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(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1683/2004,

annettu 24 päivänä syyskuuta 2004,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan
glyfosaatin tuonnissa

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön
jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päi-
vänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
384/96 (1), jäljempänä ”perusasetus”, ja erityisesti sen 11 artiklan
2 ja 3 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka se on tehnyt
neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A. MENETTELY

1. Voimassa olevat toimenpiteet

(1) Helmikuussa 1998 neuvosto otti asetuksella (EY) N:o
368/98 (2) käyttöön lopulliset polkumyyntitoimenpiteet,
jäljempänä ”alkuperäiset toimenpiteet”, 24 prosentin tul-
lin muodossa Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä
”Kiina”, peräisin olevan glyfosaatin tuonnissa. Asetusta
muutettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o
1086/2000 (3), jolla tulli nostettiin absorptiotutkimuksen
johdosta 48 prosenttiin perusasetuksen 12 artiklan mu-
kaisesti. Sittemmin kyseinen Kiinasta peräisin olevan gly-
fosaatin tuonnissa käyttöön otettu 48 prosentin tulli laa-
jennettiin perusasetuksen 13 artiklan mukaisen toimenpi-
teiden kiertämistä koskevan tutkimuksen johdosta neu-
voston asetuksella (EY) N:o 163/2002 (4) koskemaan Ma-
lesiasta ja Taiwanista tapahtuvaa glyfosaatin (riippumatta
siitä, onko tuote ilmoitettu Malesiasta tai Taiwanista pe-
räisin olevaksi) tuontia, lukuun ottamatta yhden kum-
massakin maassa nimetyn yrityksen tuottaman glyfosaa-
tin tuontia.

2. Toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan ja
välivaiheen tarkastelun vireillepano

(2) Kiinasta peräisin olevan glyfosaatin tuontiin sovellettavien
polkumyyntitoimenpiteiden voimassaolon lähestyvää
päättymistä koskevan ilmoituksen (5) julkaisemisen jäl-

keen komissio vastaanotti 18 päivänä marraskuuta
2002 perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisen
pyynnön tarkastella näitä toimenpiteitä.

(3) Pyynnön esitti European Glyphosate Association (EGA),
jäljempänä ”pyynnön esittäjä”, tuottajien puolesta, jotka
edustavat valtaosaa, tässä tapauksessa yli 90:tä prosenttia,
glyfosaatin kokonaistuotannosta yhteisössä.

(4) Pyyntöä perusteltiin sillä, että toimenpiteiden voimassa-
olon päättyminen johtaisi todennäköisesti polkumyynnin
jatkumiseen tai toistumiseen ja yhteisön tuotannonalalle
tästä aiheutuvaan vahinkoon. Pyyntöön sisältyvän näytön
perusteella komissio katsoi lisäksi, että toimenpiteen taso
ei riittänyt torjumaan polkumyyntikäytäntöjen vahingol-
lisia vaikutuksia, mistä syystä se pani omasta aloitteestaan
vireille toimenpiteiden täydellisen, menettelyn kaikki nä-
kökohdat kattavan välivaiheen tarkastelun. Neuvoa-anta-
vaa komiteaa kuultuaan komissio päätti, että oli olemassa
riittävä näyttö perusasetuksen 11 artiklan 2 ja 3 kohdan
mukaisten toimenpiteiden voimassaolon päättymistä kos-
kevan ja välivaiheen tarkastelun vireille panemiseksi,
minkä johdosta komissio julkaisi Euroopan unionin viralli-
sessa lehdessä tarkastelujen vireillepanoa koskevan ilmoi-
tuksen (6).

3. Tutkimusten osapuolet

(5) Komissio ilmoitti virallisesti tutkimusten vireillepanosta
Kiinan viranomaisille, vientiä harjoittaville Kiinan tuotta-
jille, pyynnössä mainituille yhteisön tuottajille, tuojille ja
käyttäjille sekä niiden järjestöille. Asianomaisille osapuo-
lille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti ja
pyytää tulla kuulluiksi vireillepanoilmoituksessa annetussa
määräajassa.

(6) Koska tarkasteltavana olevan tuotteen vientiä harjoittavia,
pyynnön ja aiemman tutkimuksen perusteella tiedossa
olevia Kiinan tuottajia on ilmeisen paljon, vireillepanoil-
moituksessa harkittiin otantamenetelmän käyttöä polku-
myynnin tutkimiseen. Komissio lähetti otantaan liittyvät
kyselylomakkeet myös tiedossaan oleville tuojille.

FI30.9.2004 Euroopan unionin virallinen lehti L 303/1

(1) EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 461/2004 (EUVL L 77, 13.3.2004,
s. 12).

(2) EYVL L 47, 18.2.1998, s. 1.
(3) EYVL L 124, 25.5.2000, s. 1.
(4) EYVL L 30, 31.1.2002, s. 1.
(5) EYVL C 120, 23.5.2002, s. 3. (6) EUVL C 36, 15.2.2003, s. 18.



(7) Kuitenkin vain vähäinen määrä vientiä harjoittavia Kiinan
tuottajia ilmoittautui ja toimitti vireillepanoilmoituksessa
pyydetyt tiedot määräajassa. Tästä syystä otantamenetel-
män käyttöä ei pidetty vientiä harjoittavien Kiinan tuot-
tajien osalta tarpeellisena. Lisäksi ainoastaan yksi tuoja
ilmoitti tuovansa Kiinasta peräisin olevaa glyfosaattia. Tä-
män vuoksi otantamenetelmän käyttöä ei pidetty tuojien-
kaan osalta tarpeellisena.

(8) Komissio lähetti kyselylomakkeen osapuolille, joita asian
tiedettiin koskevan, ja sai vastaukset neljältä yhteisön
tuottajalta ja kahdelta vientiä harjoittavalta Kiinan tuotta-
jalta. Yksi tuoja ilmoitti tuovansa Kiinasta peräisin olevaa
glyfosaattia ja palautti kyselylomakkeen kaikilta osin täy-
tettynä.

(9) Joukko vientiä harjoittavia Kiinan tuottajia, neljä tuottajaa
ja 13 toimittajaa yhteisössä sekä yksi jakelijoiden ja käyt-
täjien järjestö esittivät näkökantansa kirjallisesti. Kaikille
osapuolille, jotka olivat sitä pyytäneet määräajassa ja
osoittaneet, että niiden kuulemiseen oli olemassa erityisiä
syitä, annettiin mahdollisuus tulla kuulluiksi.

(10) Komissio hankki ja tarkisti kaikki tiedot, joita se piti
tarpeellisina sen määrittämiseksi, oliko vahingollisen pol-
kumyynnin jatkuminen tai toistuminen todennäköistä,
sekä yhteisön edun arvioimiseksi. Tarkastuskäynnit teh-
tiin seuraavien yritysten tiloihin:

Vientiä harjoittavat Kiinan tuottajat:

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

Yhteisön tuottajat:

— Cheminova Agro A/S, Lemvig, Tanska (ja siihen etu-
yhteydessä oleva jakelija Headland Agrochemicals Ltd,
Great Chesterford, Essex, Yhdistynyt kuningaskunta),

— Herbex Produtos Químicos, SA, Sintra, Portugali,

— Monsanto Europe SA, Bryssel ja Antwerpen, Belgia (ja
siihen etuyhteydessä oleva jakelija Monsanto UK Ltd,
Cambridge, Yhdistynyt kuningaskunta),

— Syngenta UK, Huddersfield, Yhdistynyt kuningaskunta
(ja siihen etuyhteydessä olevat yritykset Stauffer Che-
mical BV, Seneffe, Belgia, ja Syngenta Supply AG,
Basel, Sveitsi, sekä etuyhteydessä oleva jakelija Syn-
genta Crop Protection, Whittlesford, Cambridgeshire,
Yhdistynyt kuningaskunta);

Markkinataloutta toteuttavan kolmannen maan tuottaja:

— Monsanto do Brasil, São Paulo, Brasilia.

(11) Tarkastelua koskevissa tutkimuksissa polkumyynnin jat-
kumisen tai toistumisen todennäköisyyden tutkinta kattoi
ajanjakson 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta
2002, jäljempänä ”tutkimusajanjakso”. Kehityssuuntaus-
ten kartoittaminen vahingon jatkumisen tai toistumisen
todennäköisyyttä tarkasteltaessa kattoi ajanjakson vuoden
1999 tammikuusta tutkimusajanjakson loppuun, jäljem-
pänä ”tarkastelujakso”.

4. Markkinatalouskohtelu ja yksilöllinen kohtelu

(12) Kaksi kiinalaista yritystä – Zhejiang Xinan Industrial
Group Ltd, jäljempänä ”Xinanchem”, ja Zhenjiang Jiagnan
Chemical Factory, jäljempänä ”Zhenjiang” – pyysivät pe-
rusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan b alakohdan mukaisesti
markkinatalouskohtelua ja yksilöllistä kohtelua. Kävi kui-
tenkin ilmi, että Zhenjiang ei vienyt tarkasteltavana ole-
vaa tuotetta yhteisöön tutkimusajanjaksolla. Tästä syystä
Zhenjiangin markkinatalouskohtelua ja yksilöllistä kohte-
lua koskeva pyyntö menetti merkityksensä. Xinanchemin
piti täyttää yksityiskohtainen lomake markkinatalouskoh-
telua koskevaa pyyntöä varten.

(13) Vaikka yrityksen osake-enemmistö oli yksityishenkilöiden
omistuksessa, yrityksen pääteltiin olevan valtion hallin-
nassa, koska muiden kuin valtion omistuksessa olevien
osakkeiden omistus oli varsin hajanaista, minkä lisäksi
valtion osake-erä oli ylivoimaisesti suurin. Lisäksi valtiol-
liset osakkaat nimittivät hallintoneuvoston, jonka jäse-
nistä valtaosa oli joko valtion virkamiehiä tai valtionyri-
tysten toimihenkilöitä. Tästä syystä pääteltiin, että valtio
harjoitti merkittävää yritykseen kohdistuvaa valvontaa ja
vaikutusvaltaa.

(14) Lisäksi kävi ilmi, että Kiinan valtio oli myöntänyt China
Chamber of Commerce Metals, Minerals & Chemicals
Importers and Exporters -nimiselle kauppakamarille
(CCCMC) oikeuden vahvistaa sopimukset hyväksymis-
merkinnöin ja tarkastaa vientihinnat tullausta silmällä pi-
täen. Järjestelyyn kuului vähimmäishinnan vahvistaminen
glyfosaatin viennille, ja siinä CCCMC pystyi estämään
viennin, joka ei noudattanut näitä hintoja.

(15) Neuvoa-antavan komitean kuulemisen jälkeen Xinanche-
mille päätettiin olla myöntämättä markkinatalouskohtelu,
koska se ei täyttänyt kaikkia perusasetuksen 2 artiklan
7 kohdan c alakohdassa säädettyjä edellytyksiä.
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(16) Koska Xinanchemille ei myönnetty markkinatalousase-
maa, se pyysi yksilöllistä kohtelua eli yksilöllisen polku-
myyntimarginaalin määrittämistä sen omien vientihinto-
jen perusteella. Komissio varmisti, että yritys oli tosiasial-
lisesti ja oikeudellisesti valtiosta riittävän riippumaton
määrätäkseen itse vientihintansa.

(17) Tässä yhteydessä pääteltiin, että Xinanchemiin kohdistui
merkittävää valtion valvontaa tarkasteltavana olevan tuot-
teen vientihintojen määräämisen osalta 14 kappaleessa
esitetyn mukaisesti. Tästä syystä pääteltiin, ettei Xinan-
chem täyttänyt yksilölliselle kohtelulle perusasetuksen
9 artiklan 5 kohdassa asetettuja vaatimuksia.

B. TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKAL-
TAINEN TUOTE

1. Tarkasteltavana oleva tuote

(18) Tarkasteltavana oleva tuote on Kiinasta peräisin oleva,
tällä hetkellä CN-koodeihin ex 2931 00 95 (Taric-koodit
2931 00 95 81 ja 2931 00 95 82) ja ex 3808 30 27 (Ta-
ric-koodit 3808 30 27 11 ja 3808 30 27 19) luokiteltava
glyfosaatti, jäljempänä ”tarkasteltavana oleva tuote”. Tar-
kasteltavana oleva tuote on sama kuin alkuperäisten toi-
menpiteiden käyttöönottoon johtaneessa tutkimuksessa,
jäljempänä ”alkuperäinen tutkimus”.

