens verkocht aan distributeurs in de EG die deel uitma-
ken van de groep en die het uiteindelijk verkopen aan
onafhankelijke afnemers. Bij het onderzoek bleek dat het
door deze onderneming vervaardigde glyfosaat van oor-
sprong is uit de EG en dat de fabricage, de technologi-
sche en kapitaalinvesteringen voor de fabricage en de
verkoop in de Gemeenschap plaatsvinden. Deze produ-
cent is derhalve een EG-producent in de zin van artikel 5,
lid 4, en artikel 4, lid 1, van de basisverordening.

(53) Een EG-producent en een organisatie die distributeurs en
afnemers vertegenwoordigt voerde aan dat een onderne-
ming die als een EG-producent werd beschouwd in feite
geen glyfosaatzuur in de EG produceerde doch alleen
zuur of zout uit een derde land invoerde en dit binnen
de EG formuleerde. Bij het onderzoek bleek dat de on-
derneming weliswaar geformuleerd glyfosaat uit derde
landen invoert, maar het grootste deel van het product
dat zij in de EG verkoopt vervaardigt uit glyfosaatzuur
dat zij zelf in de EG produceert. De onderneming werd
derhalve beschouwd als een EG-producent en het argu-
ment werd afgewezen.
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(54) Het onderzoek naar de gevolgen van de invoer met dum-
ping voor de EG-producenten omvatte een evaluatie van
alle economische factoren en indicatoren die de situatie
van de bedrijfstak van 1999 tot het einde van het on-
derzoektijdvak weergeven.

(55) De cijfers voor de hoeveelheden glyfosaat omvatten alle
vormen van glyfosaat, tenzij anders vermeld. Om een
vergelijking te kunnen maken zijn de hoeveelheden op-
nieuw uitgedrukt op basis van een glyfosaatzuurgehalte
van 95%. De verkoopcijfers van de EG-producenten heb-
ben uitsluitend betrekking op glyfosaat dat in de Ge-
meenschap is vervaardigd en niet op glyfosaat dat be-
paalde EG-producenten eventueel hebben ingevoerd en
vervolgens wederuitgevoerd.

2. Verbruik in de Gemeenschap

(56) De EG-markt voor glyfosaat waarop de EG-producenten
verkopen is zowel de markt waar het geformuleerde pro-
duct als onkruidbestrijdingsmiddel wordt verkocht als de
markt waar importeurs/formuleringsbedrijven glyfosaat in
zout- of zuurvorm aankopen voor verdere verwerking tot
het geformuleerd product dat vervolgens in de Gemeen-
schap wordt verkocht of wordt uitgevoerd. Aan de vraag
op deze markten wordt voldaan door de EG-producenten
of door invoer uit derde landen. Onder het verbruik in de
EG werd derhalve verstaan de verkoop aan distributeurs/-
afnemers en aan importeurs/formuleringsbedrijven. Dit
werd berekend op basis van de totale productie van de
EG-producenten, met correcties voor wijzigingen in de
voorraden, plus de totale invoer, volgens Eurostat, en
aangevuld met informatie van de EG-producenten over
bepaalde hoeveelheden die een bijzondere douanebehan-
deling kregen, min de export door de EG-producenten.

(57) Op deze basis bleek het EG-verbruik gestaag te zijn toe-
genomen (van 1999 tot 2002 met 41%). Hieruit blijkt
dat glyfosaat in toenemende mate als een non-selectief
onkruidbestrijdingsmiddel wordt gebruikt. Hieronder vol-
gen meer cijfers:

Tabel 1

Verbruik

Verbruik 1999 2000 2001

2002
(Onder-
zoektijd-
vak)

Ton
(95% zuurequivalent)

24 782 29 280 31 562 35 021

Index 100 118 127 141

3. Invoervolume en marktaandeel

(58) De ingevoerde hoeveelheden van het betrokken product
werden vastgesteld op basis van Eurostat-gegevens, aan-

gevuld met informatie van de EG-producenten over hoe-
veelheden die onder een douaneregeling waren geplaatst.
Omdat het hier om vertrouwelijke gegevens gaat, zijn de
cijfers in geïndexeerde vorm vermeld. De totale hoeveel-
heid glyfosaat uit de Volksrepubliek China die in het
onderzoektijdvak werd ingevoerd, bedraagt minder dan
50% van de hoeveelheid die in het onderzoektijdvak
van het oorspronkelijke onderzoek werd ingevoerd (12
maanden tot eind augustus 1995). Omdat het verbruik
was toegenomen, was het marktaandeel van het betrok-
ken product uit de Volksrepubliek China in die periode
nog sterker gedaald, namelijk van 11% in het oorspron-
kelijke onderzoektijdvak tot minder dan 3% aan het be-
gin van de beoordelingsperiode. Het daalde tot minder
dan 2% in 2001 en steeg in het onderzoektijdvak, doch
bleef minder dan 2%. Zoals vermeld in overweging 46
vond meer dan 90% van de recente invoer uit de Volks-
republiek China plaats in het kader van de regeling ac-
tieve veredeling, wat betekent dat het grootste deel van
het uit de Volksrepubliek China ingevoerde glyfosaat
weer wordt uitgevoerd en erop wijst dat de antidumping-
maatregelen de verkoop in de Gemeenschap bemoeilij-
ken. In de beoordelingsperiode steeg de invoer uit de
Volksrepubliek China in het kader van de actieve verede-
ling gestaag, hetgeen ten koste ging van de invoer met
betaling van invoerrechten, namelijk van ongeveer 60%
van de invoer in 1999 tot meer dan 90% in het onder-
zoektijdvak. Het marktaandeel van de exporteurs uit de
Volksrepubliek China ging duidelijk omlaag als gevolg
van de antidumpingmaatregelen. Deze exporteurs zijn
echter nog steeds sterk aanwezig op de EG-markt. De
ontwikkelingen van de invoer uit de Volksrepubliek
China en het marktaandeel van het betrokken product
uit de Volksrepubliek China in de beoordelingsperiode
zijn af te lezen uit onderstaande tabel, in geïndexeerde
vorm, waarbij wordt uitgegaan van 1999.

Tabel 2

Invoer uit de Volksrepubliek China

Invoer uit de Volksre-
publiek China 1999 2000 2001

2002
(Onder-
zoektijd-
vak)

Hoeveelheden
(geïndexeerd)

100 95 76 100

Marktaandeel
(geïndexeerd)

100 81 62 73

4. Prijzen

a) Prijsontwikkeling

(59) Omdat de invoer van geformuleerd glyfosaat uit de
Volksrepubliek China te verwaarlozen was en er in het
onderzoektijdvak in het geheel geen invoer van glyfosaat-
zout was, werd de prijsontwikkeling vastgesteld aan de
hand van de prijzen van glyfosaatzuur. Deze informatie is
gebaseerd op Eurostatcijfers. De prijzen van glyfosaatzuur
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95% uit de Volksrepubliek China, vóór de toepassing van
het antidumpingrecht, daalden van 3,50 EUR in 1999 tot
2,80 EUR in het onderzoektijdvak, dus met 20%. Zie
onderstaande tabel.

