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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1683/2004

av den 24 september 2004

om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av glyfosat med ursprung i Folk-
republiken Kina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORD-
NING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22
december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som
inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad
”grundförordningen”), särskilt artikel 11.2 och 11.3 i denna,

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

av följande skäl:

A. FÖRFARANDE

1. Gällande åtgärder

(1) I februari 1998 införde rådet genom förordning (EG) nr
368/98 (2), slutgiltiga antidumpningsåtgärder (nedan kal-
lade ”de ursprungliga åtgärderna”) i form av en tull på
24% på import av glyfosat med ursprung i Kina. Den
förordningen ändrades genom rådets förordning (EG) nr
1086/2000 (3), som höjde tullen till 48 % till följd av en
undersökning avseende absorbering enligt artikel 12 i
grundförordningen. Efter en undersökning avseende
kringgående enligt artikel 13 i grundförordningen utvid-
gades genom rådets förordning (EG) nr 163/2002 (4) den
48-procentiga tullen på import av glyfosat med ursprung
i Kina till att även omfatta import av glyfosat som sänds
från Malaysia eller Taiwan (oavsett om dess deklarerade
ursprung är Malaysia eller Taiwan), med undantag av
glyfosat som produceras av ett namngivet företag i något
av dessa länder.

2. Inledande av en undersökning vid giltighetstidens utgång
och en interimsundersökning

(2) Efter offentliggörandet av tillkännagivandet om att giltig-
hetstiden snart kommer att löpa ut för de antidump-

ningsåtgärder som tillämpas på import av glyfosat med
ursprung i Kina (5) mottog kommissionen den 18 novem-
ber 2002 en begäran om översyn av dessa åtgärder enligt
artikel 11.2 i grundförordningen.

(3) Begäran ingavs av Europeiska glyfosatförbundet (nedan
kallat ”den sökande”) som företräder gemenskapsprodu-
center som svarar för en betydande del, i detta fall mer
än 90%, av gemenskapens sammanlagda produktion av
glyfosat.

(4) Begäran grundade sig på att dumpningen och skadan för
gemenskapsindustrin sannolikt skulle fortsätta eller åter-
komma om åtgärderna upphörde. Dessutom ansåg kom-
missionen på grundval av den bevisning som begäran
innehöll att åtgärdens nivå inte var tillräcklig för att mot-
verka den skadevållande dumpningen, varför kommissio-
nen på eget initiativ inledde en fullständig interimsöver-
syn av åtgärderna som omfattade samtliga aspekter av
förfarandet. Efter samråd med rådgivande kommittén
fastställde kommissionen att det förelåg tillräcklig bevis-
ning för att inleda en översyn vid giltighetstidens utgång
och en interimsöversyn enligt artikel 11.2 och 11.3 i
grundförordningen, och offentliggjorde ett tillkännagi-
vande om dessa översyner i Europeiska unionens officiella
tidning (6).

3. Parter som berörs av undersökningarna

(5) Kommissionen underrättade officiellt de kinesiska myn-
digheterna, de kinesiska exporterande producenterna och
de producenter, importörer och användare i gemenska-
pen som i begäran fastställdes som berörda samt deras
intresseorganisationer om inledandet av undersökning-
arna. De berörda parterna gavs tillfälle att inom den tids-
frist som angavs i tillkännagivandet om inledande skrift-
ligen lämna synpunkter och begära att bli hörda.

(6) Eftersom antalet exporterande producenter av den be-
rörda produkten i Kina var stort, vilket framgick av be-
gäran och av den tidigare undersökningen, angavs i till-
kännagivandet om inledande att det i undersökningen
avseende dumpning skulle tillämpas ett stickprovsförfa-
rande. Kommissionen sände dessutom frågeformulär till
de importörer som var kända för kommissionen.
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(7) Det var emellertid endast ett litet antal exporterande pro-
ducenter från Kina som gav sig till känna och inom de
angivna tidsfristerna lämnade de uppgifter som krävs i
tillkännagivandet om inledande. Det ansågs därför inte
nödvändigt att tillämpa något stickprovsförfarande avse-
ende de exporterande producenterna i Kina. Vidare angav
endast en importör att han importerade glyfosat med
ursprung i Kina. Det ansågs därför inte nödvändigt att
tillämpa något stickprovsförfarande avseende importö-
rerna.