(19) Glyfosaatti on valikoimattomasti vaikuttava rikkakasvien
torjunta-aine, jota esiintyy erilaisina väkevyysasteina tai
erityyppisinä tuotteina, joista tärkeimmät ovat happo,
suola ja formuloitu glyfosaatti. Happo on valmistuspro-
sessin tuloksena syntyvän kemikaalin perusmuoto, joka
yleensä esiintyy kuivajauheena, jonka glyfosaattipitoisuus
on 95 prosenttia, tai märkänä massana, jonka glyfosaat-
tipitoisuus on 84 prosenttia, ainoan eron ollessa jäljellä
oleva kosteuspitoisuus. Suola on haposta valmistettu gly-
fosaatin liukoinen muoto. Se on neste, jonka isopropyy-
liamiinisuolapitoisuus (1) on yleensä 62 prosenttia, mikä
vastaa 43 prosentin glyfosaattipitoisuutta. Formuloitu
glyfosaatti on yleensä nestemäisessä muodossa ja sisältää
glyfosaattisuolaa, vettä ja muita kemikaaleja, kuten pinta-
aktiivisia aineita ja lisäaineita, joiden avulla torjunta-aine
saadaan imeytymään kasveihin tehon lisäämiseksi. Glyfo-
saatin standardinmukainen formulointi sisältää 360
grammaa glyfosaattia litraa kohti.

(20) Kuljetuskustannusten alentamiseksi tuojat ostavat glyfo-
saatin yleensä väkevöidyssä muodossa (tavallisesti hap-
pona tai märkänä massana, mutta myös suolana) ja ja-
lostavat sen edelleen (formuloivat) vettä ja muita kemi-
kaaleja lisäämällä formuloiduksi glyfosaatiksi, joka on ai-
noa lopputuotteena eli valikoimattomasti vaikuttavana

rikkakasvien torjunta-aineena käytettävä muoto. Tästä
syystä tuojia ja formuloijia kohdeltiin tutkimuksessa yh-
tenä ryhmänä, jäljempänä ”tuojat/formuloijat”.

2. Samankaltainen tuote

(21) Toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevaa tar-
kastelua pyytäneiden yhteisön tuottajien yhteisössä tuot-
tamalla ja myymällä glyfosaatilla sekä vientiä harjoitta-
vien Kiinan tuottajien Kiinassa tuottamalla ja yhteisössä
myymällä glyfosaatilla on samat fyysiset, tekniset ja ke-
mialliset perusominaisuudet sekä samat käyttötarkoituk-
set, mistä syystä niitä pidetään perusasetuksen 1 artiklan
4 kohdassa tarkoitettuina samankaltaisina tuotteina. Li-
säksi vahvistettiin, että markkinataloutta toteuttavassa
kolmannessa maassa eli Brasiliassa, jäljempänä ”vertailu-
maa”, tuotetulla ja sen kotimarkkinoilla myydyllä glyfo-
saatilla oli samat fyysiset, tekniset ja kemialliset perus-
ominaisuudet sekä samat käyttötarkoitukset kuin Kiinassa
tuotetulla ja yhteisöön viedyllä glyfosaatilla. Tämän
vuoksi niitä pidettiin perusasetuksen 1 artiklan 4 koh-
dassa tarkoitettuina samankaltaisina tuotteina.

C. POLKUMYYNNIN JATKUMISEN TAI TOISTUMISEN
TODENNÄKÖISYYS

(22) Kaksi kiinalaisyritystä toimi tutkimuksissa yhteistyössä.
Kuitenkin vain toinen niistä (Xinanchem), jäljempänä
”vientiä harjoittava Kiinan tuottaja”, vei tarkasteltavana
olevaa tuotetta yhteisöön tutkimusajanjaksolla. Tästä
syystä toisen yrityksen (Zhenjiang) yhteistyö rajoittui toi-
menpiteiden voimassaolon päättymisen tarkastelua kos-
kevaan tutkimukseen. Kiinasta peräisin olevan glyfosaatin
tuonnin kokonaismäärä tutkimusajanjaksolla oli alle 50
prosenttia alkuperäisen tutkimuksen tutkimusajanjaksolla
(elokuun 1995 loppua välittömästi edeltäneet 12 kuu-
kautta) tuodusta määrästä. Koska kulutus oli nousussa,
Kiinasta peräisin olevan tarkasteltavana olevan tuotteen
tuonnin markkinaosuus laski samalla ajanjaksolla enem-
män. Se laski alkuperäisen tutkimuksen tutkimusajanjak-
son 11 prosentista alle 3 prosenttiin tarkastelujakson
alussa ja alle 2 prosenttiin vuonna 2001, mutta nousi
sittemmin tutkimusajanjaksolla pysyen kuitenkin alle
2 prosentin.

1. Vertailumaa

(23) Koska Kiinaa pidetään siirtymätaloutena, komission oli
määritettävä perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan mukai-
sesti normaaliarvo markkinataloutta toteuttavan kolman-
nen maan tuottajilta saatujen tietojen perusteella.
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(24) Vireillepanoilmoituksessa komissio ehdotti tähän tarkoi-
tukseen Brasiliaa, jota käytettiin vertailumaana myös toi-
menpiteiden käyttöönottoon johtaneessa tutkimuksessa.

(25) Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää huo-
mautuksia ehdotetun vertailumaan valinnasta.

(26) Vientiä harjoittava Kiinan tuottaja väitti, että vertailu-
maana pitäisi käyttää maata, jonka taloudellisen kehityk-
sen taso vastaisi paremmin Kiinan tilannetta, ja että
Aasiassa sijaitseva vertailumaa tarjoaisi paremman vertai-
lukohteen. Huomautettakoon, että talouden kehitystason
vastaavuudella ei ole merkitystä normaaliarvon määrittä-
misen kannalta. Vaikka vertailumaaksi ei tehty muita pe-
rusteltuja ehdotuksia, komissio tiedusteli tarkasteltavana
olevan tuotteen tiedossa olevilta taiwanilais- ja malesia-
laistuottajilta niiden halukkuutta toimittaa tarvittavat tie-
dot. Kyseiset taiwanilais- ja malesialaistuottajat myönsivät
kuitenkin, että niiden markkinoihin vaikutti suuresti Kii-
nasta peräisin olevan glyfosaatin halpatuonti ja että hin-
nat niiden markkinoilla eivät tästä syystä olleet edustavia.
Eräs taiwanilaistuottaja oli sitä mieltä, että muut maat,
esimerkiksi Brasilia, soveltuvat tarkoitukseen paremmin.
Näin ollen kyseisten tuottajien yhteistyö ei jatkunut pi-
demmälle.

(27) Vientiä harjoittava Kiinan tuottaja huomautti puolestaan,
että Brasiliaa koskevat tiedot toimittaisi pyynnön esittäjiin
kuuluvaan tuottajaan etuyhteydessä oleva sidosyritys ja
että komission olisi parempi käyttää normaaliarvon mää-
rittämiseen riippumattomia ja asianmukaisesti todennet-
tavissa olevia tietoja. Katsottiin kuitenkin, että se, että
yksi ehdotetussa vertailumaassa toimiva yritys on etuyh-
teydessä pyynnön esittäjään kuuluvaan tuottajaan, ei tar-
koita sitä, etteivätkö saatavat tiedot voisi olla luotettavia
ja todennettavissa. Etuyhteyden mahdollisten vaikutusten
neutralisointia pidettiin kuitenkin välttämättömänä nor-
maaliarvoa määritettäessä ja siihen kiinnitettiin erityistä
huomiota.

(28) Koska Brasiliaa pidettiin tarkoituksenmukaisena valintana
siitä syystä, että sen tuottajat olivat halukkaita yhteistyö-
hön ja käyttivät vertailukelpoisia tuotantoprosesseja, ja
varsinkin siitä syystä, että Brasiliaa käytettiin vertailu-
maana toimenpiteiden käyttöönottoon johtaneessa tutki-
muksessa, se valittiin vertailumaaksi. Komissio pyrki saa-
maan tarvittavat tiedot kahdelta tiedossa olevalta brasilia-
laistuottajalta, jotka olivat Monsanto do Brasil, jäljempänä
”Mobras”, ja Nortox. Loppujen lopuksi komissio sai tiedot
ainoastaan Mobrasilta, joka on etuyhteydessä yhteen
pyynnön esittäjiin kuuluvaan tuottajaan. Pääteltiin, että
kyseisen yrityksen kotimarkkinamyynti oli edustavaa suh-
teessa siihen tarkasteltavana olevan tuotteen määrään,
jonka vientiä harjoittava Kiinan tuottaja myi yhteisöön.

2. Normaaliarvo

(29) Normaaliarvo laskettiin kaikille Brasiliassa tuotetuille ja
myydyille glyfosaatin muodoille eli glyfosaattihapolle ja
erilaisille formuloiduille tuotteille niiden väkevyyden pe-
rusteella.

(30) Tutkimuksessa tultiin siihen tulokseen, että Brasilian ko-
timarkkinoilla myydyt tuotelajit eivät olleet vertailukel-
poisia vientiä harjoittavan tuottajan yhteisöön myymien
tuotelajien kanssa. Tästä syystä normaaliarvo laskettiin
perusasetuksen 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti tuotanto-
kustannusten perusteella lisättynä kohtuullisella määrällä
myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksia sekä voittoa.
Myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset sekä voitto määri-
tettiin Mobrasin samankaltaisen tuotteen kotimarkkina-
myynnin perusteella. Tässä yhteydessä huomautetaan,
että Mobras hankki valtaosan glyfosaatin tuotannossa tar-
vittavista raaka-aineista siihen etuyhteydessä olevalta bra-
silialaisyritykseltä. Etuyhteydessä olevan yrityksen voittoa
tarkistettiin alaspäin tuotantokustannusten laskennassa
käytettyjen raaka aineiden hankintakustannuksia määri-
tettäessä.

(31) Myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten sekä voiton määrät
perustuivat Mobrasin glyfosaatin myyntiä tavanomaisessa
kaupankäynnissä koskeviin tosiasiallisiin tietoihin.

3. Vientihinta

(32) Vientiä harjoittavan Kiinan tuottajan koko yhteisöön
suuntautunut vienti myytiin suoraan yhteisössä sijaitse-
ville riippumattomille asiakkaille ja vientihinta määritet-
tiin perusasetuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti mak-
settujen tai maksettavien hintojen perusteella.

(33) Vientiä harjoittavan Kiinan tuottajan toimittamien yhtei-
söön vientiä koskevien tietojen ja Kiinasta peräisin olevan
tuonnin 58 kappaleessa esitetyllä tavalla määritetyn ko-
konaismäärän välinen vertailu osoitti, että yhteistyössä
toimimisen aste oli alhainen, koska asianomaisen viennin
osuus oli alle 26 prosenttia Kiinasta yhteisöön tutkimus-
ajanjaksolla tapahtuneesta tuonnista.

4. Vertailu

(34) Normaaliarvon ja vientihinnan tasapuolisen vertailun var-
mistamiseksi tehtiin asianmukainen mukautus ottaen oi-
kaisujen muodossa huomioon hintojen vertailukelpoisuu-
teen vaikuttavat väitetyt ja osoitetut eroavuudet perusase-
tuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti. Tämän perus-
teella oikaisuja tehtiin tarvittaessa välillisten verojen, alen-
nusten, kuljetus-, vakuutus-, käsittely-, lastaus-, liitännäis-,
pakkaus- ja luottokustannusten sekä palkkioiden osalta.
Viejämaan sisällä tapahtuvaan kuljetukseen liittyvien kus-
tannusten sekä pakkaus- ja luottokustannusten osalta
vientihintaa oikaistiin vertailumaalle määritettyjen kustan-
nusten perusteella.
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(35) Normaaliarvoa ja vientihintaa verrattiin noudettuna lähet-
täjältä -tasolla.

5. Polkumyyntimarginaalit

(36) Normaaliarvon ja vientiä harjoittavan Kiinan tuottajan
vientihinnan välinen vertailu osoitti polkumyyntimargi-
naaliksi 28,7 prosenttia tutkimusajanjaksolla.

(37) Koska vientiä harjoittavalle tuottajalle ei myönnetty yksi-
löllistä kohtelua, koko Kiinalle laskettiin yksi yhteinen
polkumyyntimarginaali.

(38) Koska yhteistyössä toimimisen aste oli 33 kappaleessa
esitetyn mukaisesti alhainen, polkumyynnin taso määri-
tettiin yhteistyöhön osallistumattomien vientiä harjoitta-
vien Kiinan tuottajien vientimäärien osalta sen suurim-
man marginaalin perusteella, joka oli määritetty yhteis-
työssä toimineen vientiä harjoittavan tuottajan tarkastel-
tavana olevan tuotteen edustavalle lajille. Lähestymistapaa
pidettiin tarkoituksenmukaisena, koska ei löydetty viit-
teitä siitä, että yksikään yhteistyöhön osallistumattomista
tuottajista olisi myynyt tuotetta alempaan polkumyynti-
hintaan kuin yhteistyössä toiminut viejä. Tästä syystä
kaikille yhteistyöhön osallistumattomille vientiä harjoitta-
ville tuottajille samoin kuin sille yhteistyössä toimineelle
vientiä harjoittavalle tuottajalle, jolla ei tutkimusajanjak-
solla ollut vientiä yhteisöön, vahvistettiin 30,2 prosentin
polkumyyntimarginaali.

(39) Lopuksi laskettiin koko maata koskeva polkumyyntimar-
ginaali käyttämällä painotuskertoimena kunkin viejäryh-
män eli yhteistyössä toimineiden ja yhteistyöhön osallis-
tumattomien viejien cif-arvoa. Koko maata koskevaksi
polkumyyntimarginaaliksi vahvistettiin näin 29,9 pro-
senttia.