Tabel 3

Prijzen

Prijzen Chinees pro-
duct 1999 2000 2001

2002
(Onder-
zoektijd-
vak)

EUR/kg vóór anti-
dumpingrecht
(voor 95% zuurequiva-
lent)

3,50 3,31 3,04 2,80

Index 100 94 87 80

b) Prijsonderbieding

(60) Om de in overweging 59 vermelde reden werd voor de
beoordeling van de prijsonderbieding alleen gebruik ge-
maakt van de prijzen van glyfosaatzuur. Omdat het zuur
dat uit de Volksrepubliek China wordt ingevoerd een
zuurgehalte heeft van 95% en de EG-producenten een
natte cakevorm op de EG-markt verkopen met een zuur-
gehalte van 84%, werden, om een correcte vergelijking te
kunnen maken, de prijzen van het glyfosaat in natte
cakevorm omgerekend tot prijzen van glyfosaat met
een zuurgehalte van 95%. Dit was mogelijk omdat het
enige verschil tussen beide producten in wezen het gro-
tere watergehalte van de natte cakevorm is. Voorts was
de prijs van Chinees glyfosaat gebaseerd op gegevens die

tijdens het onderzoek waren verkregen van de medewer-
kende producent/exporteur. Op basis van de prijzen
grens Gemeenschap, na inklaring, doch zonder antidum-
pingrechten, in het onderzoektijdvak, bleek de prijsonder-
biedingsmarge 20 à 30% te zijn, waaruit blijkt dat de
prijzen op de EG-markt, in afwezigheid van antidum-
pingmaatregelen, een neerwaartse druk van de lagere prij-
zen van het Chinese glyfosaat zullen ondervinden. Gezien
de hoogte van de bestaande antidumpingrechten (48%)
was de prijs van glyfosaat uit de Volksrepubliek China,
inclusief antidumpingrechten, 10 à 20% hoger dan de
verkoopprijs van de EG-producenten. Voor de prijzen
van glyfosaat uit de Volksrepubliek China in het onder-
zoektijdvak, exclusief antidumpingrechten, werd echter,
zoals vermeld in de overwegingen 119 en 120, een on-
derbiedingsmarge vastgesteld van meer dan 80%.

c) Invoer uit andere derde landen

(61) Zoals vermeld in overweging 71 voerde een EG-produ-
cent aanzienlijke hoeveelheden geformuleerd glyfosaat in
dat afkomstig was van verbonden ondernemingen in
derde landen. Deze invoer heeft betrekking op een niet-
standaard geformuleerd product met een hoge waarde.
De prijzen van dit product, zowel voor invoer als weder-
verkoop, liggen aanzienlijk hoger dan de prijzen van de
voornaamste geformuleerde producten die door de EG-
producenten in de EG worden vervaardigd en verkocht.
Deze invoer draagt derhalve niet bij aan de prijsdruk op
de EG-markt.

(62) Onderstaande invoercijfers hebben ook betrekking op
glyfosaat dat in het kader van de regeling actieve verede-
ling is ingevoerd, maar niet op glyfosaat dat een EG-
producent invoerde van verbonden ondernemingen in
derde landen.

Tabel 4

Invoer uit andere derde landen en marktaandeel

95%
zuur

equivalent

1999 2000 2001 2002 (Onderzoektijdvak)

Ton Markt-
aandeel

Prijs
EUR/kg Ton Markt-

aandeel
Prijs

EUR/kg Ton Markt-
aandeel

Prijs
EUR/kg Ton Markt-

aandeel
Prijs

EUR/kg

Maleisië 1 884 7,6% 2,85 1 622 5,5% 2,84 1 239 3,9% 2,57 78 0,2% 2,83

Geïn-
dexeerd

100 100 86 100 66 90 4 99

Taiwan 736 3,0% 3,87 1 253 4,3% 3,87 469 1,5% 3,46 1 354 3,9% 3,24

Geïn-
dexeerd

100 100 170 100 64 90 184 84

Overige 1 292 5,2% 3,94 2 141 7,3% 3,82 2 212 7,0% 3,40 1 695 4,8% 3,19

Geïn-
dexeerd

100 100 255 100 174 89 90 84

TOTAAL 3 912 15,8% 3,38 5 016 17,1% 3,44 3 920 12,4% 3,13 3 127 8,9% 3,20

Geïn-
dexeerd

100 100 128 102 100 93 80 95
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(63) De prijsvergelijking had betrekking op glyfosaatzuur dat
in het onderzoektijdvak meer dan 90% uitmaakte van
het ingevoerde glyfosaat.

(64) De invoer van glyfosaat door ondernemingen die geen
banden hebben met EG-producenten is gedaald van
3 912 ton in 1999 tot 3 127 in het onderzoektijdvak.
De enige invoer van betekenis in het onderzoektijdvak uit
andere landen dan de Volksrepubliek China, afgezien van
invoer door EG-producenten van verbonden onderne-
mingen buiten de EG, was afkomstig uit Taiwan (zie
bovenstaande tabel). Na een onderzoek naar de ontdui-
king van rechten, werd het recht bij Verordening (EG) nr.
163/2002 van de Raad uitgebreid tot het betrokken pro-
duct dat uit Maleisië of Taiwan werd ingevoerd (al dan
niet aangegeven als van oorsprong uit Maleisië of Tai-
wan), met uitzondering van het betrokken product dat
werd geproduceerd door één met name genoemde on-
derneming in elk van beide landen. De invoer uit Maleisië
daalde na de uitbreiding van de antidumpingmaatregelen
aanmerkelijk en was in het onderzoektijdvak niet noe-
menswaard.

(65) De invoer uit Taiwan daalde in 2001, tijdens het onder-
zoek naar de ontduiking van rechten, doch steeg in het
onderzoektijdvak opnieuw tot ongeveer 4 % van het EG-
verbruik. Hoewel de invoer uit Taiwan relatief hoog blijft,
mag niet worden vergeten dat niet alle invoer uit Taiwan
is onderworpen aan de uitgebreide rechten die het resul-
taat zijn van het onderzoek naar de ontduiking van de
rechten. Voorts waren de prijzen van het betrokken pro-
duct uit Taiwan in de beoordelingsperiode 10 à 20%
hoger dan die van het betrokken product uit de Volks-
republiek China, indien geen rekening wordt gehouden
met de antidumpingrechten die op het Chinese product
van toepassing zijn, terwijl de Taiwanese prijzen de prij-
zen van de EG-producenten in het onderzoektijdvak niet
onderboden. De prijzen van het betrokken product uit
overige landen liggen dicht in de buurt van die van de
EG-producenten.

5. Situatie van de EG-producenten

a) Algemeen

(66) Om een zinvolle beoordeling te kunnen maken van een
aantal schade-indicatoren moesten gegevens over de in
overweging 52 bedoelde producent buiten beschouwing
worden gelaten wanneer die gegevens wellicht beïnvloed
konden zijn door ondernemingen die deel uitmaken van
de groep maar die buiten de Gemeenschap zijn gevestigd.
Omdat de winstgevendheid van de Europese activiteiten
van deze onderneming wordt beïnvloed door de resulta-
ten van de volledige bedrijfskolom, met inbegrip van het
hoofdkantoor buiten de Gemeenschap, werd geoordeeld
dat bij de beoordeling van de indicatoren onder punt f)
winstgevendheid en h) cashflow en het vermogen om kapitaal
aan te trekken alsmede bij de beoordeling van „het rende-

ment van investeringen” onder punt g) investeringen en
rendement van investeringen geen rekening moest worden
gehouden met de gegevens van deze onderneming. Om-
dat deze onderneming bovendien was ontstaan door de
fusie van twee voorheen onafhankelijke ondernemingen,
kon zij geen informatie verstrekken over de gehele be-
oordelingsperiode wat betreft verkoopprijzen en werkge-
legenheid. Om deze reden werd ook geen rekening ge-
houden met de gegevens over e) verkoopprijzen en kosten
en i) werkgelegenheid, productiviteit en lonen. Omdat deze
onderneming slechts 15 à 25% van de EG-productie van
het betrokken product vertegenwoordigt worden onder-
staande conclusies representatief geacht.

b) Productie, productiecapaciteit en bezettingsgraad

(67) De productie van glyfosaat door de EG-bedrijfstak steeg
van 48 334 ton in 1999 tot een piek van 54 575 ton in
2000 en daalde vervolgens tot 50 448 ton in het onder-
zoektijdvak. Dit komt neer op een stijging van 4% over
de gehele beoordelingsperiode.