(8) Kommissionen sände frågeformulär till de parter som
såvitt känt var berörda och fick svar från fyra gemen-
skapsproducenter och två kinesiska exporterande produ-
center. En importör rapporterade om import med ur-
sprung i Kina och lämnade därefter in ett fullständigt
svar på frågeformuläret.

(9) Ett antal exporterande producenter i Kina, fyra producen-
ter och tretton leverantörer i gemenskapen samt en in-
tresseorganisation för distributörer och användare läm-
nade skriftliga synpunkter. Samtliga parter som så be-
gärde inom ovannämnda tidsfrist och som visade att
det fanns särskilda skäl att höra dem gavs tillfälle att
bli hörda.

(10) Kommissionen begärde och kontrollerade samtliga upp-
gifter som den ansåg nödvändiga för att kunna fastställa
om det var sannolikt att den skadevållande dumpningen
skulle fortsätta eller återkomma och för att kunna fast-
ställa gemenskapens intresse. Kontrollbesök gjordes hos
följande företag:

Exporterande producenter i Kina

— Zhejiang Xinan Industrial Group Ltd, Xinanjiang,
Jiande City, Zhejiang Province, Kina.

Producenter i gemenskapen

— Cheminova Agro A/S, Lemvig, Danmark (inbegripet
den närstående distributören Headland Agrochemicals
Ltd, Great Chesterford, Essex, Förenade kungariket),

— Herbex Produtos Químicos, SA, Sintra, Portugal,

— Monsanto Europe SA, Bryssel och Antwerpen, Belgien
(inbegripet den närstående distributören Monsanto
UK Ltd, Cambridge, Förenade kungariket),

— Syngenta UK, Huddersfield, Förenade kungariket (in-
begripet följande närstående företag: Stauffer Chemi-

cal BV, Seneffe, Belgien och Syngenta Supply AG,
Basel, Schweiz, och den närstående distributören
Syngenta Crop Protection, Whittlesford, Cambridge-
shire, Förenade kungariket).

Producenter i det tredjeland som är en marknadsekonomi

— Monsanto do Brasil, São Paulo, Brasilien.

(11) Den undersökning rörande sannolikheten för fortsatt el-
ler återkommande dumpning som gjordes i samband
med undersökningarna avseende översyn omfattade peri-
oden 1 januari 2002–31 december 2002 (nedan kallad
”undersökningsperioden”, i tabellerna ”UP”). Undersök-
ningen av utvecklingstendenser när det gäller analysen
av sannolikheten för fortsatt eller återkommande skada
omfattade perioden från januari 1999 till slutet av under-
sökningsperioden (nedan kallad ”skadeundersökningspe-
rioden”, i tabellerna ”AP”).

4. Marknadsekonomisk status och individuell behandling

(12) Två kinesiska företag, Zhejiang Xinan Industrial Group
Ltd (nedan kallat ”Xinanchem”) och Zhenjiang Jiagnan
Chemical Factory (nedan kallat ”Zhenjiang”) ansökte om
marknadsekonomisk status och individuell behandling i
enlighet med artikel 2.7 b i grundförordningen. Det fast-
ställdes emellertid att Zhenjiang inte hade exporterat den
berörda produkten till gemenskapen under undersök-
ningsperioden. Zhenjiangs ansökan om marknadsekono-
misk status och individuell behandling blev därför irrele-
vant. Xinanchem uppmanades att fylla i blanketten för
ansökan om marknadsekonomisk status och ange alla
relevanta uppgifter.

(13) Trots att de flesta aktierna ägdes av privatpersoner ansågs
Xinanchem ändå stå under statlig kontroll, eftersom de
icke-statliga aktierna var spridda på ett stort antal ägare
och det största aktieblocket i företaget ägdes av staten.
Dessutom var styrelsen utsedd av staten och majoriteten
av styrelseledamöterna var antingen statstjänstemän eller
tjänstemän i statsägda företag. Den statliga kontrollen
och inflytandet i företaget ansågs därför vara betydande.