(40) Välivaiheen tarkastelua koskevassa tutkimuksessa määri-
tetty koko maata koskeva polkumyyntimarginaali oli al-
kuperäisessä tutkimuksessa määritettyä polkumyyntimar-
ginaalia pienempi ja myöskin pienempi kuin perusasetuk-
sen 12 artiklan mukaisessa absorptiotutkimuksessa mää-
ritetty polkumyyntimarginaali. Tässä yhteydessä halutaan
muistuttaa, että tarkasteltavana olevan tuotteen normaa-
liarvo on alentunut merkittävästi alkuperäisen tutkimuk-
sen tutkimusajanjakson jälkeen. Tästä syystä voidaan pe-
rustellusti päätellä, ettei ole todennäköistä, että polku-
myyntimarginaali kasvaisi, jos toimenpiteitä muutetaan
välivaiheen tarkastelua koskevassa tutkimuksessa määrite-
tyn polkumyyntimarginaalin huomioon ottamiseksi.

6. Tuonnin kehitys siinä tapauksessa, että toimenpiteet ku-
motaan

a) Kiinan vientimyynti muihin maihin (määrät ja hinnat)

(41) Palautetuista kyselylomakkeista ja Eurostatin tilastoista
kävi ilmi, että glyfosaattia myytiin kolmansiin maihin

jopa yhteisön markkinoille suuntautunutta polkumyyntiä
halvemmin hinnoin. Kyselylomakkeiden vastauksista il-
meni myös, että kolmansiin maihin suuntautuneen vien-
nin määrät nousivat yli 100 prosenttia lopullisten toi-
menpiteiden käyttöönoton jälkeen. Niinpä jos toimenpi-
teistä luovuttaisiin, vientiä harjoittavat Kiinan tuottajat
voisivat ohjata merkittävät määrät nykyisestä viennistään
polkumyyntihinnoin muille kuin yhteisön markkinoille.

(42) Pyynnön esittäjän toimittamien tietojen mukaan yli 80
prosenttia glyfosaatin kokonaistuotannosta Kiinassa me-
nee vientiin. Myös valtaosa kahden yhteistyössä toimi-
neen vientiä harjoittavan tuottajan glyfosaatin kokonais-
tuotannosta meni vientiin. Näin ollen pääteltiin, että val-
taosa Kiinassa tuotetusta glyfosaatista oli suunnattu vien-
timarkkinoille.

b) Käyttämätön tuotantokapasiteetti Kiinassa

(43) Kaksi yhteistyössä toiminutta yritystä ilmoitti, että niiden
glyfosaatin tuotantokapasiteetti oli tutkimusajanjaksolla
34 000 tonnia ilmoitettuna 95-prosenttista happopitoi-
suutta vastaavina ekvivalentteina. Vuodesta 1999 kyseiset
kaksi yritystä ovat kyselyyn antamiensa vastausten perus-
teella kasvattaneet tuotantokapasiteettiaan yli 92 prosent-
tia. Pyynnön esittäjän toimittamien tietojen mukaan gly-
fosaatin kokonaistuotantokapasiteetti Kiinassa oli 79 500
tonnia. Molempien yhteistyössä toimineiden yritysten ka-
pasiteetti oli lähes kokonaan käytössä. Pyynnön esittäjän
toimittamista tiedoista ilmeni kuitenkin, että vuonna
2001 kaikkien Kiinan tuottajien keskimääräinen kapasi-
teetin käyttöaste oli 83 prosenttia, jolloin käyttämätöntä
kapasiteettia oli noin 13 500 tonnia.

(44) Edellä esitetyn perusteella pääteltiin, että vientiä harjoitta-
villa Kiinan tuottajilla on kapasiteettia lisätä yhteisön
markkinoille suuntautuvaa vientiään, jos toimenpiteet ku-
motaan.

c) Aiemmat toimenpiteiden kiertämiseen/absorptioon liittyvät käytän-
nöt

(45) Kuten 1 kappaleessa mainitaan, kaksi muuta perusasetuk-
sen 12 ja 13 artiklan mukaista tutkimusta tehtiin sen
jälkeen, kun lopulliset tullit otettiin helmikuussa 1998
käyttöön. Näiden tutkimusten päätelmien mukaan Kiinan
viejät eivät pysty kilpailemaan yhteisön markkinoilla
muuten kuin polkumyynnillä, koska voidakseen toimia
yhteisön markkinoilla, niiden oli turvauduttava toimenpi-
teiden kiertämiseen lastaamalla tarkasteltavana oleva
tuote muissa maissa uudelleen yhteisöön vietäväksi (13
artiklan mukainen toimenpiteiden kiertämistä koskeva
tutkimus) samoin kuin absorptiokäytäntöihin.
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d) Sisäisen jalostuksen kohteena oleva tuonti

(46) Yli 90 prosenttia viimeaikaisesta, Kiinasta peräisin ole-
vasta tuonnista on tapahtunut sisäisen jalostuksen menet-
telyssä. Kiinasta peräisin oleva, sisäisen jalostuksen me-
nettelyssä tapahtunut tuonti lisääntyi tarkastelujaksolla
tasaisesti verollisen tuonnin kustannuksella vuoden
1999 noin 60 prosentin osuudesta yli 90 prosenttiin
tutkimusajanjaksolla. Vienti Kiinasta on viime vuosina
siirtynyt selvästi sisäisen jalostuksen menettelyyn.

e) Polkumyynnin jatkumisen todennäköisyyttä koskevat päätelmät

(47) Koska Kiinalla on käyttämätöntä tuotantokapasiteettia ja
koska keskihinnat muihin kuin EY-maihin vietäessä olivat
tutkimusajanjaksolla huomattavasti alhaisemmat kuin yh-
teisön markkinoilla vallitsevat hinnat, on odotettavissa,
että jos toimenpiteet kumotaan, ylimääräinen tuotanto
tai tällä hetkellä muihin kuin EY-maihin suuntautuva
vienti ohjattaisiin merkittävissä määrin yhteisön markki-
noille.

(48) Tutkimus osoitti, että vienti Kiinasta tapahtuu edelleen
polkumyyntihinnoin. Tästä syystä, ja koska päinvastai-
sesta kehityksestä ei ole viitteitä, on perusteltua olettaa,
että polkumyynti todennäköisesti jatkuisi. Lisäksi todet-
tiin, että polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin määrä, joka
tällä hetkellä on vähäpätöinen, kasvaisi todennäköisesti
huomattavasti, jos toimenpiteet kumotaan.

7. Sitoumus

(49) Yhteistyössä toiminut vientiä harjoittava Kiinan tuottaja
Xinanchem ilmoitti haluavansa tarjota sitoumusta. Tässä
yhteydessä muistutetaan kuitenkin, että Xinanchem ei
täyttänyt yksilöllisen kohtelun myöntämisperusteita,
koska valtio oli antanut hintavalvonnan CCCMC:n tehtä-
väksi. Ja koska vientiä harjoittavien Kiinan tuottajien yh-
teistyössä toimimisen aste oli alhainen, komissio ei voi-
nut harkita Xinanchemin ehdottamaa sitoumusta siihen
sisältyvän sitoumuksen kiertämistä koskevan suuren ris-
kin vuoksi. Asiasta ilmoitettiin vientiä harjoittavalle tuot-
tajalle. Tämän jälkeen komissio ei saanut Xinanchemiltä
sitoumustarjousta.

D. YHTEISÖN MARKKINOIDEN TILANNE

1. Yleistä

(50) Neljä tutkimuksessa yhteistyössä toiminutta yhteisön
tuottajaa edustivat sataa prosenttia yhteisön glyfosaatin
tuotannosta tutkimusajanjaksolla. Näin ollen ne muodos-
tavat perusasetuksen 4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan
4 kohdassa tarkoitetun yhteisön tuotannonalan.

(51) Alkuperäisen tutkimuksen tapaan tässä tarkastelussa yh-
teisön tuotannonalan katsotaan muodostuvan ainoastaan
glyfosaatin varsinaisista tuottajista eli tuottajista, jotka
valmistavat glyfosaattia tarvittavista raaka-aineista, ero-
tuksena formuloijista, jotka ainoastaan jalostavat glyfo-
saattia muodosta toiseen. Eräs vientiä harjoittava Kiinan
tuottaja oli sitä mieltä, että myös formuloijat eli yritykset,
jotka ostavat glyfosaattihappoa tai -suolaa ja jalostavat
sen formuloiduksi glyfosaatiksi, pitäisi katsoa yhteisön
tuottajiksi. Tämän tarkastelun kohteena oleva tuote on
kuitenkin glyfosaatti eri muodoissaan, ja on selvää, että
formuloija määritelmänsä mukaisesti ainoastaan jalostaa
glyfosaattia sen olemassa olevasta muodosta toiseen. Näin
ollen formuloijaa ei voida hyväksyä glyfosaatin varsinai-
seksi tuottajaksi. Lisäksi tuottajien ja tuojien/formuloijien
välillä tehtävä ero on johdonmukainen alkuperäisessä tut-
kimuksessa omaksutun lähestymistavan kanssa.

(52) Yhden tuottajan osalta oli tarpeen selvittää, voidaanko se
määritellä yhteisön tuottajaksi, johtuen sen ryhmän yri-
tysrakenteesta, johon se kuului. Kyseisen tuottajan osalta
todettiin, että se on sulautunut täysin osaksi yhtä talou-
dellista entiteettiä, joka muodostuu useista yrityksistä ja
toimii seuraavasti: Yhteisön ulkopuolella sijaitseva ryh-
män päätoimipaikka tekee raaka-ainehankinnat. Yhtei-
sössä sijaitseva tytäryhtiö (asianomainen tuottaja) valmis-
taa glyfosaattihapon päätoimipaikan kanssa tehdyn mak-
sujärjestelyn mukaisesti niin että glyfosaatin omistajuus
pysyy päätoimipaikalla. Tämän jälkeen päätoimipaikka
myy glyfosaattihapon toiselle yhteisössä sijaitsevalle tytär-
yhtiölle, joka jalostaa sen suolaksi ja formuloiduksi tuot-
teeksi. Formuloitu tuote myydään edelleen ryhmän sisällä
keskenään etuyhteydessä olevien, yhteisössä sijaitsevien
jakelijoiden verkostolle, joka myy tuotteen lopuksi riip-
pumattomille asiakkaille. Tutkimuksesta ilmeni, että ky-
seisen yrityksen tuottama glyfosaatti on peräisin yhtei-
söstä ja että sen valmistustoiminnot, niihin liittyvät tek-
nologia- ja pääomainvestoinnit sekä myynti tapahtuvat
yhteisössä. Edellä sanotun perusteella kyseinen tuottaja
on perusasetuksen 4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan
4 kohdassa tarkoitettu yhteisön tuottaja.

(53) Yksi yhteisön tuottaja sekä eräs jakelijoita ja käyttäjiä
edustava järjestö väittivät, että eräs yhteisön tuottajaksi
katsottu yritys ei tosiasiallisesti valmista glyfosaattihappoa
yhteisössä vaan pelkästään tuo happoa tai suolaa kolman-
nesta maasta ja formuloi sen yhteisössä. Tutkimuksessa
kävi ilmi, että vaikka kyseinen yritys tuokin formuloitua
glyfosaattia tietyissä määrin kolmansista maista, valtaosa
sen yhteisössä myymistä tuotteista on kuitenkin valmis-
tettu yrityksen itsensä yhteisössä tuottamasta glyfosaatti-
haposta. Tästä syystä yrityksen katsottiin olevan yhteisön
tuottaja ja väite hylättiin.
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(54) Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin vaikutusta yhteisön
tuotannonalaan selvitettäessä arvioitiin kaikki taloudelliset
tekijät ja osoittimet, jotka vaikuttivat tuotannonalan tilan-
teeseen vuodesta 1999 tutkimusajanjaksoon.

(55) Glyfosaattimääriä koskeviin lukuihin sisältyvät yleensä
glyfosaatin kaikki muodot, ellei erikseen toisin mainita.
Vertailua varten määrät on muunnettu pitoisuudeltaan
95-prosenttiseksi glyfosaattihapoksi. Yhteisön tuotanno-
nalan myyntilukuihin sisältyy ainoastaan yhteisössä tuo-
tetun glyfosaatin myynti eikä esimerkiksi yhteisöön tuotu
ja sittemmin eräiden yhteisön tuottajien jälleenmyymä
glyfosaatti.