(68) De productiecapaciteit steeg met 11% van ongeveer
63 000 t in 1999 tot bijna 70 000 t in het onderzoek-
tijdvak. De stijging in 2000 en 2001 is het resultaat van
nieuwe productiefaciliteiten die operationeel werden in
combinatie met een voortdurende modernisering van
het productieproces.

(69) De bezettingsgraad steeg aanvankelijk van 77% in 1999
tot 83% in 2000, maar daalde in 2001 om in het on-
derzoektijdvak 72% te bereiken, een daling van 5 pro-
centpunten in vergelijking met 1999. Onderzocht werd
of deze daling van de bezettingsgraad economische ge-
volgen had gehad, maar deze bleek nauwelijks van in-
vloed op de winstgevendheid.

(70) De bezettingsgraad is, gezien de stijgende verkoop in de
EG, negatief beïnvloed door de ontwikkeling van de uit-
voer naar derde landen. In de beoordelingsperiode daalde
de uitvoer van de EG-producenten gestaag van 58% van
de gehele verkoop in 1999 tot 38% van deze verkoop in
het onderzoektijdvak.

(71) De cijfers voor productie en bezettingsgraad voor 2001
en 2002 werden beïnvloed door een daling van de pro-
ductie van één EG-producent die besloot bepaalde glyfo-
saatproducten van verbonden ondernemingen in derde
landen in te voeren in plaats van deze zelf in de Ge-
meenschap te produceren. De producten in kwestie zijn
nieuw ontwikkelde vormen waarvoor uitrusting nodig is
die momenteel niet voorhanden is in de Gemeenschap.
De verslechtering die deze schade-indicatoren voor 2001
en 2002 aangeven moet worden gezien in het licht van
de in overweging 61 reeds vermelde ontwikkeling. Na-
dere gegevens zijn te vinden in onderstaande tabel:
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Tabel 5

Productie

Productie 1999 2000 2001

2002
(Onder-
zoektijd-
vak)

Productie
(ton in 95% zuurequi-
valent)

48 337 54 575 52 406 50 448

Index 100 113 108 104

Productiecapaciteit
(ton in 95% zuurequi-
valent)

63 029 65 720 70 028 69 930

Index 100 104 111 111

Bezettingsgraad 77% 83% 75% 72%

c) Voorraden

(72) De voorraden stegen van 9 149 ton in 1999 tot 14 554
ton in het onderzoektijdvak, dus met 59%. De voor-
naamste toename vond plaats in 2001 en 2002. Dit
weerspiegelt de inspanningen van de EG-producenten
om een hoge bezettingsgraad in stand te houden om
hun vaste kosten te dekken, hoewel de markt deze hoe-
veelheden niet kon absorberen.

Tabel 6

Voorraden

Voorraden 1999 2000 2001

2002
(Onder-
zoektijd-
vak)

Ton 9 149 9 902 13 049 14 554

Index 100 108 143 159

(73) Een Chinese belanghebbende voerde aan dat de toename
van de voorraden bij de bedrijfstak van de Gemeenschap
niet kon worden toegeschreven aan de invoer uit de
Volksrepubliek China, maar veeleer verband hield met
de afnemende export van de EG-producenten. De con-
currentie van glyfosaat uit de Volksrepubliek China dat
werd ingevoerd in het kader van de regeling actieve ver-
edeling om vervolgens te worden uitgevoerd, speelde
overigens ook een rol bij de afname van de export van
de EG-producenten.

d) Verkoopvolume, marktaandeel en groei

(74) De verkoop van door de EG-producenten vervaardigd
glyfosaat steeg van 19 945 t in 1999 tot 29 607 ton in
het onderzoektijdvak, dus met in totaal 48%. Het markt-
aandeel van de EG-producenten steeg van 80% in 1999

tot 85% in het onderzoektijdvak en bereikte in 2001 een
piek van 89%. De daling van het marktaandeel in 2002
was het gevolg van de invoer van glyfosaat uit derde
landen door een EG-producent, zoals vermeld in overwe-
ging 71.

Tabel 7

Verkoop

Verkoop 1999 2000 2001

2002
(Onder-
zoektijd-
vak)

Verkoop EG-produ-
centen
(ton)

19 945 24 323 28 229 29 607

Index 100 122 142 148

Marktaandeel EG-be-
drijfstak

80% 83% 89% 85%

e) Verkoopprijzen en kosten

(75) De prijzen van het geformuleerde product werden verge-
leken, omdat dit de glyfosaatvorm is die door de con-
sument als onkruidbestrijdingsmiddel wordt gebruikt. Het
grootste deel van de glyfosaatverkoop bestaat uit de ver-
koop van geformuleerd glyfosaat, zowel wat waarde als
wat omvang van de verkoop betreft. Om een billijke
vergelijking van de prijzen te kunnen maken en omdat
er zoveel soorten geformuleerd glyfosaat op de markt
zijn, met zeer uiteenlopende prijzen, afhankelijk van de
concentratie van het product en het soort oplosmiddel,
werd uitgegaan van de meest algemene formulering, een
standaardformulering met 360 gram glyfosaat per liter.
Deze zogenaamde „standaard 360-formulering” maakte
ongeveer 40% uit van de door de EG-producenten in
de beoordelingsperiode in de Gemeenschap verkochte
hoeveelheid glyfosaat en omdat het octrooi hiervan is
verlopen, is dit de formulering die in het algemeen wordt
ingevoerd uit de Volksrepubliek China of die wordt ver-
vaardigd uit ingevoerd zuur of zout uit de Volksrepubliek
China.

(76) Er werd een afzonderlijke vergelijking gemaakt van de
prijzen van het door de EG-producenten vervaardigd ge-
formuleerd glyfosaat dat speciale oppervlakteactieve stof-
fen bevat om het product minder gevaarlijk te maken.
Deze ongevaarlijke formulering, die ook 360 gram gly-
fosaat per liter bevat, maakte in de beoordelingsperiode
ongeveer 20% uit van de hoeveelheid glyfosaat die de
EG-producenten in de EG verkochten. Glyfosaatzuur ver-
tegenwoordigde in de beoordelingsperiode ongeveer 18%
van de totale hoeveelheid glyfosaat die de EG-producen-
ten in de EG verkochten, terwijl het overige deel bestaat
uit glyfosaatzout en andere niet-standaardformuleringen
met een ander glyfosaatgehalte per liter en/of speciale
oppervlakteactieve stoffen om de doelmatigheid te verbe-
teren of het product minder gevaarlijk te maken.
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(77) Glyfosaatzuur is de voornaamste kostenpost voor glyfo-
saatformuleringen. Voor standaard 360-formuleringen
maakt glyfosaatzuur ongeveer 55% van de totale produc-
tiekosten uit en voor de ongevaarlijke 360-formulering
ongeveer 45%.