(14) Dessutom fastställdes det att Kinas regering hade gett
China Chamber of Commerce Metals, Minerals & Chemi-
cals Importers and Exporters (CCCMC) rätt att stämpla
kontrakten och kontrollera exportpriserna för tullklarer-
ingen. Systemet omfattade möjligheten att fastställa ett
minimipris för export av glyfosat och gav CCCMC rätt
att lägga in sitt veto mot exporter som inte respekterade
dessa priser.

(15) Efter samråd med rådgivande kommittén beslutades det
därför att Xinanchem inte skulle beviljas marknadseko-
nomisk status eftersom företaget inte uppfyllde alla kri-
terier i artikel 2.7 c i grundförordningen.
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(16) Eftersom Xinanchem inte beviljades marknadsekonomisk
status ansökte företaget om individuell behandling, dvs.
om att det skulle fastställas en individuell dumpnings-
marginal på grundval av företagets egna exportpriser.
Kommissionen undersökte om företaget faktiskt och juri-
diskt var tillräckligt oberoende av staten för att kunna
fastställa egna exportpriser.

(17) Det konstaterades i detta avseende att staten i betydande
grad hade kontroll över hur Xinanchems fastställde ex-
portpriserna för den berörda produkten, vilket också
framgår av skäl 14. Slutsatsen blev därför att Xinanchem
inte uppfyllde de nödvändiga kriterierna för individuell
behandling enligt artikel 9.5 i grundförordningen.

B. BERÖRD PRODUKT OCH LIKADAN PRODUKT

1. Berörd produkt

(18) Den berörda produkten är glyfosat med ursprung i Kina
(nedan kallad ”den berörda produkten”), som för närva-
rande klassificeras enligt KN-nummer ex 2931 00 95 (Ta-
ric-nummer 2931 00 95 81 och 2931 00 95 82) och
ex 3808 30 27 (Taric-nummer 3808 30 27 11 och
3808 30 27 19). Den berörda produkten är densamma
som i den undersökning som ledde till att de ursprung-
liga åtgärderna infördes (nedan kallad ”den ursprungliga
undersökningen”).

(19) Glyfosat är ett icke-selektivt ogräsbekämpningsmedel
som förekommer i olika kvaliteter och koncentrationer,
varav de viktigaste är syra, salt och beredningar. Syra är
grundformen i framställningsprocessen och förekommer
normalt som ett torrt pulver med en glyfosathalt på 95%
eller som vått block med en glyfosathalt på 84% (vatten-
halten är den enda skillnaden). Saltet är en löslig form av
glyfosat som framställs av syran. Det är en vätska som
normalt innehåller 62% IPA-salt (1), vilket motsvarar en
glyfosathalt på 43%. Beredningarna förekommer normalt
i flytande form och består av en blandning av glyfosat-
salt, vatten och andra kemikalier, t.ex. ytaktiva ämnen
och tillsatser, som gör att bekämpningsmedlet lättare
absorberas av växterna och blir effektivare. Standardfor-
men av glyfosatberedningar innehåller 360 gram glyfosat
per liter.

(20) För att minska transportkostnaderna köper importörerna
normalt glyfosat i koncentrerad form (vanligtvis i form
av syra eller vått block, men även i form av salt) och
bearbetar (bereder) den ytterligare genom att tillsätta vat-
ten och andra kemiska ämnen i syfte att erhålla en bered-
ning, som är den enda form som kan användas som

slutprodukt, dvs. som icke-selektivt ogräsbekämpnings-
medel. Importörer och företag som tillverkar beredningar
behandlades därför som en grupp (importörer/företag
som tillverkar beredningar) i undersökningen.