2. Yhteisön kulutus

(56) Ne yhteisön markkinat, joille yhteisön tuotannonala myy
glyfosaattia, pitävät sisällään sekä formuloidun, rikkakas-
vien torjunta-aineena käytettäväksi valmiin tuotteen ky-
synnän että tuojien/formuloijien joko suolan tai hapon
muodossa olevan glyfosaatin kysynnän sen jalostamiseksi
formuloiduksi tuotteeksi, jonka voi sittemmin joko
myydä yhteisössä tai viedä yhteisön ulkopuolelle. Kum-
mankin kysynnän voi tyydyttää joko yhteisön tuotannon-
ala itse tai tuonti kolmansista maista. Tästä syystä yh-
teisön kulutusta on arvioitu jakelijoille/käyttäjille ja tuo-
jille/formuloijille suuntautuneen myynnin tasolla. Kulutus
on laskettu yhteisön tuotannonalan kokonaistuotannon
perusteella oikaistuna varastomäärissä tapahtuneiden
muutosten huomioon ottamiseksi ja lisättynä Eurostatin
tilastoimalla kokonaistuonnilla, johon on lisätty yhteisön
tuotannonalan toimittamat tiedot tietyistä, erityisen tulli-
kohtelun saaneista määristä ja josta on vähennetty yh-
teisön tuotannonalan ilmoittamat vientimäärät.

(57) Näin laskettuna yhteisön kulutuksen todettiin nousseen
tasaisesti, 41 prosenttia vuosina 1999–2002. Tämä il-
mentää sitä, että glyfosaatti hyväksytään ja sitä käytetään
enenevässä määrin valikoimattomasti vaikuttavana rikka-
kasvien torjunta-aineena. Yksityiskohtaiset, tonnimääräi-
set tiedot on esitetty seuraavassa taulukossa.

Taulukko 1:

Kulutus

Kulutus 1999 2000 2001

2002
(tutki-
mus-
ajan-
jakso)

Tonnia
(95- %:sta happopitoi-
suutta vastaavina ekvi-
valentteina)

24 782 29 280 31 562 35 021

Indeksi 100 118 127 141

3. Kiinasta peräisin olevan tuonnin määrä ja markkina-
osuus

(58) Tarkasteltavana olevan tuotteen tuontimäärä vahvistettiin
Eurostatin tilastotietojen perusteella täydennettynä yh-
teisön tuotannonalan toimittamilla tiedoilla tietyistä,
erityisen tullikohtelun saaneista määristä. Tietojen luotta-
muksellisuuden suojaamiseksi luvut on indeksoitu. Kii-
nasta peräisin olevan glyfosaatin tuonnin kokonaismäärä
tutkimusajanjaksolla oli alle 50 prosenttia alkuperäisen
tutkimuksen tutkimusajanjaksolla (elokuun 1995 loppua
välittömästi edeltäneet 12 kuukautta) tuodusta määrästä.
Koska kulutus oli nousussa, Kiinasta peräisin olevan tar-
kasteltavana olevan tuotteen tuonnin markkinaosuus
laski samalla ajanjaksolla enemmän. Se laski alkuperäisen
tutkimuksen tutkimusajanjakson 11 prosentista alle 3
prosenttiin tarkastelujakson alussa ja alle 2 prosenttiin
vuonna 2001, mutta nousi sittemmin tutkimusajanjak-
solla pysyen kuitenkin alle 2 prosentin. Kuten 46 kappa-
leessa selitetään, yli 90 prosenttia Kiinasta peräisin ole-
vasta viimeaikaisesta tuonnista on tapahtunut sisäisen ja-
lostuksen menettelyssä, mikä osoittaa sen, että valtaosa
Kiinasta tuodusta glyfosaatista on tosiasiallisesti jälleen-
vietyä, mikä puolestaan on osoitus siitä, että toimenpiteet
vaikeuttavat yhteisössä myyntiä. Kiinasta peräisin oleva,
sisäisen jalostuksen menettelyssä tapahtunut tuonti li-
sääntyi tarkastelujaksolla tasaisesti verollisen tuonnin kus-
tannuksella vuoden 1999 noin 60 prosentin osuudesta
yli 90 prosenttiin tutkimusajanjaksolla. Kiinan viejien
markkinaosuus on selvästi pienentynyt voimassaolevien
toimenpiteiden johdosta, mutta ne ovat markkinoilla
edelleen selvästi edustettuina. Seuraavassa taulukossa esi-
tetään indeksoituna Kiinasta peräisin olevan tuonnin ke-
hitys ja Kiinan markkinaosuus tarkastelujaksolla; vertailu-
vuotena on käytetty vuotta 1999.

Taulukko 2:

Kiinasta peräisin oleva tuonti

Kiinasta peräisin oleva
tuonti 1999 2000 2001

2002
(tutki-
mus-
ajan-
jakso)

Määrä
(indeksinä)

100 95 76 100

Markkinaosuus
(indeksinä)

100 81 62 73

4. Tarkasteltavana olevan tuonnin hinnat

a) Hintojen kehitys

(59) Koska Kiinasta peräisin olevan formuloidun glyfosaatin
tuonti yhteisöön on ollut vähäistä ja glyfosaattisuolaa ei
ole tuotu tutkimusajanjaksolla lainkaan, hintojen kehi-
tystä tarkasteltiin käyttämällä ainoastaan glyfosaattihapon
hintoja. Tiedot perustuvat Eurostatin tilastoihin. Kiinasta
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peräisin olevan, glyfosaattipitoisuudeltaan 95-prosenttisen
hapon tuontihinnat ennen polkumyyntitullin soveltamista
laskivat euroina kilolta ilmoitettuna tasaisesti 3,50 eu-
rosta vuonna 1999 tutkimusajanjakson 2,80 euroon, yh-
teensä 20 prosenttia. Yksityiskohtaiset tiedot esitetään
seuraavassa taulukossa.

Taulukko 3:

Kiinan veloittamat hinnat

Kiinan veloittamat
hinnat 1999 2000 2001

2002
(tutki-

musajan-
jakso)

Euroa kilolta ennen
polkumyyntitullia
(95- %:sta happopitoi-
suutta vastaavina ekvi-
valentteina)

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

Indeksi 100 94 87 80

b) Hinnan alittavuus

(60) Johdanto-osan 59 kappaleessa esitetystä syystä myös hin-
nan alittavuutta arvioitiin käyttämällä ainoastaan glyfo-
saattihapon hintoja. Koska Kiinasta peräisin oleva glyfo-
saatti on pitoisuudeltaan 95-prosenttista happoa ja yh-
teisön tuottajien yhteisössä myymä glyfosaatti on 84-pro-
senttista märkää massaa, vertailun mahdollistamiseksi
märän massan muodossa olevan glyfosaatin hinnat
muunnettiin vastaamaan pitoisuudeltaan 95-prosenttista
happoa, mikä on mahdollista, koska periaatteessa ainoa

ero näiden kahden tuotteen välillä on märän massan
suurempi vesipitoisuus. Kiinalaisen glyfosaatin hinta pe-
rustui yhteistyössä toimineen vientiä harjoittavan tuotta-
jan tutkimuksen aikana toimittamiin tietoihin. Yhteisön
rajalla -hintojen, joihin sisältyvät tullit polkumyyntitulleja
lukuun ottamatta, perusteella hinnan alittavuuden margi-
naali oli tutkimusajanjaksolla 20–30 prosenttia, mikä viit-
taa siihen, että ilman toimenpiteitä Kiinasta peräisin ole-
van glyfosaatin alhaisemmilla hinnoilla olisi yhteisön
markkinoiden hintoja alaspäin painava vaikutus. Voi-
massa olevien polkumyyntitullien taso (48%) huomioon
ottaen Kiinasta peräisin olevan glyfosaatin tullin jälkeinen
hinta ylitti yhteisön tuotannonalan myyntihinnan 10–20
prosentilla. On kuitenkin huomattava, että viitehinnan
alittavuuden marginaali (yli 80%) määritettiin Kiinasta
peräisin olevan glyfosaatin tutkimusajanjakson aikaisen
myynnin osalta tullaamattomana 119 ja 120 kappaleessa
selitetyllä tavalla.

c) Muista kolmansista maista peräisin oleva tuonti

(61) Kuten johdanto-osan 71 kappaleessa mainitaan, yksi yh-
teisön tuottaja toi merkittäviä määriä formuloitua glyfo-
saattia siihen etuyhteydessä olevilta, kolmansissa maissa
sijaitsevilta yrityksiltä. Tässä tuonnissa on kyse arvoltaan
korkeasta ei-standardinmukaisesta formuloidusta tuot-
teesta. Kyseisen tuotteen sekä tuonti- että jälleenmyynti-
hinta ovat huomattavasti korkeammat kuin keskeisim-
pien, yhteisön tuotannonalan yhteisössä tuottamien ja
myymien formuloitujen tuotteiden hinnat. Tästä syystä
kyseinen tuonti ei vaikuttanut hintojen alenemiseen yh-
teisön markkinoilla.

(62) Oheisiin tuontilukuihin sisältyy myös sisäisessä jalostus-
menettelyssä tuotu glyfosaatti, mutta ei erään yhteisön
tuottajan siihen etuyhteydessä olevilta, kolmansissa
maissa sijaitsevilta yrityksiltä tuoma glyfosaatti.

Taulukko 4:

Muista kolmansista maista lähtöisin olevan tuonnin määrä ja markkinaosuudet

95-%:sta
happopi-
toisuutta
vastaavina
ekviva-
lentteina

1999 2000 2001 2002 (tutkimusajanjakso)

Tonnia Markki-
naosuus

Hinta
euroa/kg Tonnia Markki-

naosuus
Hinta
euroa/kg Tonnia Markki-

naosuus
Hinta
euroa/kg Tonnia Markki-

naosuus
Hinta
euroa/kg

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

Indeksi 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

Indeksi 100 100 170 100 64 90 184 84

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

Indeksi 100 100 255 100 174 89 90 84

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

Indeksi 100 100 128 102 100 93 80 95
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(63) Jotta kolmansista maista lähtöisin olevan glyfosaattituon-
nin hintoja voitaisiin verrata järkevällä tavalla, vertailun
perustaksi otettiin glyfosaattihappo, jonka osuus glyfosaa-
tin tuonnista tutkimusajanjaksolla oli yli 90 prosenttia.

(64) Sellaisten yritysten glyfosaatin tuonti, jotka eivät ole etu-
yhteydessä yhteisön tuottajiin, laski hieman 3 912 ton-
nista vuonna 1999 tutkimusajanjakson 3 127 tonniin.
Ainoa merkittävä muista maista kuin Kiinasta tutkimus-
ajanjaksolla tapahtunut tuonti oli, yhteisön tuottajien
tuontia niihin etuyhteydessä olevilta, yhteisön ulkopuo-
lella sijaitsevilta yrityksiltä lukuun ottamatta, lähtöisin
Taiwanista (ks. edellä oleva taulukko). Toimenpiteiden
kiertämistä koskevan tutkimuksen johdosta tulli laajen-
nettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 163/2002 koske-
maan tarkasteltavana olevan tuotteen (riippumatta siitä,
onko se ilmoitettu Malesiasta tai Taiwanista peräisin ole-
vana) tuontia Malesiasta ja Taiwanista lukuun ottamatta
yhden kummassakin maassa nimetyn yrityksen tuotta-
man glysofaatin tuontia. Tuonti Malesiasta laski huomat-
tavasti toimenpiteiden soveltamisalan laajentamisen joh-
dosta eikä ollut merkittävää tutkimusajanjaksolla.

(65) Taiwanin osalta tuonti laski vuonna 2001 toimenpiteiden
kiertämistä koskevan tutkimuksen ollessa vireillä mutta
nousi tutkimusajanjaksolla uudestaan tasolle, joka vastaa
noin neljää prosenttia yhteisön kulutuksesta. Vaikka
tuonti Taiwanista on edelleen suhteellisen merkittävää,
on hyvä muistaa, ettei toimenpiteiden kiertämistä koske-
van tarkastelun johdosta laajennettua tullia sovelleta kaik-
keen vientiin Taiwanista. Lisäksi huomautetaan, että tar-
kastelujaksolla Taiwanin tuontihinnat olivat 10–20 pro-
senttia korkeammat kuin Kiinasta peräisin olevan tuon-
nin hinnat, kun ei oteta huomioon Kiinasta peräisin ole-
vaan tuontiin sovellettavia polkumyyntitulleja, eivätkä
Taiwanin veloittamat hinnat alittaneet yhteisön tuotan-
nonalan hintoja tutkimusajanjaksolla. Tuonti kaikista
muista maista tapahtui yhteisön tuotannonalan hintoja
hyvin lähellä olevin hinnoin.