(78) De verkoopprijs van standaard 360 geformuleerd glyfo-
saat, uitgedrukt per kg 95% zuurequivalent (het equiva-
lent van 2,64 liter geformuleerd product) daalde geleide-
lijk, van 9,23 EUR in 1999 tot 7,28 EUR in 2002, dus
met 21%. De productiekosten daalden eveneens geleide-
lijk, namelijk van 10,37 EUR in 1999 tot 8,14 EUR in het
onderzoektijdvak, dus ook met 21%. Op dit product
werd in de beoordelingsperiode geen winst gemaakt, hoe-
wel het verschil tussen productiekosten en verkoopprijs
in die periode relatief stabiel bleef.

Tabel 8

Standaard 360-formulering

Standaard 360-formu-
lering 1999 2000 2001

2002
(Onder-
zoektijd-
vak)

Verkochte hoeveel-
heden
(ton 95% zuurequiva-
lent)

7 632 9 102 10 015 10 322

% Verkoop in EG 43% 41% 39% 38%

Verkoopprijs
(EUR/kg 95% zuur-
equivalent)

9,23 8,65 7,55 7,28

Index 100 94 82 79

Productiekosten
(EUR/kg 95% zuur-
equivalent)

10,37 9,31 8,88 8,14

Index 100 90 86 79

(79) Voor ongevaarlijk geformuleerd glyfosaat met een gehalte
van 360 gram glyfosaat per liter, daalde de verkoopprijs,
uitgedrukt in kg 95% zuurequivalent (het equivalent van
2,64 liter geformuleerd product) in de beoordelingsperi-
ode met zelfs 12%. De productiekosten daalden van
1999 tot en met 2001, maar gingen in het onderzoek-
tijdvak weer met 22% omhoog. De stijging van de pro-
ductiekosten in het onderzoektijdvak is het gevolg van de
daling van de bezettingsgraad. De winstgevendheid van
dit product steeg in de beoordelingsperiode.

Tabel 9

Ongevaarlijke 360-formulering

Ongevaarlijke 360-for-
mulering 1999 2000 2001

2002
(Onder-
zoektijd-
vak)

Verkochte hoeveelhe-
den
(Index)

100 123 125 106

% van EU verkoop
(Index)

100 100 88 69

Verkoopprijs
(Index)

100 100 90 88

Productiekosten
(Index)

100 79 73 78

(80) Onderstaande tabel toont de gewogen gemiddelde ver-
koopprijs en de productiekosten voor alle vormen van
glyfosaat, d.w.z. zout, zuur en alle soorten geformuleerde
producten. De verkoopprijzen en de productiekosten lij-
ken in 2001 te stijgen, maar dit was het gevolg van de
wijziging in het productassortiment op de EG-markt,
d.w.z. de EG-producenten verkochten op de EG-markt
minder zuur- en zoutproducten met een lagere waarde.

Tabel 10

Alle producten

Alle producten 1999 2000 2001

2002
(Onder-
zoektijd-
vak)

Verkoopprijs
(EUR/ kg 95% zuur-
equivalent)

8,92 7,94 8,16 7,61

Index 100 89 91 85

Productiekosten
(EUR/kg 95% zuur-
equivalent)

8,55 7,58 8,01 7,84

Index 100 88 94 92

f) Winstgevendheid

(81) De totale winstgevendheid van de EG-producenten voor
alle vormen van glyfosaat daalde van 4,2 % in 1999 tot
– 2,6% in het onderzoektijdvak. Deze winstgevendheid
heeft betrekking op alle vormen van glyfosaat die de
EG-producenten in de EG vervaardigen en verkopen. Er
werd geen rekening gehouden met ingevoerd glyfosaat
dat in de EG wordt wederverkocht, zoals vermeld in
overweging 71.
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(82) Een Chinese belanghebbende voerde aan dat voor de
beoordeling van de totale winstgevendheid wel degelijk
rekening moest worden gehouden met producten die
werden ingevoerd en wederverkocht. Geoordeeld werd
echter dat deze producten buiten beschouwing moesten
blijven omdat zij niet bijdroegen tot de winst van de EG-
producenten op de productie en verkoop in de EG. Het
argument werd derhalve afgewezen.

(83) De winstgevendheid werd eveneens negatief beïnvloed
door het productassortiment dat door de EG-producen-
ten op de EG-markt werd verkocht. De EG-producenten
wilde overschakelen van de „standaard”-glyfosaatformule-
ring, die zij onder druk van de goedkope invoer, hoofd-
zakelijk uit de Volksrepubliek China en Taiwan, met ver-
lies hadden verkocht, op duurdere producten zoals onge-
vaarlijke formuleringen. In het onderzoektijdvak ging de
verkoop van deze duurdere producten echter omlaag als
gevolg van een geringere vraag naar deze producten, het-
geen weer negatieve gevolgen had voor de winstgevend-
heid. De cijfers in verband met de winstgevendheid zijn
vermeld in tabel 11.

(84) Glyfosaat wordt op de EG-markt ook verkocht door im-
porteurs/formuleringsbedrijven. Deze verkopen vrijwel
uitsluitend de standaard 360-formulering, het best ver-
kochte product van de EG-producenten, waardoor de
importeurs/formuleringsbedrijven rechtstreeks met de
EG-producenten concurreren. Bedoeld glyfosaat wordt
hetzij als zuur hetzij als zout hoofdzakelijk aangekocht
bij EG-producenten, maar ook ingevoerd uit derde lan-
den. Hoewel de verkoop van deze standaardformulering
door de EG-producenten niet winstgevend was, moeten
deze producenten deze verkoop voortzetten omdat zij
hiermee een deel van hun vaste kosten dekken door
handhaving van de bezettingsgraad.

Tabel 11

Winstgevendheid

Winstgevendheid 1999 2000 2001

2002
(Onder-
zoektijd-
vak)

Winstgevendheid
(EG-verkoop)

4,2 % 4,3% 0,6 % – 2,6 %

g) Investeringen en rendement van de investeringen

(85) De investeringen in glyfosaat gaven na 1999 een scherpe
daling te zien, namelijk 5 à 18% van de investeringen in
1999. Het leeuwendeel van de investeringen met het oog
op de capaciteitsuitbreidingen in 2001 vond plaats in de
periode tot 1999. Voor het overige deel van de beoorde-
lingsperiode waren geen belangrijke investeringen ge-
pland of gedaan:

Tabel 12

Investeringen

Investeringen 1999 2000 2001

2002
(Onder-
zoektijd-
vak)

Investeringen
(× EUR1 000)

50 940 7 409 9 035 7 883

Index 100 15 18 15

Rendement van de
investeringen

22% 157% 17% negatief

h) Kasstroom en vermogen om kapitaal aan te trekken

(86) De kasstroom van de EG-producenten ging in de beoor-
delingsperiode achteruit, zowel absoluut als in procenten
van de omzet. Deze daling stemt overeen met de ver-
slechtering van de algemene winstgevendheid in de be-
oordelingsperiode.