2. Likadan produkt

(21) Glyfosat som produceras och säljs i gemenskapen av de
gemenskapsproducenter som begär översynen vid giltig-
hetstidens utgång, och glyfosat som produceras i Kina
och säljs i gemenskapen av kinesiska exporterande pro-
ducenter, har samma grundläggande fysiska, tekniska och
kemiska egenskaper och samma användningsområden
och betraktas därför som likadana produkter enligt arti-
kel 1.4 i grundförordningen. Det fastställdes också att
glyfosat som produceras och säljs på den inhemska
marknaden i tredjelandet med marknadsekonomi (nedan
kallat ”det jämförbara landet”), dvs. Brasilien, hade samma
fysiska, tekniska och kemiska egenskaper och samma
användningsområden som glyfosat som produceras i
Kina och exporteras till gemenskapen. Följaktligen be-
traktades dessa produkter som likadana produkter enligt
artikel 1.4 i grundförordningen.

C. SANNOLIKHET FÖR FORTSATT ELLER ÅTER-
KOMMANDE DUMPNING

(22) Två kinesiska exportörer samarbetade vid undersök-
ningen. Emellertid exporterade endast en av dem (Xinan-
chem) den berörda produkten till gemenskapen under
undersökningsperioden (nedan kallad ”den kinesiska ex-
portören”). Det andra företagets (Zhenjiang) samarbete
begränsade sig således till undersökningen vid giltighets-
tidens utgång. Den totala kvantiteten glyfosat med ur-
sprung i Kina som importerades under undersöknings-
perioden motsvarar mindre än 50% av den kvantitet
som importerades under den ursprungliga undersökning-
ens undersökningsperiod (12 månader till och med slutet
av augusti 1995). Eftersom konsumtionen ökade, mins-
kade marknadsandelen för importen av den berörda pro-
dukten med ursprung i Kina i större utsträckning under
samma period. Den minskade från 11% under den ur-
sprungliga undersökningens undersökningsperiod till
mindre än 3% i början av skadeundersökningsperioden
och till mindre än 2% 2001. Den ökade sedan under
undersökningsperioden, men förblev lägre än 2%.

1. Jämförbart land

(23) Eftersom Kina anses vara en övergångsekonomi var kom-
missionen i detta fall tvungen att fastställa normalvärdet
på grundval av uppgifter från producenter i ett mark-
nadsekonomiskt tredjeland i enlighet med artikel 2.7 i
grundförordningen.
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(24) Kommissionen föreslog för detta ändamål Brasilien i till-
kännagivandet om inledande. Brasilien var också det jäm-
förbara land som användes i den undersökning som
ledde till att åtgärderna infördes.

(25) Alla berörda parter gavs tillfälle att framföra sina syn-
punkter om det planerade valet av jämförbart land.

(26) Den kinesiska importören hävdade att man borde an-
vända ett land med en mer passande ekonomisk utveck-
lingsnivå än Kina och att ett jämförbart land i Asien
skulle lämpa sig bättre för jämförelse. Det bör noteras
att samma ekonomiska utvecklingsnivå inte i sig är en
relevant faktor för att fastställa normalvärdet. Även om
det inte lades fram några väl underbyggda förslag beträf-
fande ett annat jämförbart land än Brasilien frågade kom-
missionen kända taiwanesiska och malaysiska producen-
ter av den berörda produkten om de var villiga att till-
handahålla de nödvändiga uppgifterna. De tillfrågade pro-
ducenterna i Taiwan och Malaysia angav att båda länder-
nas marknader var starkt påverkade av lågprisimport av
glyfosat med ursprung i Kina och att priserna i deras
länder inte var representativa. En producent i Taiwan
ansåg att andra länder, exempelvis Brasilien, skulle vara
bättre lämpade för detta syfte. Det åstadkoms således
inget ytterligare samarbete från dessa producenters sida.

(27) Den kinesiska exporterande producenten hävdade också
att uppgifterna rörande Brasilien skulle komma att till-
handahållas av ett närstående dotterbolag till ett företag
som är medlem i den sökande och att kommissionen
hellre skulle använda oberoende och kontrollerbara upp-
gifter för att fastställa normalvärdet. Kommissionen ansåg
emellertid att det faktum att ett företag i det land som
föreslagits som jämförbart land är närstående ett företag
som är medlem i den sökande inte nödvändigtvis innebär
att uppgifterna inte är tillförlitliga eller kontrollerbara.
Vid fastställandet av normalvärdet ägnades särskild upp-
märksamhet åt att undanröja alla eventuella inverkningar
av detta förhållande mellan företagen.