5. Yhteisön tuotannonalan tilanne

a) Yleistä

(66) Jotta tiettyjen vahingon osoittimien arviointi olisi miele-
käs, oli välttämätöntä jättää 52 kappaleessa tarkoitettua
tuottajaa koskevat tiedot huomiotta tapauksissa, joissa
ryhmään kuuluvat mutta yhteisön ulkopuolella sijaitsevat
yritykset ovat saattaneet vaikuttaa tietoihin. Koska kysei-
sen yrityksen Euroopan-toimintojen kannattavuuteen vai-
kuttaa sen koko toimitusketjun, myös sen yhteisön ulko-
puolella sijaitsevan päätoimipaikan, tulokset, katsottiin
asianmukaiseksi jättää tätä yritystä koskevat tiedot huo-
miotta arvioitaessa osoittimia kohdissa f) Kannattavuus ja
h) Kassavirta ja pääoman saanti sekä sijoitetun pääoman
tuottoja kohdassa g) Investoinnit ja sijoitetun pääoman

tuotto. Koska yritys oli lisäksi tulosta kahden aiemmin
riippumattoman entiteetin sulautumisesta, sen ei ollut
mahdollista toimittaa myyntihintoja ja työllisyyttä koske-
via tietoja koko tarkastelujaksolta. Tästä syystä oli tarpeen
jättää huomiotta myös kohdissa e) Myyntihinnat ja kus-
tannukset ja i) Työllisyys, tuottavuus ja palkat esitetystä
kehityssuuntien tarkastelusta saadut tiedot. Koska kysei-
sen yrityksen osuus tarkasteltavana olevan tuotteen yh-
teisön tuotannosta oli vain 15–25 prosenttia, jäljempänä
esitettyjen päätelmien katsotaan olevan edustavia.

b) Tuotanto, tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste

(67) Yhteisön tuotannonalan glyfosaatin tuotanto kasvoi
48 334 tonnista vuonna 1999 vuoden 2000 huippulu-
kemiin eli 54 575 tonniin ja laski siitä 50 448 tonniin
tutkimusajanjaksolla. Lisäystä tarkastelujakson aikana oli
4 prosenttia.

(68) Tuotantokapasiteetti kasvoi noin 63 000 tonnista vuonna
1999 tutkimusajanjakson lähes 70 000 tonniin lisäyksen
ollessa 11 prosenttia. Vuosien 2000 ja 2001 lisäys selit-
tyy uusien tuotantolaitosten käyttöönotolla ja tuotanto-
prosessin jatkuvalla hienosäädöllä.

(69) Kapasiteetin käyttöaste nousi aluksi 77 prosentista 83
prosenttiin vuonna 2000, mutta laski sitten vuoden
2001 ajan tutkimusajanjakson 72 prosenttiin, kokonais-
laskun ollessa 5 prosenttiyksikköä vuoteen 1999 verrat-
tuna. Kapasiteetin alentuneen käyttöasteen taloudellista
vaikutusta tarkasteltaessa tultiin siihen tulokseen, että sillä
ei ollut merkittävää vaikutusta kannattavuuteen.

(70) Yhteisön tuotannonalan kolmansiin maihin suuntautuvan
vientimyynnin kehitys vaikuttaa epäedullisesti kapasitee-
tin laskevaan käyttöasteeseen, kun otetaan huomioon,
että tarkasteltavana olevan tuotteen myynti yhteisössä
on kasvussa. Tarkastelujaksolla yhteisön tuotannonalan
vientimyynti laski tasaisesti vuoden 1999 maailmanlaa-
juisen myynnin 58 prosentin osuudesta tutkimusajanjak-
son 38 prosenttiin sen maailmanlaajuisesta myynnistä.

(71) Sekä tuotantoa että kapasiteetin käyttöastetta koskeviin
vuosien 2001 ja 2002 lukuihin vaikutti yhden yhteisön
tuottajan tuotannossa tapahtunut lasku, joka johtui sen
päätöksestä tuoda tiettyjä glyfosaattituotteita siihen etu-
yhteydessä olevilta, kolmansissa maissa sijaitsevilta yrityk-
siltä, sen sijaan että tuotteet olisi tuotettu yhteisössä. Ky-
seiset tuotteet ovat äskettäin kehitettyjä muotoja, joiden
tuotannossa tarvitaan laitteistoa, jollaista yhteisössä ei
tällä hetkellä ole saatavilla. Näiden vahingon osoittimien
heikkenemistä vuosina 2001 ja 2002 olisi tarkasteltava
61 kappaleessa mainittu kehitys mielessä pitäen. Yksityis-
kohtaiset tiedot esitetään seuraavassa taulukossa.
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Taulukko 5:

Tuotanto

Tuotanto 1999 2000 2001

2002
(tutki-
mus-
ajan-
jakso)

Tuotanto
(tonnia 95- %:sta
happopitoisuutta
vastaavina ekvivalent-
teina)

48 337 54 575 52 406 50 448

Indeksi 100 113 108 104

Tuotantokapasiteetti
(tonnia 95- %:sta
happopitoisuutta
vastaavina ekvivalent-
tina)

63 029 65 720 70 028 69 930

Indeksi 100 104 111 111

Kapasiteetin
käyttöaste

77% 83% 75% 72%

c) Varastot

(72) Glyfosaattivarastot kasvoivat tarkastelujaksolla 9 149 ton-
nista vuonna 1999 tutkimusajanjakson 14 554 tonniin,
mikä vastaa 59 prosentin lisäystä. Eniten varastot kasvoi-
vat vuosina 2001 ja 2002. Tämä on seurausta yhteisön
tuottajien pyrkimyksistä pitää kapasiteetin käyttöaste kor-
keana tuotantolaitostensa kiinteiden kustannusten katta-
miseksi, vaikka markkinat eivät pystyneet absorboimaan
tuotettuja määriä. Yksityiskohtaiset tiedot esitetään seu-
raavassa taulukossa.

Taulukko 6:

Varastot

Varastot 1999 2000 2001

2002
(tutki-
mus-
ajan-
jakso)

Tonnia 9 149 9 902 13 049 14 554

Indeksi 100 108 143 159

(73) Eräs kiinalainen osapuoli väitti, että yhteisön tuotannon-
alan varastojen kasvua ei voitu selittää Kiinasta peräisin
olevalla tuonnilla, vaan että se oli yhteydessä yhteisön
tuotannonalan vähentyneeseen myyntiin vientimarkki-
noilla. Tässä yhteydessä on huomattava, että sisäisessä
jalostusmenettelyssä tuodun ja sittemmin viedyn kiinalai-
sen glyfosaatin aiheuttama kilpailu vaikutti sekin yhteisön
tuotannonalan myynnin laskuun vientimarkkinoilla.

d) Myynnin määrä, markkinaosuus ja kasvu

(74) Yhteisön tuotannonalan tuottaman glyfosaatin myynti
yhteisön markkinoilla kasvoi tarkastelujaksolla tasaisesti

19 945 tonnista vuonna 1999 tutkimusajanjakson
29 607 tonniin lisäyksen ollessa 48 prosenttia. Yhteisön
tuotannonala kasvatti myös markkinaosuuttaan 80 pro-
sentista vuonna 1999 tutkimusajanjakson 85 prosenttiin
vuoden 2001 osuuden ollessa jopa 89 prosenttia. Vuo-
desta 2001 vuoteen 2002 tapahtuneeseen markkinaosuu-
den laskuun vaikutti 71 kappaleessa mainittu glyfosaatin
tuonti kolmansista maista erään yhteisön tuottajan toi-
mesta.

Taulukko 7:

Myynti

Myynti 1999 2000 2001

2002
(tutki-
mus-
ajan-
jakso)

Yhteisön tuotannon-
alan myynti
(tonnia)

19 945 24 323 28 229 29 607

Indeksi 100 122 142 148

Yhteisön tuotannon-
alan markkinaosuus

80% 83% 89% 85%

e) Myyntihinnat ja kustannukset

(75) Hintavertailussa käytettiin formuloitua tuotetta, koska
siinä muodossa eli rikkakasvien torjunta-aineena lopulli-
nen kuluttaja käyttää glyfosaattia. Lisäksi valtaosa glyfo-
saatin myynnistä niin arvon kuin määränkin perusteella
laskettuna on formuloidun glyfosaatin myyntiä. Hintojen
tasapuolisen vertailun varmistamiseksi ja markkinoilla
olevan formuloidun glyfosaatin eri tyyppien, joiden hin-
nat voivat vaihdella merkittävästi sekä tuotteen väkevyy-
den että siinä käytetyn pinta-aktiivisen aineen mukaan,
huomioon ottamiseksi komission yksiköt valitsivat ylei-
simmän eli standardinmukaisen formuloidun tuotteen,
jonka glyfosaattipitoisuus on 360 grammaa litralta. Stan-
dardinmukaisen formuloidun tuotteen osuus yhteisön
tuotannonalan glyfosaatin myynnistä yhteisössä oli tar-
kastelujaksolla noin 40 prosenttia, ja koska sen patentin
voimassaolo on nyttemmin päättynyt, se on tyypillinen
formuloitu muoto, jota joko tuodaan Kiinasta tai tehdään
Kiinasta peräisin olevasta tuontihaposta tai -suolasta.

(76) Lisäksi tässä vertailussa tarkasteltiin erikseen yhteisön
tuotannonalan formuloimaa glyfosaattia, joka sisältää
erityisiä pinta-aktiivisia aineita, joiden tarkoituksena on
tehdä tuotteesta vähemmän vaarallinen. Tämän vaaratto-
man formuloidun tuotteen, joka sekin sisältää glyfosaattia
360 grammaa litralta, osuus yhteisön tuotannonalan
glyfosaatin myynnistä yhteisössä oli tarkastelujaksolla
noin 20 prosenttia. Normaalisti glyfosaattihapon osuus
yhteisön tuotannonalan glyfosaatin kokonaismyynnin
määrästä yhteisössä oli tarkastelujaksolla noin 18 pro-
senttia lopun ollessa glyfosaattisuolaa ja muita ei
standardinmukaisia formuloituja tuotteita, joilla on eri
glyfosaattipitoisuus litraa kohti laskettuna ja/tai jotka si-
sältävät erityisiä pinta-aktiivisia aineita tehon parantami-
seksi tai vaaraluokituksen muuttamiseksi.
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(77) Glyfosaattihappo on glyfosaatin formuloinnin keskeisin
kustannustekijä. Standardinmukaisen formuloidun glyfo-
saatin tuotannon kokonaiskustannuksista sen osuus on
noin 55 prosenttia ja standardinmukaisen vaarattoman
formuloidun glyfosaatin tuotantokustannuksista noin 45
prosenttia.

(78) Standardinmukaisen formuloidun glyfosaatin myyntihin-
nat, ilmoitettuna 95-prosenttista happopitoisuutta vastaa-
vina ekvivalentteina kiloa kohti (vastaa 2,64:ää litraa for-
muloitua tuotetta), laskivat tasaisesti 9,23 eurosta vuonna
1999 vuoden 2002 7,28 euroon kokonaislaskun ollessa
21 prosenttia. Myös tuotantokustannukset laskivat tasai-
sesti 10,37 eurosta vuonna 1999 tutkimusajanjakson
8,14 euroon, mikä vastaa 21 prosentin kokonaislaskua.
Tuote oli kannattamaton koko tarkastelujakson ajan,
vaikka samaan aikaan tuotantokustannusten ja myynti-
hinnan välinen ero pysyi suhteellisen vakaana.

Taulukko 8:

Standardinmukainen formuloitu glyfosaatti

Standardinmukainen
formuloitu glyfosaatti 1999 2000 2001

2002
(tutki-
mus-
ajan-
jakso)

Myyty määrä
(tonnia 95- %:sta hap-
popitoisuutta vastaavina
ekvivalentteina)

7 632 9 102 10 015 10 322

Prosenttia EU:n
myynnistä

43 41 39 38

Myyntihinta
(euroa/kg 95- %:sta
happopitoisuutta vas-
taavina ekvivalentteina)

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

Indeksi 100 94 82 79

Tuotantokustannuk-
set
(euroa/kg 95- %:sta
happopitoisuutta vas-
taavina ekvivalentteina)

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

Indeksi 100 90 86 79

(79) 360 grammaa glyfosaattia litralta sisältävän vaarattoman
formuloidun glyfosaatin myyntihinta, ilmoitettuna 95-
prosenttista happopitoisuutta vastaavina ekvivalentteina
kiloa kohti (vastaa 2,64:ää litraa formuloitua tuotetta),
laski tasaisesti vuodesta 1999 vuoteen 2002 kokonaislas-
kun ollessa 12 prosenttia. Myös tuotantokustannukset
laskivat vuodesta 1999 vuoteen 2001, mutta nousivat
uudestaan tutkimusajanjaksolla kokonaislaskun ollessa
22 prosenttia. Tuotantokustannusten nousu tutkimus-
ajanjaksolla johtui kapasiteetin alentuneesta käyttöa-
steesta. Tuotteen kannattavuus parani tarkastelujaksolla.

Taulukko 9:

Standardinmukainen vaaraton formuloitu tuote

Standardinmukainen
vaaraton formuloitu

tuote
1999 2000 2001

2002
(tutki-
mus-
ajan-
jakso)

Myyty määrä
(indeksi)

100 123 125 106

Prosenttia EU:n
myynnistä
(indeksi)

100 100 88 69

Myyntihinta
(indeksi)

100 100 90 88

Tuotantokustannuk-
set
(indeksi)

100 79 73 78

(80) Oheisesta taulukosta käy ilmi myyntihinnan ja tuotanto-
kustannusten painotetut keskiarvot glyfosaatin kaikkien
muotojen eli suolan, hapon ja kaikkien formuloitujen
tuotelajien osalta yhteenlaskettuina. Myyntihinnat ja tuo-
tantokustannukset näyttäisivät nousseen vuonna 2001.
Tämä johtuu yhteisön markkinoilla myytävässä tuoteva-
likoimassa tapahtuneesta muutoksesta: yhteisön tuotan-
nonala myi vähemmän alempiarvoisempia happo- ja suo-
latuotteita yhteisön markkinoilla.