Tabel 13

Kasstroom

Kasstroom 1999 2000 2001

2002
(Onder-
zoektijd-
vak)

Kasstroom
(× EUR1 000)

13 217 11 769 4 975 – 562

Index 100 89 38 negatief

Kasstroom in procen-
ten van de omzet

5,0 % 4,4% 2,1% – 0,3 %

(87) Kapitaal wordt aangetrokken op de beurs of via interne
financieringen binnen de onderneming. De investeringen
en, in sommige gevallen, de uitgaven voor O&O waren
de afgelopen jaren gering als gevolg van de dalende
winsten op de glyfosaatverkoop. Het ontbreken van be-
langrijke investeringen sedert 2000 blijkt ook uit de cij-
fers in overweging 85.

i) Werkgelegenheid, productiviteit en lonen

(88) De in overweging 52 bedoelde EG-producent kon, om de
in overweging 66 vermelde redenen, geen vergelijkbare
cijfers verstrekken over de gehele beoordelingsperiode.
Om een consequente analyse te kunnen maken van de
trends werden de door deze producent verstrekte gege-
vens buiten beschouwing gelaten.
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(89) Het aantal arbeidsplaatsen daalde van 1 017 in 1999 tot
808 in het onderzoektijdvak, dus met 20%. Dit stemt
overeen met de daling van de productie in 2001 en
2002, doch ook met een toename van de productiviteit
uitgedrukt in productie per werknemer. De productiviteit
in 2002 daalde hoofdzakelijk als gevolg van een verla-
ging van de bezettingsgraad, zoals vermeld in overweging
71. De stijging van de loonkosten per werknemer is het
resultaat van collectieve onderhandelingen.

(90) Een Chinese belanghebbende verklaarde dat de daling van
de werkgelegenheid het gevolg was van een toegenomen
efficiency en niet van de ondervonden schade. De daling
van de werkgelegenheid is echter hoofdzakelijk het ge-
volg van een daling van de productie, hoewel een toege-
nomen efficiëncy hiertoe inderdaad in enige mate heeft
bijgedragen, zoals vermeld in overweging 89.

Tabel 14

Werkgelegenheid

Werkgelegenheid 1999 2000 2001

2002
(Onder-
zoektijd-
vak)

Aantal werknemers 1 017 846 791 808

Index 100 83 78 80

Loonkosten per
werknemer
(in EUR)

57 730 60 040 63 619 64 871

Index 100 104 110 112

Productie per werk-
nemer
(ton/jaar)

44 56 58 49

Productie per werk-
nemer
(geïndexeerd)

100 129 133 112

j) Omvang van dumping en herstel van eerdere dumping

(91) De dumpingmarge in het onderzoektijdvak (29,9 %) is
weliswaar lager dan die welke bij het oorspronkelijk on-
derzoek werd vastgesteld (38,2 %), maar heeft nog steeds
grote gevolgen voor de situatie van de EG-producenten.
De situatie van deze producenten gaf aanvankelijk een
lichte verbetering te zien nadat antidumpingmaatregelen
waren genomen, maar er was nog geen volledig herstel.
De dumpingmarge steeg tot 62%, zoals vastgesteld bij

het in overweging 1 vermelde absorptieonderzoek. Deze
stijging van de dumpingmarge en de daaropvolgende
ontduiking van de rechten door uitvoer via Maleisië en
Taiwan, zoals vastgesteld bij het andere in overweging 1
vermelde onderzoek, heeft zeker bijgedragen tot de prijs-
druk in de EG en de dalende winsten van de EG-produ-
centen. Mocht het betrokken product uit de Volksrepu-
bliek China weer in grotere hoeveelheden worden inge-
voerd, dan zal de bij dit onderzoek vastgestelde dum-
pingmarge aanzienlijke gevolgen hebben voor de EG-pro-
ducenten.

(92) Twee partijen in de Volksrepubliek China voerden aan
dat de maatregelen niet doeltreffend waren en zouden
moeten worden ingetrokken omdat de economische situ-
atie van de EG-producenten in de periode waarin zij niet
van kracht waren niet duidelijk was verbeterd. De doel-
treffendheid van de maatregelen werd echter aangetast
door de voortdurende prijsdruk en de dalende prijzen
van het betrokken product uit de Volksrepubliek China.
De doeltreffendheid van de maatregelen werd nog verder
aangetast door de absorptie en de ontduiking van de
antidumpingrechten, zoals vermeld in de overwegingen
1 en 45. Dit argument wordt derhalve afgewezen.

6. Conclusie

(93) Nadat antidumpingmaatregelen waren genomen ten aan-
zien van het betrokken product uit de Volksrepubliek
China, gaf de economische situatie van de EG-producen-
ten een verbetering te zien wat betreft productiviteit,
productie, productiecapaciteit, verkoop en marktaandeel.
Dit kan niet alleen worden toegeschreven aan de maat-
regelen maar moet ook worden gezien in de context van
het toegenomen glyfosaatverbruik in de EG. De verkoop-
prijzen zijn echter gestaag omlaag gegaan waardoor ook
de winstgevendheid geleidelijk terugliep en in het onder-
zoektijdvak verlies werd geboekt. Dit had negatieve ge-
volgen voor de kasstroom, terwijl de voorraden toena-
men en de werkgelegenheid achteruitging. Voorts zijn er
sedert 2000 geen belangrijke nieuwe investeringen ge-
daan.

(94) Een partij in de Volksrepubliek China betoogde dat de
zwakke situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap
het gevolg was van de te hoge productiecapaciteit en de
daling van de export. Dit argument werd afgewezen om
de in de overwegingen 69 en 73 vermelde redenen. Ge-
oordeeld wordt dat de economische situatie van de EG-
producenten zwak blijft.
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E. WAARSCHIJNLIJKHEID VAN EEN VOORTZETTING
DAN WEL HERHALING VAN DUMPING

(95) Nadat antidumpingmaatregelen waren vastgesteld, werd
de invoer met dumping van glyfosaat uit de Volksrepu-
bliek China voortgezet. Hoewel de hoeveelheid die de EG
binnenkwam daalde (onder meer als gevolg van de maat-
regelen), bleven Chinese producenten duidelijk aanwezig
op de markt. Via hun verkoop, die hoofdzakelijk plaats-
vond in het kader van de regeling actieve veredeling,
bleven zij echter een bepaalde druk uitoefenen op de
prijzen binnen de EG. Momenteel beschikken zij over
een reserveproductiecapaciteit van ongeveer 40% van
het verbruik in de EG en bovendien zouden zij, indien
de maatregelen vervallen, in een positie verkeren om de
export van aanzienlijke hoeveelheden naar derde landen
naar de EG te verleggen, zoals vermeld in de overwegin-
gen 41 en 47. Zo zouden zij, indien de huidige maat-
regelen vervallen, grotere hoeveelheden kunnen leveren
aan de EG tegen prijzen die tot een belangrijke prijson-
derbieding en prijsdruk in de EG zullen leiden. De prijzen
van glyfosaat uit de Volksrepubliek China zouden tevens
de prijzen van glyfosaat uit andere derde landen onder-
bieden, bijvoorbeeld in het geval van Taiwan met onge-
veer 10 à 20%.