(28) Mot bakgrund av att Brasilien ansågs vara ett rimligt val
och det fanns samarbetsvilliga producenter med jämför-
bara produktionsprocesser, och särskilt med hänsyn till
att Brasilien använts som jämförbart land i den under-
sökning som ledde till att åtgärderna infördes, valdes
Brasilien som jämförbart land. Kommissionen försökte
erhålla de nödvändiga uppgifterna från de två kända pro-
ducenterna i landet, dvs. Monsanto do Brasil (nedan kal-
lat ”Mobras”) och Nortox. Kommissionen lyckades till
slut erhålla uppgifter endast från Mobras, som är det
företag som är närstående en medlem i den sökande.
Det fastställdes att detta företags inhemska försäljning
var representativ i förhållande till den kinesiska exporte-
rande producentens försäljning av den berörda produkten
till gemenskapen.

2. Normalvärde

(29) Normalvärdet beräknades för alla former av glyfosat som
produceras och säljs i Brasilien, dvs. glyfosatsyra och
olika beredningar med olika koncentration av glyfosat.

(30) Det fastställdes att de produkttyper som såldes på den
brasilianska marknaden inte var jämförbara med den pro-
dukttyp som den ovannämnda exporterande producenten
sålde till gemenskapen. Därför fastställdes normalvärdet i
enlighet med artikel 2.3 i grundförordningen på grundval
av produktionskostnaden jämte ett skäligt belopp för att
täcka försäljnings- och administrationskostnader, andra
allmänna kostnader samt vinst. Försäljnings- och admi-
nistrationskostnader, andra allmänna kostnader samt
vinst fastställdes på grundval av Mobras inhemska försälj-
ning av den likadana produkten. Det bör i detta avseende
noteras att Mobras fick största delen av sina råvaror för
glyfosatproduktionen från ett närstående företag i Brasi-
lien. Det närstående företagets vinstnivå anpassades där-
för och sänktes till en lägre nivå vid fastställandet av den
kostnad för inköp av råvaror som användes vid beräk-
ningen av produktionskostnaderna.

(31) Beloppen för försäljnings- och administrationskostnader,
andra allmänna kostnader samt vinst baserades på fak-
tiska uppgifter om Mobras försäljning av glyfosat vid
normal handel.

3. Exportpris

(32) Den kinesiska exporterande producentens hela exportför-
säljning till gemenskapen skedde direkt till oberoende
kunder i gemenskapen, och exportpriset fastställdes där-
för i enlighet med artikel 2.8 i grundförordningen på
grundval av de priser som betalats eller skulle betalas.

(33) Av en jämförelse mellan uppgifterna rörande den kine-
siska exporterande producentens export till gemenskapen
och den sammanlagda importen med ursprung i Kina (se
skäl 58) framgick att samarbetsviljan var låg, eftersom
denna export utgjorde mindre än 26% av gemenskapens
sammanlagda import från Kina under undersökningspe-
rioden.

4. Jämförelse

(34) För att uppnå en rättvis jämförelse mellan normalvärdet
och exportpriset togs hänsyn i form av justeringar för
sådana olikheter som påstods och konstaterades inverka
på prisernas jämförbarhet, enligt artikel 2.10 i grundför-
ordningen. På denna grundval gjordes vid behov juster-
ingar med hänsyn till indirekta skatter, rabatter, trans-
port, försäkring, hantering, lastning och därmed sam-
manhängande kostnader, förpackning, krediter och pro-
vision. De justeringar av exportpriset som rör inhemsk
frakt i det exporterande landet, förpackningskostnader
och kreditkostnader gjordes på grundval av de kostnader
som fastställdes i det jämförbara landet.
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(35) Jämförelsen mellan normalvärdet och exportpriset gjor-
des på nivån fritt fabrik.

5. Dumpningsmarginaler

(36) Av en jämförelse mellan normalvärdet och den kinesiska
exporterande producentens exportpris framgick att
dumpningsmarginalen var 28,7 % under undersöknings-
perioden.

(37) Eftersom den exporterande producenten inte beviljades
individuell behandling, beräknades en enda dumpnings-
marginal för hela Kina.