Taulukko 10:

Kaikki tuotteet

Kaikki tuotteet 1999 2000 2001

2002
(tutki-

musajan-
jakso)

Myyntihinta
(euroa/kg 95- %:sta
happopitoisuutta vas-
taavina ekvivalentteina)

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

Indeksi 100 89 91 85

Tuotantokustannuk-
set
(euroa/kg 95- %:sta
happopitoisuutta vas-
taavina ekvivalentteina)

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

Indeksi 100 88 94 92

f) Kannattavuus

(81) Yhteisön tuotannonalan kokonaiskannattavuus glyfosaat-
tiin liittyvien toimintojen osalta laski 4,2 prosentista
vuonna 1999 tutkimusajanjakson -2,6 prosenttiin. Kan-
nattavuus koskee kaikkia yhteisön tuotannonalan yhtei-
sössä tuottamia ja myymiä glyfosaatin muotoja. Kuten 71
kappaleessa mainitaan, lukuihin ei sisälly tuotu ja jälleen-
myyty glyfosaatti.
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(82) Eräs kiinalainen osapuoli väitti, että tuotu ja jälleenmyyty
tuote olisi pitänyt sisällyttää kokonaiskannattavuuden ar-
viointiin. Nämä tuotteet on asianmukaisesti jätetty huo-
miotta, koska ne eivät vaikuta tuotantoon ja myyntiin
yhteisössä liittyvään yhteisön tuotannonalan kannatta-
vuuteen. Tästä syystä väite hylättiin.

(83) Kokonaiskannattavuuteen vaikutti epäedullisesti myös yh-
teisön tuotannonalan yhteisön markkinoilla myymä tuo-
tevalikoima. Yhteisön tuotannonala suunnitteli siirtyvänsä
standardinmukaisen formuloidun glyfosaatin, jonka
myynti on lähinnä Kiinasta ja Taiwanista lähtöisin olevan
halpatuonnin aiheuttaman paineen alaisena ollut tappiol-
lista, pidemmälle kehitettyihin, arvoltaan suurempiin
tuotteisiin, kuten vaarattomiin formuloituihin tuotteisiin.
Näiden yhteisössä tuotettujen, arvoltaan suurempien tuot-
teiden myynti kuitenkin laski tutkimusajanjaksolla joh-
tuen niiden alhaisemmasta kysynnästä, mikä puolestaan
vaikutti epäedullisesti kokonaiskannattavuuteen. Kannat-
tavuusluvut esitetään taulukossa 11.

(84) Yhteisön markkinoilla glyfosaattia myyvät myös tuojat/
formuloijat. Kyseinen myynti, lähes yksinomaan standar-
dinmukaista formuloitua glyfosaattia, joka on yhteisön
tuotannonalan eniten myymä tuote, kilpailee suoraan yh-
teisön tuotannonalan saman formuloidun tuotteen myyn-
nin kanssa. Kyseinen glyfosaatti hankitaan joko happona
tai suolana pääasiassa yhteisön tuottajilta mutta sitä tuo-
daan myös kolmansista maista. Vaikka yhteisön tuotan-
nonalan myynti kyseisen standardinmukaisen formuloi-
dun glyfosaatin kysynnän tyydyttämiseksi ei ole ollut
kannattavaa, yhteisön tuotannonalan on siitä huolimatta
jatkettava toimituksia, koska kyseinen myynti auttaa ka-
pasiteetin käyttöastetta ylläpitämällä kattamaan niiden
kiinteitä kustannuksia.

Taulukko 11:

Kannattavuus

Kannattavuus 1999 2000 2001

2002
(tutki-

musajan-
jakso)

Kannattavuus
(yhteisön myynti)

4,2 % 4,3% 0,6 % –2,6 %

g) Investoinnit ja sijoitetun pääoman tuotto

(85) Investoinnit glyfosaattialalla laskivat voimakkaasti vuoden
1999 jälkeen 15–18 prosenttiin vuoden 1999 luvuista.
Huomautettakoon, että valtaosa vuoden 2001 kapasitee-
tin lisäämiseen liittyvistä investoinneista tehtiin ennen
vuotta 1999. Tarkastelujakson jäljellä olevalle ajalle ei
ollut suunnitteilla eikä sinä aikana myöskään tehty mer-
kittäviä investointeja. Yksityiskohtaiset tiedot esitetään
seuraavassa taulukossa.

Taulukko 12:

Investoinnit

Investoinnit 1999 2000 2001

2002
(tutki-

musajan-
jakso)

Investoinnit
(tuhatta euroa)

50 940 7 409 9 035 7 883

Indeksi 100 15 18 15

Sijoitetun pääoman
tuotto

22% 157% 17% negatiiv.

h) Kassavirta ja pääoman saanti

(86) Yhteisön tuotannonalan kassavirta heikkeni vuoden 1999
ja tutkimusajanjakson välisenä aikana sekä absoluuttisina
arvoina että prosentteina liikevaihdosta ilmaistuna. Tämä
lasku on johdonmukainen kokonaiskannattavuuden tar-
kastelujaksonaikaisen heikkenemisen kanssa.

Taulukko 13:

Kassavirta

Kassavirta 1999 2000 2001

2002
(tutki-
mus-
ajan-
jakso)

Kassavirta
(tuhatta euroa)

13 217 11 769 4 975 –562

Indeksi 100 89 38 negatiiv.

Kassavirta ilmaistuna
prosentteina liike-
vaihdosta

5,0 4,4 2,1 –0,3

(87) Pääomaa saadaan kasvatettua joko pörssissä tai vaihto-
ehtoisesti yrityksen sisällä. Investoinnit, ja joissakin ta-
pauksissa varojen käyttäminen tutkimukseen ja kehityk-
seen, ovat olleet viime vuonna vähäisiä, mikä on seu-
rausta glyfosaatin myynnin laskevasta kannattavuudesta.
Johdanto-osan 85 kappaleessa esitetyt luvut vahvistavat
sen, ettei vuodesta 2000 ole tehty merkittäviä investoin-
teja.

i) Työllisyys, tuottavuus ja palkat

(88) Johdanto-osan 52 kappaleessa tarkoitettu yhteisön tuot-
taja ei 66 kappaleessa selitetystä syystä pystynyt esittä-
mään vertailukelpoisia lukuja koko tarkastelujaksolta,
mistä syystä kyseisestä yrityksestä käytettävissä olevat tie-
dot oli jätettävä huomiotta, jotta kehityssuuntauksen tar-
kastelu olisi johdonmukainen.
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(89) Työllisyys laski tarkastelujaksolla 1 017 työntekijästä
vuonna 1999 tutkimusajanjakson 808 työntekijään las-
kun ollessa 20 prosenttia. Tämä on seurausta tuotannon
laskusta vuosina 2001 ja 2002 mutta myös siitä, että
yleisesti ottaen tuottavuus on noussut tuotoksella työn-
tekijää kohti mitattuna. Vuonna 2002 tuottavuus laski
johtuen lähinnä 71 kappaleessa mainitusta laskusta kapa-
siteetin käyttöasteessa. Työntekijää kohti laskettujen palk-
kakustannusten nousu on seurausta tuotannonalan ta-
solla käydyistä työehtosopimusneuvotteluista.

(90) Eräs kiinalainen osapuoli väitti, että työllisyyden lasku oli
ennemminkin seurausta tuotannon tehostumisesta kuin
vahingon aiheuttamaa. Työllisyyden lasku on kuitenkin
suurelta osin seurausta yhteisön tuotannonalan vähenty-
neestä tuotannosta, vaikka tuotannon tehostumisen tun-
nustetaan senkin vaikuttaneen asiaan 89 kappaleessa esi-
tetyn mukaisesti.

Taulukko 14:

Työllisyys

Työllisyys 1999 2000 2001

2002
(tutki-
mus-
ajan-
jakso)

Työntekijöiden määrä 1 017 846 791 808

Indeksi 100 83 78 80

Palkkakustannukset/
työntekijä
(euroina)

57 730 60 040 63 619 64 871

Indeksi 100 104 110 112

Tuotanto/työntekijä
(tonnia vuodessa)

44 56 58 49

Tuotanto/työntekijä
(indeksinä)

100 129 133 112

j) Polkumyyntimarginaalin laajuus ja aiemmasta polkumyynnistä elpy-
minen

(91) Tutkimusajanjaksolla todetun polkumyyntimarginaalin
suuruuden (29,9 %) vaikutuksesta yhteisön tuotannonalan

tilanteeseen on aiheellista huomauttaa, että vaikka margi-
naali on pienempi kuin alkuperäisessä tutkimuksessa
(38,2 %), se on edelleen suuri. Alkuperäisten toimenpitei-
den käyttöönoton jälkeen yhteisön tuotannonalan tilanne
parani aluksi jossain määrin, mutta täydellistä elpymistä
ei tapahtunut. Johdanto-osan 1 kappaleessa mainittu ab-
sorptiotutkimus vahvisti, että polkumyynnin osuus kasvoi
62 prosenttiin. Lisääntynyt polkumyynti ja sitä seuran-
nut, 1 kappaleessa mainitussa toimenpiteiden kiertämistä
koskevassa tutkimuksessa todettu toimenpiteiden kiertä-
minen Malesian ja Taiwanin kautta vaikuttivat varmasti
hintojen alenemiseen yhteisössä ja yhteisön tuotannona-
lan kannattavuuden laskuun. Jos tuonti Kiinasta alkaisi
uudestaan aiempaa suurempina määrinä, tässä tutkimuk-
sessa todetun polkumyynnin vaikutus yhteisön tuotan-
nonalaan olisi merkittävä.

(92) Kaksi kiinalaista osapuolta väitti, että toimenpiteet eivät
olleet tehokkaita ja että ne pitäisi kumota, koska yhteisön
tuotannonala ei elpynyt merkittävästi toimenpiteiden voi-
massaoloaikana. Tässä yhteydessä on huomattava, että
toimenpiteiden tehoa laski jatkuva hintapaine, jota ai-
heutti Kiinasta peräisin olevan tuonnin laskevat hinnat.
Lisäksi on muistettava, että absorptiota ja toimenpiteiden
kiertämistä tapahtui 1 ja 45 kappaleessa esitetyn mukai-
sesti toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen, mikä sekin
vähensi toimenpiteiden tehoa. Näiden tekijöiden perus-
teella toimenpiteiden kumoamisesta esitettyä väitettä ei
voida hyväksyä.

6. Yhteisön tuotannonalan tilannetta koskevat päätelmät

(93) Kiinasta peräisin olevaan tuontiin sovellettavien polku-
myyntitoimenpiteiden käyttöönoton jälkeen yhteisön
tuotannonalan taloudellinen tilanne koheni tuottavuuden,
tuotannon, tuotantokapasiteetin, myynnin ja markkina-
osuuden osalta. Tätä tarkasteltaessa on otettava huomi-
oon toimenpiteiden lisäksi se, että glyfosaatin kulutus
yhteisössä oli lisääntymässä. Myyntihinnat ovat kuitenkin
laskeneet tasaisesti, mikä on johtanut kannattavuuden
tasaiseen heikkenemiseen ja lopulta tappioihin tutkimus-
ajanjaksolla. Tämä on vaikuttanut epäedullisesti kassavir-
taan samaan aikaan, kun varastotasot ovat nousseet ja
työllisyys laskenut. Vuodesta 2000 ei myöskään ole tehty
merkittäviä uusia investointeja.

(94) Eräs kiinalainen osapuoli väitti, että yhteisön tuotannon-
alan heikko tilanne johtui sen liiallisesta tuotantokapasi-
teetista ja vähentyneestä vientimyynnistä. Tämä väite hy-
lätään 69 ja 73 kappaleessa esitettyjen huomioiden pe-
rusteella. Tästä syystä katsotaan, että yhteisön tuotannon-
alan tilanne on edelleen heikko.
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E. VAHINGON JATKUMISEN JA/TAI TOISTUMISEN TO-
DENNÄKÖISYYS

(95) Toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen Kiina on jatkanut
glyfosaatin myyntiä yhteisöön polkumyyntihinnoin.
Vaikka yhteisön markkinoille tuleva määrä on laskenut
(muun muassa toimenpiteiden seurauksena), kiinalaiset
viejät ovat markkinoilla edelleen selvästi edustettuina. Li-
säksi niiden pääasiassa sisäisen jalostuksen menettelyssä
tapahtuva myynti aiheuttaa kaikesta huolimatta edelleen
jonkinasteista painetta yhteisössä vallitseviin hintoihin.
Kiinassa on käyttämätöntä tuotantokapasiteettia, joka
vastaa noin 40:tä prosenttia yhteisön kulutuksesta,
ja jos toimenpiteet lakkautettaisiin, kiinalaisviejät pystyi-
sivät ohjaamaan merkittävän määrän nykyisestä viennis-
tään kolmansien maiden matalampihintaisilta markki-
noilta yhteisöön 41 ja 47 kappaleessa esitetyn mukaisesti.
Näin niille tarjoutuisi mahdollisuus toimittaa nykyistä
suurempia määriä yhteisön markkinoille hinnoin, jotka
johtaisivat merkittävään hinnan alittavuuteen ja hintojen
alenemiseen yhteisössä, jos toimenpiteiden voimassaolo
päättyisi. Tarkasteltavana olevan tuotteen Kiinasta tuon-
nin hinnat alittaisivat myös muiden kolmansien maiden
vientihinnat, esimerkiksi Taiwanin tapauksessa noin
10–20 prosentilla.