(96) Een partij in de Volksrepubliek China voerde aan dat de
geringe hoeveelheden glyfosaat die uit de Volksrepubliek
China werden ingevoerd niet van invloed konden zijn op
de prijzen op de EG-markt en dat de daling van die
prijzen het gevolg was van de daling van de productie-
kosten van de EG-producenten. Dit argument werd afge-
wezen omdat glyfosaat een basisproduct is en omdat de
aanwezigheid van zelfs geringe hoeveelheden goedkoop
glyfosaat de prijzen op de markt beïnvloedt. Dit is met
name het geval voor het standaard geformuleerde pro-
duct dat ongeveer 40% uitmaakt van de verkoop van de
EG-producenten en waarmee glyfosaat uit de Volksrepu-
bliek rechtstreeks concurreert. Ondanks de inspanningen
van de EG-producenten om hun kosten te drukken, bleef
de winstgevendheid van het standaard geformuleerde
product in de beoordelingsperiode negatief als gevolg
van de dalende prijzen.

(97) Een andere partij in de Volksrepubliek China was van
oordeel dat bij de schadebeoordeling geen rekening
moest worden gehouden met invoer in het kader van
de regeling actieve veredeling omdat de aldus ingevoerde
producten niet op de EG-markt worden verkocht. Glyfo-
saatzout en -zuur dat in het kader van de regeling actieve
veredeling wordt ingevoerd concurreert echter recht-
streeks met de producten van EG-producenten bij aan-
koop door importeurs/formuleringsbedrijven. Het is der-
halve terecht dat bij de schadebeoordeling rekening werd
gehouden met die invoer. Hoewel de producten die in
het kader van de regeling actieve veredeling worden inge-
voerd niet op de EG-markt worden verkocht, zijn de
gevolgen van deze invoer voelbaar op de markt, daar
importeurs/formuleringsbedrijven deze producten tegen

de meest concurrerende prijzen willen kopen om ze zo-
wel binnen als buiten de EG te verkopen. De prijzen van
de producten die in het kader van de regeling actieve
veredeling worden ingevoerd hebben derhalve wel dege-
lijk bijgedragen tot de achteruitgang van de winstgevend-
heid van de EG-producenten op de EG-markt en hun
voortdurende zwakke economische situatie. Dit argument
wordt derhalve afgewezen.

(98) Zoals vermeld in overweging 93 verkeren de EG-produ-
centen momenteel in een precaire situatie, met name wat
betreft de winstgevendheid die sedert de instelling van de
antidumpingmaatregelen steeds slechter werd, zodat de
EG-producenten in het onderzoektijdvak verlies maakten
en zelfs een negatieve kasstroom kenden. Daarom is het
waarschijnlijk dat indien de EG-producenten worden ge-
confronteerd met een grotere invoer uit de Volksrepu-
bliek China tegen dumpingprijzen, dit tot een verslechte-
ring zal leiden van de reeds zwakke financiële situatie en
tot een verlies van marktaandeel. Daarom wordt gecon-
cludeerd dat de EG-producenten schade zullen blijven
lijden indien de maatregelen vervallen.

F. BELANG VAN DE GEMEENSCHAP

1. Algemene overwegingen

(99) De Commissie heeft onderzocht of handhaving van de
antidumpingmaatregelen ten aanzien van glyfosaat in het
belang is van de Gemeenschap. Vastgesteld werd dat de
schadeveroorzakende dumping waarschijnlijk zal worden
voortgezet. Tevens werd onderzocht of er doorslagge-
vende redenen zijn om de maatregelen niet te handhaven
en werd rekening gehouden met de gevolgen die de
rechten in het verleden voor alle belanghebbenden heb-
ben gehad.

(100) Bij het oorspronkelijke onderzoek bleek dat de maatre-
gelen niet strijdig waren met het belang van de Gemeen-
schap. Omdat onderhavig onderzoek ook een onderzoek
is in verband met het vervallen van de antidumpingmaat-
regelen werd ook nagegaan welke gevolgen de bestaande
maatregelen hebben gehad, met name voor verwerkende
bedrijven, de consument en importeurs/formuleringsbe-
drijven.

2. Belang van de EG-producenten

(101) Glyfosaat uit de Volksrepubliek China wordt nog steeds
aangeboden tegen cif-prijzen die lager zijn dan de huidige
verkoopprijzen van de EG-producenten. Indien de maat-
regelen vervallen zullen de Chinese producenten een gro-
ter aandeel van de EG-markt in handen krijgen ten koste
van de EG-producenten, of zal dit tot een situatie leiden
waarin de EG-producenten zich gedwongen zullen zien
de reeds lage prijzen nog verder te verlagen om markt-
aandeel en bezettingsgraad te handhaven. In beide geval-
len zullen de EG-producenten door het vervallen van de
maatregelen verlies lijden.
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(102) De EG-producenten voerden aan dat de maatregelen voor
het grootste deel van de beoordelingsperiode door de
Chinese producenten waren geabsorbeerd of waren ont-
doken zodat het corrigerende effect beperkt was geweest.
De absorptie en de ontduiking van de maatregelen door
verzending via Maleisië en Taiwan werden bevestigd bij
de in overweging 1 vermelde onderzoeken, waarna hier-
tegen maatregelen werden genomen.

(103) Verschillende toeleveranciers van de EG-producenten
hebben zich aangemeld en verklaard dat de productie
van glyfosaat in de EG waarschijnlijk lager zal zijn indien
de antidumpingmaatregelen komen te vervallen en dat zij
derhalve een geringere vraag naar hun producten en
diensten verwachtten.

(104) Gezien het bovenstaande wordt geoordeeld dat bij het
ontbreken van antidumpingmaatregelen ten aanzien van
het betrokken product uit de Volksrepubliek China, de
situatie van de EG-producenten zal verergeren als gevolg
van een toenemende invoer tegen dumpingprijzen, het-
geen tot grotere financiële verliezen zal leiden. Hoewel de
invoer uit de Volksrepubliek China in de beoordelings-
periode is afgenomen, moet worden benadrukt dat gly-
fosaat kan worden beschouwd als een basisproduct. Dat
betekent dat zelfs een geringe invoer tegen dumpingprij-
zen schadelijke gevolgen kan hebben voor de EG-produ-
centen. Deze producenten hebben hun productie, ver-
koopvolume en marktaandeel in de beoordelingsperiode
vergroot, hetgeen echter ten koste van de winst is gegaan.
Het voortbestaan van deze producenten zal in gevaar
komen indien er geen maatregelen zijn om de gevolgen
van schadeveroorzakende dumping weg te nemen.

3. Belang van onafhankelijke importeurs/formuleringsbe-
drijven

(105) Omdat het grootste deel van het glyfosaat dat uit de
Volksrepubliek China wordt ingevoerd in de vorm van
een zuur of zout wordt ingevoerd en in geformuleerde
vorm wordt wederverkocht, zijn ook de formuleringsbe-
drijven bij deze procedure betrokken. Een aantal van deze
importeurs gaf aan dat zij op dat ogenblik weliswaar
minimale hoeveelheden glyfosaat uit de Volksrepubliek
China invoerden, maar dat zij meer uit dit land zouden
gaan invoeren indien er geen maatregelen waren.