(38) Eftersom samarbetsviljan var låg (se skäl 33) fastställdes
dumpningsmarginalen för de icke samarbetsvilliga kine-
siska exporterande producenterna på grundval av den
största marginal som fastställts för en representativ typ
av den samarbetande exporterande producentens berörda
produkt. Detta tillvägagångssätt bedömdes som lämpligt
eftersom det inte fanns någonting som tydde på att nå-
gon av de icke samarbetande producenterna dumpade
produkten till en lägre nivå än den exporterande produ-
centen. För alla icke samarbetsvilliga exporterande produ-
center och den samarbetsvilliga exporterande producent
som inte hade någon export till gemenskapen under un-
dersökningsperioden fastställdes därför en dumpnings-
marginal på 30,2 %.

(39) Dessutom beräknades för hela landet en genomsnittlig
dumpningsmarginal där den viktningsfaktor som använ-
des var cif-värdet för varje grupp exportörer, dvs. samar-
betsvilliga exportörer och icke samarbetsvilliga exportö-
rer. Dumpningsmarginalen för hela landet fastställdes till
29,9 %.

(40) Den dumpningsmarginal för hela landet som fastställdes
vid interimsöversynens undersökning var lägre än den
dumpningsmarginal som fastställts vid den ursprungliga
undersökningen och var dessutom lägre än den dump-
ningsmarginal som fastställdes vid undersökningen avse-
ende absorption enligt artikel 12 i grundförordningen.
Det bör erinras om att den berörda produktens normal-
värde har minskat betydligt sedan den ursprungliga un-
dersökningens undersökningsperiod. Det är därför rimligt
att dra slutsatsen att det inte är sannolikt att en högre
dumpningsmarginal skulle återkomma om åtgärderna
ändrades så att de avspeglar den dumpningsmarginal
som fastställs i interimsöversynen.

6. Utvecklingen av importen om åtgärderna skulle upphöra
att gälla

a) Kinas export till andra länder (volym och priser)

(41) Av svaren på frågeformuläret och Eurostats statistik fram-
gick att glyfosat såldes till tredjeländer till ännu lägre
priser än de dumpade försäljningspriserna på gemen-
skapsmarknaden. Av svaren på frågeformuläret framgick
dessutom att exporten till tredjeländer ökade med mer än
100% efter det att de slutgiltiga åtgärderna införts. Om
åtgärderna upphävdes skulle de exporterande producen-
terna i Kina därför i betydande kvantiteter och till dum-
pade priser kunna styra den export som för närvarande
går till andra marknader till gemenskapsmarknaden.

(42) Av de uppgifter som den sökande lämnat framgick att
mer än 80% av all glyfosatproduktion i Kina exporteras.
De två samarbetsvilliga exporterande producenterna ex-
porterar merparten av sin sammanlagda produktion av
glyfosat. Det konstaterades därför att den största delen av
glyfosatproduktionen i Kina är inriktad på exportmark-
nader.

b) Outnyttjad produktionskapacitet i Kina

(43) De två samarbetsvilliga företagen angav att deras produk-
tionskapacitet under undersökningsperioden var omkring
34 000 ton glyfosat, uttryckt i 95% syraekvivalenter.
Dessa båda företag har enligt svaren på frågeformuläret
ökat sin produktionskapacitet med mer än 92% sedan
1999. Enligt uppgifter från den sökande uppgår den
sammanlagda glyfosatproduktionskapaciteten i Kina till
uppskattningsvis 79 500 ton. Båda de samarbetsvilliga
företagens verksamhet låg nära full kapacitetsnivå. Enligt
uppgifter från den sökande låg emellertid det genomsnitt-
liga kapacitetsutnyttjandet för samtliga producenter i
Kina på omkring 83 % 2001, vilket innebär att det fanns
en outnyttjad produktionskapacitet på cirka 13 500 ton.