(96) Eräs kiinalainen osapuoli väitti, että Kiinasta vähäisinä
määrinä tuodun glyfosaatin ei pitäisi vaikuttaa yhteisön
markkinoilla vallitseviin hintoihin ja että yhteisön hinto-
jen lasku oli seurausta yhteisön tuotannonalan tuotanto-
kustannusten alenemisesta. Väite hylätään, koska todet-
tiin, että glyfosaatti on hyödyketuote, mistä syystä suh-
teellisen pientenkin glyfosaattimäärien esiintyminen yh-
teisön markkinoilla matalaan hintaan vaikuttaa markkina-
hintoihin. Tämä koskee erityisesti standardinmukaista
formuloitua tuotetta, jonka osuus yhteisön tuotannonalan
myynnistä kyseisillä markkinoilla on noin 40 prosenttia
ja jonka kanssa tuonti Kiinasta on suorassa kilpailuase-
massa. Huolimatta yhteisön tuotannonalan pyrkimyksistä
alentaa kustannuksia, sen kannattavuus standardinmukai-
sen formuloidun tuotteen osalta pysyi alenevien hintojen
takia negatiivisena koko tarkastelujakson ajan.

(97) Toinen kiinalainen osapuoli oli sitä mieltä, että sisäisessä
jalostusmenettelyssä tapahtunutta tuontia ei olisi pitänyt
ottaa huomioon vahinkoa arvioitaessa, koska asian-
omaista tuontia ei myydä yhteisön markkinoilla. Tässä
yhteydessä on huomattava, että glyfosaattisuolan ja -ha-
pon sisäisessä jalostusmenettelyssä tapahtuva tuonti on
suorassa kilpailuasemassa yhteisön tuotannonalan samo-
jen tuotteiden kanssa, joita tuojat/formuloijat kysyvät
niitä vientimarkkinoilleen toimittaakseen. Tästä syystä
on asianmukaista ottaa kyseisen tuonnin määrät huomi-
oon vahinkoa arvioitaessa. Vaikka sisäisessä jalostusme-
nettelyssä tapahtuvaa tuontia ei myydäkään yhteisössä,
sen hintojen vaikutus tuntuu markkinoilla tuojien/formu-
loijien toiminnan kautta niiden pyrkiessä vastaamaan niin

yhteisön kysyntään kuin vientikysyntäänkin hankkimalla
tuotteita mahdollisimman kilpailukykyisin hinnoin. Tästä
syystä sisäisessä jalostusmenettelyssä tapahtuvan tuonnin
hinnat ruokkivat osaltaan sitä hintapainetta, joka johti
yhteisön tuotannonalan kannattavuuden laskuun yhteisön
markkinoilla ja sen taloudellisen tilanteen jatkuvaan heik-
kenemiseen. Väitettä ei tämän vuoksi hyväksytä.

(98) Yhteisön tuotannonalan tilanne on 93 kappaleessa esite-
tyn mukaisesti heikko, erityisesti sen kannattavuus, joka
on tarkasteltavina olevien toimenpiteiden käyttöönotosta
alkaen laskenut jatkuvasti ja siinä määrin, että tuotannon-
ala teki tutkimusajanjaksolla tappiota ja jopa sen kassa-
virta on kääntynyt negatiiviseksi. Edellä esitetyn perus-
teella onkin todennäköistä, että jos yhteisön tuotannonala
joutuisi Kiinasta peräisin olevan, polkumyynnillä ja li-
sääntyneinä määrinä tapahtuvan tuonnin kohteeksi, se
johtaisi sen jo valmiiksi heikentyneen taloudellisen tilan-
teen huononemiseen ja sen markkinaosuuden pienenemi-
seen. Tämän perusteella päätellään, että toimenpiteiden
voimassaolon päättyminen johtaisi yhteisön tuotannon-
alalle aiheutuvan vahingon jatkumiseen.

F. YHTEISÖN ETU

1. Yleisiä huomioita

(99) Komissio tutki, olisiko yhteisön edun mukaista jatkaa
glyfosaattia koskevia polkumyyntitoimenpiteitä. Vahin-
gollisen polkumyynnin jatkumista pidettiin todennäköi-
senä. Tutkimuksessa selvitettiin myös, oliko olemassa mi-
tään yli kaiken muun käyviä etuja toimenpiteiden voi-
massaolon jatkamista vastaan, sekä otettiin huomioon
tullien aiemmat vaikutukset kaikkiin kyseeseen tuleviin
etuihin.

(100) Palautettakoon mieliin, että toimenpiteiden käyttöönottoa
ei alkuperäisessä tutkimuksessa pidetty yhteisön edun
vastaisena. Koska tutkimus on samalla toimenpiteiden
voimassaolon päättymistä koskeva tarkastelu, siinä selvi-
tettiin myös voimassaolevien toimenpiteiden vaikutuksia
varsinkin käyttäjiin, kuluttajiin ja tuojiin/formuloijiin.

2. Yhteisön tuotannonalan etu

(101) Kiinasta peräisin olevaa glyfosaattia tarjotaan edelleen yh-
teisön tuottajien käypiä myyntihintoja alhaisemmilla cif-
arvoilla. Näin ollen toimenpiteiden voimassaolon päätty-
minen johtaisi joko siihen, että Kiinasta peräisin oleva
glyfosaatti kasvattaisi markkinaosuutta yhteisön markki-
noilla yhteisön tuottajien kustannuksella, tai vaihtoehtoi-
sesti siihen, että yhteisön tuotannonalan olisi alennettava
valmiiksi laskussa olevia myyntihintojaan säilyttääkseen
markkinaosuutensa ja kapasiteettinsa käyttöasteen. Mo-
lemmissa vaihtoehdoissa yhteisön tuotannonala kärsisi
toimenpiteiden voimassaolon päättymisestä johtuvia tap-
pioita.

FIL 303/14 Euroopan unionin virallinen lehti 30.9.2004



(102) Yhteisön tuottajat väittivät, että Kiina oli joko absorboi-
nut toimenpiteet tai kiertänyt niitä tarkastelujakson val-
taosan ajan, mistä syystä toimenpiteiden korjaava vaiku-
tus jäi vähäiseksi. Absorptio ja kiertäminen Malesian ja
Taiwanin kautta on vahvistettu ja niitä on käsitelty
1 kappaleessa mainituissa tarkastelua koskevissa tutki-
muksissa.

(103) Useat raaka-aineiden toimittajat ja palvelujen tarjoajat il-
moittautuivat ja ilmoittivat olevansa vakuuttuneita siitä,
että jos toimenpiteiden voimassaolo päättyy, yhteisön
tuotanto ja sen myötä niiden raaka-aineiden ja palvelujen
kysyntä laskee.

(104) Edellä esitetyn perusteella katsotaan, että ilman tarkastel-
tavana olevan tuotteen Kiinasta tuontiin kohdistuvia pol-
kumyyntitoimenpiteitä yhteisön tuotannonalan tilanne
huononisi Kiinasta polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin
lisääntyessä, mikä johtaisi taloudellisten tappioiden syve-
nemiseen. Vaikka tuonti Kiinasta väheni tarkastelujak-
solla, on syytä korostaa, että glyfosaattia voidaan pitää
hyödyketuotteena. Näissä olosuhteissa vähäinenkin pol-
kumyyntihinnoin tapahtuva tuonti voi vaikuttaa haitalli-
sesti yhteisön tuotannonalaan. Yhteisön tuotannonalan
tuotanto, myyntimäärät ja markkinaosuus ovat kasvaneet
tarkastelujaksolla, mutta kasvu on tapahtunut voittojen
kustannuksella. Tuotannonalan elinkelpoisuus olisi vaa-
rassa ilman vahingollista polkumyyntiä torjuvia toimen-
piteitä.

3. Etuyhteydettömien tuojien/formuloijien etu

(105) Koska valtaosa Kiinasta peräisin olevasta, yhteisöön tuo-
tavasta glyfosaatista on hapon tai suolan muodossa ja
jälleenmyydään formuloidussa muodossa, formulointi
tuotannonalana on tässä menettelyssä asianomainen osa-
puoli. Eräät näistä tuojista antoivat ymmärtää, että vaikka
ne tällä hetkellä tuovat merkityksettömiä määriä glyfo-
saattia Kiinasta, ne siinä tapauksessa, että toimenpiteitä
ei olisi, käynnistäisivät täysimittaisen tuonnin Kiinasta.

(106) Yksi tuoja/formuloija toimi täydessä yhteistyössä komis-
sion kanssa. Se esitti näkökantansa, jossa se vastustaa
toimenpiteitä, koska tärkeimmän tuotantopanoksen hin-
nan pienikin nousu vähentäisi sen formuloidun glyfosaa-
tin voittomarginaalia. Joukko sellaisia formuloijia, jotka
voimassa olevien toimenpiteiden takia eivät tällä hetkellä
tuo Kiinasta peräisin olevaa glyfosaattia, ilmoittivat hank-
kivansa uudelleen tuotetta Kiinasta, jos toimenpiteiden
voimassaolo päättyy. Katsotaan, että koska näistä tuojis-
ta/formuloijista valtaosan toimialaan kuuluu lukuisia mui-
takin tuotteita kuin glyfosaatti, toimenpiteiden vaikutus
niiden liiketoimintaan olisi vähäinen, vaikka toimenpiteet
rajoittaisivatkin glyfosaattihapon hintojen laskua.

(107) Tuojat/formuloijat katsovat, että toimenpiteiden lakkaut-
taminen johtaisi niiden glyfosaatin hintojen laskuun yh-
teisön markkinoilla, minkä ansiosta ne voisivat kasvattaa
markkinaosuuttaan yhteisön tuottajien kustannuksella.
Tästä koituva taloudellinen hyöty olisi kuitenkin rajalli-
nen, koska tuojien/formuloijien olisi siirrettävä valtaosa
niiden kustannuksissa tapahtuneesta laskusta asiakkaille
muiden, myöskin Kiinasta peräisin olevaa glyfosaattia
tuovien formuloijien taholta tulevan kilpailun pakotta-
mana. Tuojien/formuloijien ei pitäisi saada etua polku-
myynnistä, koska se johtaa tasapainon järkkymiseen suh-
teessa muihin kilpailijoihin, tässä tapauksessa yhteisön
tuotannonalaan.

(108) Edellä mainituista syistä katsotaan, että yhteisön tuotan-
nonalalle toimenpiteiden säilyttämisestä aiheutuvat edut
olisivat suurempia kuin asianomaisille tuojille/formuloi-
jille mahdollisesti aiheutuvat vähäiset kielteiset vaikutuk-
set.

4. Jakelijoiden ja kuluttajien edut

(109) Komissio vastaanotti maatalouskemikaalien jakelijoita ja
käyttäjiä EU:ssa edustavalta järjestöltä sen näkökannan.
Kyseinen järjestö esitti useita väitteitä yhteisön tuottajien
sellaisesta toiminnasta yhteisön markkinoilla, joka on
maatalouskemikaalien riippumattomien jakelijoiden kan-
nalta vahingollista.

(110) Kyseinen järjestö ja eräs tuoja/formuloija väittivät, että
yhteisön markkinat on suojattu tiukasti tuonnilta säänte-
lyn keinoin, erityisesti kasvinsuojeluaineiden markkinoille
saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetulla neu-
voston direktiivillä 91/414/ETY (1), mistä johtuen toimen-
piteiden säilyttäminen on tarpeetonta. Järjestö uudisti
väitteen päätelmien julkaisemisen jälkeen. Huomautetta-
koon, että kyseisessä direktiivissä ei käsitellä kaupan suo-
jelua vaan pikemminkin ympäristön turvallisuuteen liitty-
viä kysymyksiä. Siitä huolimatta väitettiin, että glyfosaatin
rekisteröimiseen tarvittavien tietojen hankkimiseen menee
sekä rahaa että aikaa ja että se estää tuojia/formuloijia
tuomasta glyfosaattia kolmansista maista. Käytännössä
tämä ei kuitenkaan näyttäisi olevan vakava rajoite, koska
useat tuojat/formuloijat ovat onnistuneet direktiivin
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91/414/ETY mukaisessa rekisteröinnissä. Lisäksi yhteis-
työssä toiminut tuoja/formuloija ilmoitti tuovansa Kii-
nasta peräisin olevaa glyfosaattia, jos toimenpiteet lakkau-
tetaan. Tästä syystä katsotaan, että direktiivi 91/414/ETY
ei sulje yhteisön markkinoita glyfosaatin tuonnilta Kii-
nasta.