(106) Eén importeur/formuleringsbedrijf heeft volledige mede-
werking verleend bij het onderzoek. Hij maakte bezwaar
tegen de antidumpingmaatregelen omdat een verhoging
van de prijs van de voornaamste grondstof een verlaging
zou betekenen van de winstmarge van geformuleerd gly-
fosaat. Een aantal formuleringsbedrijven die momenteel
geen glyfosaatzuur uit de Volksrepubliek China invoeren
als gevolg van de bestaande maatregelen, verklaarden dat

zij dit product opnieuw uit de Volksrepubliek China zou-
den invoeren indien de maatregelen vervallen. Omdat de
meeste importeurs/formuleringsbedrijven zich ook met
andere producten dan glyfosaat bezighouden wordt ge-
oordeeld dat zelfs indien de maatregelen een prijsverla-
ging van glyfosaatzuur zouden tegengaan, de gevolgen
van de maatregelen voor de activiteiten van deze bedrij-
ven als geheel beperkt zullen zijn.

(107) Importeurs/formuleringsbedrijven verwachten dat zij hun
glyfosaat op de EG-markt tegen lagere prijzen kunnen
aanbieden indien de maatregelen vervallen waardoor zij
hun marktaandeel ten koste van de EG-producenten kun-
nen uitbreiden. De financiële voordelen hiervan zullen
echter vrij gering zijn omdat de importeurs/formulerings-
bedrijven gedwongen zullen zijn het grootste deel van de
kostenverlaging aan hun afnemers door te berekenen als
gevolg van de concurrentie met andere formuleringsbe-
drijven die ook glyfosaat uit de Volksrepubliek China
invoeren. Voorts zouden importeurs/formuleringsbedrij-
ven niet van dumping mogen profiteren omdat dit een
onevenwichtige situatie creëert ten opzichte van andere
concurrenten, namelijk de EG-producenten.

(108) Op grond van het bovenstaande wordt geoordeeld dat
het voordeel voor de EG-producenten bij de handhaving
van de maatregelen zwaarder weegt dan de geringe na-
delen die hieruit kunnen voortvloeien voor de betrokken
importeurs/formuleringsbedrijven.

4. Belang van distributeurs en consumenten

(109) De Commissie ontving opmerkingen van een organisatie
die distributeurs en afnemers van landbouwchemicaliën
in de EG vertegenwoordigt. Deze organisatie uitte kritiek
op het gedrag van de EG-producenten op de EG-markt
dat ten koste zou gaan van onafhankelijke distributeurs
van landbouwchemicaliën.

(110) Deze organisatie en een importeur/formuleringsbedrijf
voerden aan dat de EG-markt door wettelijke belemme-
ringen zwaar beschermd wordt tegen invoer, namelijk
Richtlijn 91/414/EG van de Raad van 15 juli 1991 be-
treffende het op de markt brengen van gewasbescher-
mingsmiddelen (1), waardoor het overbodig is maatrege-
len te handhaven. Dit argument werd herhaald door de
organisatie nadat de conclusies van het onderzoek be-
kend waren gemaakt. Deze richtlijn van de Raad heeft
echter geen betrekking op handelsbescherming maar vee-
leer op milieuveiligheidsaspecten. Desalniettemin werd
aangevoerd dat het verkrijgen van de noodzakelijke in-
formatie voor de registratie van glyfosaat zowel tijd als
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geld kost en importeurs/formuleringsbedrijven die glyfo-
saat uit derde landen willen invoeren afschrikt. Dit blijkt
in de praktijk echter niet zo'n vaart te lopen omdat een
aantal importeurs/formuleringsbedrijven er wel in ge-
slaagd is glyfosaat te registreren in het kader van Richtlijn
91/414/EG. De medewerkende importeur/formulerings-
bedrijf verklaarde voorts glyfosaat uit de Volksrepubliek
China te gaan invoeren indien de maatregelen zouden
vervallen. De Commissie is derhalve van oordeel dat
Richtlijn 91/414/EG de toegang tot de EG-markt voor
glyfosaat uit de Volksrepubliek China niet afsluit.

(111) Voorts werd aangevoerd dat de lage prijzen van „gene-
rieke” standaard geformuleerde producten, vervaardigd
door formuleringsbedrijven op basis van zuur of zout
dat bij een bepaalde EG-producent wordt aangekocht,
worden gecompenseerd door de hogere prijzen van
„equivalente” merkproducten die door die producent
worden verkocht. Deze goedkope „generieke” producten
zouden volgens hen andere producenten afschrikken, met
inbegrip van producenten in de Volksrepubliek China die
zich op de EG-markt zouden willen wagen. Hoewel werd
bevestigd dat formuleringsbedrijven zuur en/of zout te-
gen lage prijzen bij deze EG-producent aankopen, is het
onjuist dat de EG-producent hoge prijzen kon vragen
voor zijn geformuleerde producten. Zoals vermeld in
overweging 75 verkochten de EG-producenten, met in-
begrip van de betrokken producent, hun standaard ge-
formuleerde producten (merkproducten) in de beoorde-
lingsperiode met verlies waardoor het argument dat zij
hogere prijzen zouden kunnen vragen voor hun „merk”-
producten aan geloofwaardigheid inboet.

(112) Deze organisatie voerde verder aan dat twee EG-produ-
centen een kartel vormen in de EG omdat één van hen
zijn marktaandeel in de EG lijkt te beperken terwijl hij
daarin een groter marktaandeel zou kunnen hebben. Het
hiertoe aangevoerde bewijsmateriaal was echter niet over-
tuigend omdat andere factoren dan het bestaan van een
kartel een verklaring zouden kunnen vormen voor deze
beweerde beperking van het marktaandeel. In de eerste
plaats wordt erop gewezen dat niet alleen het marktaan-
deel van de producent in kwestie maar ook dat van
andere producten in de beoordelingsperiode geen aan-
zienlijke schommelingen vertoonde. In de tweede plaats
konden op de exportmarkten hogere prijzen worden ge-
vraagd zodat het feit dat de onderneming niet meer bin-
nen dan buiten de EG verkocht eventueel ook zou kun-
nen worden verklaard door andere factoren zoals bij-
voorbeeld inspanningen om een optimale omzet te ver-
wezenlijken op exportmarkten omdat de export meer
winst opleverde dan de verkoop op de EG-markt. De
productie van de EG-producenten is bovendien aanzien-

lijk hoger dan het verbruik in de EG en het is derhalve
voor alle EG-producenten van economisch belang glyfo-
saat uit te voeren om een hoge bezettingsgraad te beha-
len zodat zij hun vaste kosten volledig kunnen dekken.
In dit verband is er momenteel onvoldoende bewijsma-
teriaal om te kunnen concluderen dat er sprake is van
een kartel dat opzettelijk zijn marktaandeel in de EG zou
beperken hetgeen ten koste zou gaan van de consument.
Tot slot dient het al dan niet bestaan van een kartel te
worden onderzocht in het kader van een antikartelonder-
zoek en de Commissie heeft een dergelijk onderzoek tot
op heden niet geopend.

(113) Anderzijds waren er geen aanwijzingen wat betreft moge-
lijke negatieve gevolgen van het voortzetten van de anti-
dumpingmaatregelen voor de glyfosaatdistributeurs.

(114) De voornaamste groep afnemers van het product zijn
landbouwers. Een verhoging van de prijs van glyfosaat
zal minimale gevolgen hebben voor hun winstgevendheid
omdat glyfosaat slechts van geringe betekenis is in hun
totale kosten. Het vervallen van de maatregelen zou een
verbetering betekenen van de winstmarge van landbou-
wers van ongeveer 0,1 %.

(115) Op grond van het bovenstaande wordt geoordeeld dat de
voordelen van de handhaving van de maatregelen voor
de EG-producenten zwaarder wegen dan de geringe na-
delen die voor distributeurs en consumenten uit de hand-
having van deze maatregelen kunnen voortvloeien.

5. Conclusie

(116) Indien de bestaande maatregelen komen te vervallen, zul-
len de EG-producenten aanzienlijke verliezen lijden als
gevolg van de prijsdruk op de EG-markt. Door de stij-
gende invoer uit de Volksrepubliek China zullen de EG-
producenten marktaandeel verliezen of zij zullen hun
verkoopprijzen verder moeten verlagen om hun markt-
aandeel te handhaven. Importeurs/formuleringsbedrijven
zouden een groter marktaandeel kunnen verwerven
door de goedkope aanvoer van glyfosaat uit de Volks-
republiek China, maar het economisch effect voor de
importeurs/formuleringsbedrijven zou slechts van gering
belang zijn omdat zij de kostenverlaging aan hun afne-
mers moeten doorberekenen, terwijl het nadeel voor de
EG-producenten veel groter zou zijn. Er waren geen aan-
wijzingen over mogelijke negatieve gevolgen van de
voortzetting van de antidumpingmaatregelen voor glyfo-
saatdistributeurs. Hoewel gebruikers van lagere prijzen
zouden kunnen profiteren indien de maatregelen verval-
len, zou dit geen beduidende gevolgen hebben voor hun
winstmarge of voor hun activiteiten.
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(117) Na de belangen van de verschillende partijen tegen elkaar
te hebben afgewogen, is de conclusie dat er in het belang
van de Gemeenschap geen dwingende redenen zijn die
tegen de handhaving van de maatregelen pleiten.

G. VOORGESTELDE RECHTEN

(118) Om het recht vast te stellen werd uitgegaan van glyfo-
saatzuur omdat dit een gemeenschappelijke basis is voor
alle vormen van glyfosaat die uit de Volksrepubliek China
worden ingevoerd en in de Gemeenschap vervaardigd.
Zuur maakt 55% uit van de productiekosten van de
equivalente hoeveelheid van standaard 360-geformuleerd
product. De zuurvorm maakt bovendien meer dan 90%
uit van het glyfosaat dat in het onderzoektijdvak uit de
Volksrepubliek China werd ingevoerd. Een recht dat is
vastgesteld op basis van gegevens over glyfosaatzuur
wordt derhalve representatief geacht voor de verschil-
lende vormen van glyfosaat die uit de Volksrepubliek
China worden ingevoerd.

(119) Om de prijsverhoging te berekenen die nodig is om de
schadelijke gevolgen van dumping weg te nemen heeft de
Commissie de prijzen van het met dumping ingevoerde
product vergeleken met de productiekosten van glyfo-
saatzuur van de EG-producenten en deze vermeerderd
met een redelijke winstmarge. Een winstmarge van 5%
werd redelijk geacht omdat glyfosaatzuur een basispro-
duct is dat theoretisch in bulk wordt verkocht aan tus-
senhandelaars die de kosten van het formuleren op zich
nemen alvorens het aan eindafnemers wordt verkocht,
zoals reeds was vastgesteld bij het oorspronkelijke onder-
zoek.

(120) Op deze basis werd het gewogen gemiddelde van de
exportprijzen in het onderzoektijdvak, cif grens Gemeen-
schap, vergeleken met de gewogen gemiddelde productie-
kosten van de EG-producenten, verhoogd met een winst-
marge van 5%. Uit deze vergelijking bleek dat de prijs-
onderbiedingsmarge 80% bedroeg.

(121) Omdat de schademarge hoger is dan de dumpingmarge
moeten de antidumpingrechten op de dumpingmarge
worden afgestemd overeenkomstig artikel 7, lid 2, van
de basisverordening.

(122) Op grond van het bovenstaande wordt geoordeeld dat
het volgende antidumpingrecht moet worden vastgesteld:

Land Onderneming AD-recht
(%)

Volksrepubliek China Alle producenten/ex-
porteurs

29,9

(123) Het antidumpingrecht op glyfosaat uit de Volksrepubliek
China werd bij Verordening (EG) nr. 163/2002 uitgebreid
tot glyfosaat dat vanuit Maleisië en Taiwan wordt inge-
voerd, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Ma-
leisië of Taiwan. Omdat het antidumpingrecht, zoals in
dit herzieningsonderzoek berekend, in de plaats komt
van het huidige recht, moet het antidumpingrecht, vast-
gesteld zoals vermeld in overweging 122, worden uitge-
breid tot glyfosaat dat vanuit Maleisië en Taiwan wordt
ingevoerd, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit
Maleisië of Taiwan. De twee producenten/exporteurs die
waren vrijgesteld van de bij Verordening (EG) nr.
163/2002 uitgebreide maatregelen, moeten ook worden
vrijgesteld van de bij deze verordening vastgestelde maat-
regelen.

(124) Overeenkomstig artikel 20 van de basisverordening zijn
alle belanghebbenden in kennis gesteld van de voor-
naamste feiten en overwegingen op basis waarvan de
Commissie voornemens was een voorstel in te dienen
om het niveau van de bestaande maatregelen te verlagen.
Tevens werd een termijn vastgesteld waarbinnen de be-
langhebbenden hierover opmerkingen konden maken.
Met deze opmerkingen werd rekening gehouden.

(125) Uitgaande van de conclusies van de herzieningsonderzoe-
ken moet het antidumpingrecht dat is vastgesteld bij Ver-
ordening (EG) nr. 368/98 worden verlaagd tot 29,9 %
van de nettoprijs, franco grens Gemeenschap, vóór inkla-
ring,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Er wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld op gly-
fosaat, ingedeeld onder de GN-codes ex 2931 00 95 (Taric-code
2931 00 95 82) en ex 3808 30 27 (Taric-code 3808 30 27 19),
van oorsprong uit de Volksrepubliek China.

2. Het in lid 1 vermelde definitieve antidumpingrecht wordt
uitgebreid tot glyfosaat dat vanuit Maleisië wordt ingevoerd (al
dan niet aangegeven als van oorsprong uit Maleisië) (Taric-code
2931 00 95 81) en ex 3808 30 27 (Taric-code 3808 30 27 11),
met uitzondering van glyfosaat dat wordt geproduceerd door
Crop Protection (M) Sdn. Bhd., Lot 746, Jalan Haji Sirat 4 1/2
Miles, off Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan,
Maleisië (Aanvullende Taric-code A309).
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3. Het in lid 1 vermelde definitieve antidumpingrecht wordt
uitgebreid tot glyfosaat dat vanuit Taiwan wordt ingevoerd (al
dan niet aangegeven als van oorsprong uit Taiwan) (Taric-code
2931 00 95 81) en ex 3808 30 27 (Taric-code 3808 30 27 11),
met uitzondering van het glyfosaat dat wordt geproduceerd
door Sinon Corporation, No. 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd,
Taichung, Taiwan (Aanvullende Taric-code A310).

4. Het recht, dat van toepassing is op de nettoprijs franco
grens Gemeenschap van de in de leden 1 tot en met 3 beschre-
ven producten, bedraagt 29,9 %.

5. Tenzij anders vermeld, zijn de bepalingen inzake douane-
rechten van toepassing.

Artikel 2

De antidumpingrechten worden ingesteld voor een periode van
vijf jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verorde-
ning.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag die volgt op haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 september 2004.

Voor de Raad
De voorzitter

L. J. BRINKHORST
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