(111) Järjestö väitti edelleen, että formuloijien erään yhteisön
tuottajan valmistamasta haposta tai suolasta tuottamien
standardinmukaisten formuloitujen tuotteiden, jotka eivät
ole merkkituotteita, alhaisia hintoja tasapainottavat sa-
man tuottajan myymien vastaavien merkkituotteiden kor-
keat hinnat. Näiden halpojen ei-merkkituotteiden väitet-
tiin estävän muiden valmistajien pääsyn yhteisön markki-
noille Kiinasta peräisin olevan glyfosaatin tuonti mukaan
luettuna. Vaikka todentuikin, että formuloijat ostavat ha-
pon ja/tai suolan kyseiseltä yhteisön tuottajalta halvalla, ei
silti voitu väittää, että asianomainen yhteisön tuottaja
pystyi veloittamaan korkean hinnan formuloiduista tuot-
teistaan. Edellä 75 kappaleessa esitetyn mukaisesti yh-
teisön tuottajat, asianomainen tuottaja mukaan luettuna,
myivät standardinmukaisia formuloituja tuotteitaan (jotka
ovat merkkituotteita) tappiolla tarkastelujaksolla, mikä te-
kee epäuskottavaksi väitteen, jonka mukaan ne pystyisi-
vät veloittamaan merkkituotteistaan korkean hinnan.

(112) Järjestö väitti myös, että kaksi yhteisön tuottajaa toimivat
yhteisössä kartellin tavoin, koska toinen niistä näyttäisi
rajoittavan yhteisön markkinaosuuttaan, vaikka ne voisi-
vat tyydyttää paljon suuremman osan yhteisön kysyn-
nästä. Tässä yhteydessä on huomautettava, että väitteen
tueksi esitetty näyttö ei käynyt todisteesta, koska kartellin
ohella on olemassa muita tekijöitä, jotka voisivat selittää
yhteisön tuottajan markkinaosuuden väitetyn rajaamisen.
Ensinnäkin on huomattava, että kyseisen tuottajan mark-
kinaosuuden ohella muidenkaan tuottajien markkina-
osuudet eivät muuttuneet merkittävästi tarkastelujaksolla.
Toiseksi todettakoon, että vientimarkkinamyynnissä olisi
voitu veloittaa korkeampia hintoja, joten se, ettei yritys
myynyt yhteisössä enemmän kuin sen ulkopuolella, voi
selittyä muillakin tekijöillä, kuten esimerkiksi yrityksen
omilla pyrkimyksillä maksimoida tuotot vientimarkki-
noilla, jotka olivat kannattavammat kuin yhteisön mark-
kinat. Lisäksi yhteisön tuotannonalan tuotanto on huo-
mattavasti mittavampaa kuin yhteisön kulutus, mistä
syystä kaikille yhteisön valmistajille on taloudellisesti tär-
keää viedä glyfosaattia kolmansiin maihin, jotta ne voisi-
vat saavuttaa korkean kapasiteetin käyttöasteen ja siten
absorboida kokonaisuudessaan kiinteät kustannuksensa.

Tällä hetkellä ei ole riittävää näyttöä kartellin olemassa-
olosta ja siitä, että yhteisön markkinoille toimitettavia
määriä olisi tarkoituksellisesti rajoitettu kuluttajien vahin-
goksi. Sitä paitsi kartellin mahdollinen olemassaolo on
asia, joka olisi selvitettävä ennemminkin kilpailunrajoi-
tuksia koskevassa tutkimuksessa. Komissio ei ole kuiten-
kaan tähän päivään mennessä aloittanut kilpailunvastaista
toimintaa koskevaa menettelyä tässä asiassa.

(113) Toisaalta ei ollut viitteitä polkumyyntitoimenpiteiden jat-
kumisen glyfosaatin jakelijoille mahdollisesti aiheutta-
mista kielteisistä vaikutuksista.

(114) Tuotteen kuluttajat ovat pääasiassa maanviljelijöitä. Gly-
fosaatin hinnan alenemisella olisi hyvin vähäinen merki-
tys maatilojen kannattavuuteen, koska sen osuus maan-
viljelyksen kokonaiskustannuksista on suhteellisen pieni.
Pääteltiin, että toimenpiteiden voimassaolon päättyminen
johtaisi viljelijöiden voittomarginaalin paranemiseen noin
0,1 prosentilla.

(115) Edellä mainituista syistä katsotaan, että yhteisön tuotan-
nonalalle toimenpiteiden säilyttämisestä aiheutuvat edut
olisivat suurempia kuin asianomaisille jakelijoille ja kulut-
tajille mahdollisesti aiheutuvat vähäiset kielteiset vaiku-
tukset.

5. Yhteisön etua koskevat päätelmät

(116) Jos nykyisten toimenpiteiden voimassaolon annetaan
päättyä, on odotettavissa, että yhteisön tuotannonala kär-
sisi hintojen alenemisesta yhteisön markkinoilla johtuvia
merkittäviä tappioita, minkä seurauksena joko sen mark-
kinaosuus pienenisi Kiinasta peräisin olevan tuonnin li-
sääntyessä tai sen myyntihinnat alenisivat entisestään sen
yrittäessä säilyttää markkinaosuutensa. Tuojien/formuloi-
jien markkinaosuus voisi kasvaa halvemman, Kiinasta pe-
räisin olevan glyfosaatin ansiosta, mutta tällaisen kehityk-
sen taloudellinen vaikutus tuojiin/formuloijiin olisi yh-
teisön tuotannonalalle aiheutuneisiin tappioihin verrat-
tuna vähäinen, koska hinnan alenemiset olisi siirrettävä
asiakkaille. Toisaalta ei ollut viitteitä kielteisistä vaikutuk-
sista, joita polkumyyntitoimenpiteiden jatkuminen mah-
dollisesti aiheuttaisi glyfosaatin jakelijoille. Vaikka käyttä-
jät saattaisivatkin jossain määrin hyötyä alemmista hin-
noista siinä tapauksessa, että toimenpiteet lakkautettaisiin,
se ei vaikuttaisi merkittävällä tavalla niiden voittomargi-
naaliin tai sitä kautta niiden toimintaan.
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(117) Arvioituaan kaikkia kyseeseen tulevia etuja komissio
päättelee, että toimenpiteiden jatkumista vastaan ei ole
olemassa yhteisön edun kannalta pakottavia syitä.

G. EHDOTETUT TULLIT

(118) Tullin määrittämisessä käytetty tuotelaji oli glyfosaatti-
happo, koska se on kaikkien Kiinasta vietävien ja yhtei-
sössä tuotettavien glyfosaattimuotojen perusaine. Todet-
tiin, että hapon osuus vastaavan määrän standardinmu-
kaista formuloitua tuotetta valmistuskustannuksista on
55 prosenttia. Lisäksi Kiinasta tutkimusajanjaksolla tuo-
dun glyfosaatin määrästä yli 90 prosenttia oli hapon
muodossa. Sen vuoksi katsotaan, että glyfosaattihappoa
koskevien tietojen perusteella määritetty tulli edustaisi
kaikkia Kiinasta tuotuja glyfosaatin muotoja.

(119) Polkumyynnin vahingollisten vaikutusten poistamiseksi
tarvittavan hinnannousun laskemiseksi katsottiin tarkoi-
tuksenmukaiseksi verrata polkumyynnillä tapahtuneen
tuonnin hintoja yhteisön tuottaman glyfosaattihapon tuo-
tantokustannuksiin lisättynä kohtuullisella määrällä voit-
toa. Komissio oli alkuperäisessä tutkimuksessa jo todetun
mukaisesti sitä mieltä, että 5 prosentin voittomarginaali
edusti kohtuullista voittoa, koska glyfosaattihappo on
hyödyketuote, jota teoriassa myydään irtotavarana väli-
vaiheen asiakkaille, jotka vastaavat formulointikustannuk-
sista ennen tuotteen myymistä loppukäyttäjille.

(120) Tältä pohjalta kyseisen tuotelajin tutkimusajanjakson ai-
kaisten vientihintojen painotettua keskiarvoa cif hintana
yhteisön rajalla verrattiin yhteisön tuottajien yhteenlasket-
tujen tuotantokustannusten painotettuun keskiarvoon li-
sättynä 5 prosentin voittomarginaalilla. Vertailun perus-
teella viitehinnan alittavuuden marginaali oli 80 prosent-
tia.

(121) Koska vahinkomarginaali on suurempi kuin todettu pol-
kumyyntimarginaali, polkumyyntitullit pitäisi määrittää
jälkimmäisen perusteella perusasetuksen 7 artiklan 2 koh-
dan säännösten mukaisesti.

(122) Edellä esitettyjen päätelmien perusteella katsotaan tarkoi-
tuksenmukaiseksi vahvistaa alkuperäisillä toimenpiteillä
käyttöön otetut polkumyyntitullit seuraavasti:

Maa Yritys
Polkumyynti-

tulli
(%)

Kiinan kansantasavalta Kaikki vientiä harjoit-
tavat tuottajat

29,9

(123) Glyfosaattiin sovellettava polkumyyntitulli laajennettiin
asetuksella (EY) N:o 163/2002 koskemaan myös Malesi-
asta ja Taiwanista tuotavaa glyfosaattia riippumatta siitä,
onko tuote ilmoitettu Malesiasta tai Taiwanista peräisin
olevaksi. Koska tässä tarkastelussa esitetyllä tavalla las-
kettu polkumyyntitulli korvaa voimassa olevan tullin, tar-
kasteltavana olevaan tuotteeseen sovellettava, 122 kappa-
leessa vahvistettu polkumyyntitulli olisi laajennettava kos-
kemaan Malesiasta ja Taiwanista tuotavaa glyfosaattia
riippumatta siitä, onko tuote ilmoitettu Malesiasta tai
Taiwanista peräisin olevaksi. Kaksi vientiä harjoittavaa
tuottajaa, jotka oli vapautettu asetuksella (EY) N:o
163/2002 laajennetuista toimenpiteistä, pitäisi vapauttaa
myös tällä asetuksella käyttöön otettavista toimenpiteistä.

(124) Perusasetuksen 20 artiklan mukaisesti asianomaisille osa-
puolille ilmoitettiin ne olennaiset tosiasiat ja huomiot,
joiden perusteella voimassa olevien toimenpiteiden tasoa
ehdotettiin alennettavaksi. Niille annettiin myös määrä-
aika, jonka kuluessa oli mahdollista esittää huomautuksia
kyseisen ilmoituksen johdosta. Saadut huomautukset on
otettu huomioon.

(125) Edellä esitetystä seuraa, että tarkastelua koskevien tutki-
musten päätelmien perusteella asetuksella (EY) N:o
368/98 käyttöön otettuja polkumyyntitulleja pitäisi alen-
taa 29,9 prosenttiin ilmaistuna prosenttiosuutena va-
paasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohinnasta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Otetaan käyttöön lopullinen polkumyyntitulli Kiinan kan-
santasavallasta peräisin olevan, CN-koodeihin ex 2931 00 95
(Taric-koodi 2931 00 95 82) ja ex 3808 30 27 (Taric-koodi
3808 30 27 19) luokiteltavan glyfosaatin tuonnissa.

2. Laajennetaan 1 kohdassa mainittu lopullinen polkumyyn-
titulli koskemaan glyfosaatin (Taric-koodit 2931 00 95 81 ja
3808 30 27 11) tuontia Malesiasta (riippumatta siitä, onko
tuote ilmoitettu Malesiasta peräisin olevaksi) Crop Protection
(M) Sdn. Bhd. -yrityksen, (Lot 746, Jalan Haji Sirat 4 1/2 Miles,
off Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malesia)
tuottamaa glyfosaattia (Taric-lisäkoodi A309) lukuun ottamatta.
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3. Laajennetaan 1 kohdassa mainittu lopullinen polkumyyn-
titulli koskemaan glyfosaatin (Taric-koodit 2931 00 95 81 ja
3808 30 27 11) tuontia Taiwanista (riippumatta siitä, onko
tuote ilmoitettu Taiwanista peräisin olevaksi) Sinon Corporation
-yrityksen (No. 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd, Taichung, Taiwan)
tuottamaa glyfosaattia (Taric-lisäkoodi A310) lukuun ottamatta.

4. Edellä 1–3 kohdassa kuvattujen tuotteiden vapaasti yh-
teisön rajalla -nettohintaan ennen tullia sovellettava tulli on
29,9 prosenttia.

5. Jollei toisin säädetä, sovelletaan tulleja koskevia voimassa
olevia säännöksiä ja määräyksiä.

2 artikla

Polkumyyntitullit otetaan käyttöön viideksi vuodeksi tämän ase-
tuksen voimaantulopäivästä alkaen.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona
se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval-
tioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä syyskuuta 2004.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

L. J. BRINKHORST
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