(44) På grundval av ovanstående drogs slutsatsen att de ex-
porterande producenterna i Kina har kapacitet att öka sin
export till gemenskapsmarknaden om åtgärderna upp-
hävs.

c) Kringgående/absorption vid tidigare tillfällen

(45) Efter det att det införts slutgiltiga antidumpningsåtgärder
i februari 1998 genomfördes två andra undersökningar i
enlighet med artiklarna 12 och 13 i grundförordningen
(se skäl 1). Dessa undersökningar visade att de kinesiska
exportörerna var oförmögna att konkurrera på gemen-
skapsmarknaden till icke-dumpade priser. För att kunna
verka på gemenskapsmarknaden måste de tillämpa dels
kringgående, dvs. omlastning i andra länder av den be-
rörda produkt som exporteras till gemenskapen till vä-
sentligen dumpade priser (undersökning avseende kring-
gående enligt artikel 13), dels absorption.
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d) Import inom ramen för förfarandet för aktiv förädling

(46) Mer än 90% av den senaste importen med ursprung i
Kina har skett inom ramen för förfarandet för aktiv för-
ädling. Under skadeundersökningsperioden skedde, på
bekostnad av förtullad import, en stadig ökning av den
import med ursprung i Kina som skedde inom ramen för
förfarandet för aktiv förädling från omkring 60% av den
sammanlagda importen 1999 till mer än 90% under
undersökningsperioden. Det är tydligt att Kinas export
har inriktats mer på aktiv förädling under senare år.

e) Slutsats beträffande sannolikheten för fortsatt dumpning

(47) Eftersom Kina har outnyttjad produktionskapacitet och
eftersom de genomsnittliga priserna för export till länder
utanför EU under undersökningsperioden var betydligt
lägre än priserna på gemenskapsmarknaden är det troligt
att ett upphävande av åtgärderna skulle leda till att den
ytterligare produktionen, eller den försäljning som för
närvarande exporteras till länder utanför gemenskapen,
skulle styras till gemenskapsmarknaden i betydande
kvantiteter.

(48) Av undersökningen framgår att priserna på export med
ursprung i Kina fortfarande dumpas. Det är därför rimligt
att anta att dumpningen sannolikt skulle fortsätta i fram-
tiden, särskilt som det inte finns någonting som tyder på
motsatsen. Dessutom konstaterades det vara sannolikt att
volymen dumpad import, som för närvarande är låg,
skulle öka kraftigt om åtgärderna upphörde att gälla.

7. Åtagande

(49) Den samarbetsvilliga producenten i Kina, Xinanchem,
sade sig vara villig att göra ett åtagande. Det bör emeller-
tid erinras om att Xinanchem inte uppfyllde de nödvän-
diga kriterierna för individuell behandling på grund av
förekomsten av ett system för priskontroll som förvalta-
des av CCCMC för statens räkning. Eftersom samarbets-
viljan hos de exporterande producenterna i Kina var så
låg, kunde kommissionen dessutom inte vidare överväga
något åtagande från Xinanchem på grund av den stora
risk som fanns för att detta skulle kringgås. Den samar-
betsvilliga exporterande producenten underrättades om
detta. Xinanchem gjorde dessutom inte heller något kon-
kret åtagande till kommissionen.

D. SITUATIONEN PÅ GEMENSKAPSMARKNADEN

1. Allmänt

(50) De fyra gemenskapsproducenter som samarbetade vid
undersökningen svarade för 100% av gemenskapsprodu-
centerna av glyfosat under undersökningsperioden. De
utgör därför gemenskapsindustrin i enlighet med artik-
larna 4.1 och 5.4 i grundförordningen.

(51) För denna undersökning, och på samma sätt som i den
ursprungliga undersökningen, anses gemenskapsindustrin
omfatta endast företag som faktiskt producerar glyfosat,
dvs. som producerar glyfosat utifrån de nödvändiga råva-
rorna (till skillnad från företag som tillverkar beredningar,
dvs. bara omvandlar en form av glyfosat till en annan).
En kinesisk exporterande producent hävdade att företag
som tillverkar beredningar, dvs. köper glyfosatsyra eller
glyfosatsalt och bearbetar det till glyfosatberedningar,
också borde betraktas som gemenskapsproducenter.
Den produkt som berörs av denna undersökning är emel-
lertid glyfosat i alla dess olika former, och det står klart
att ett företag som tillverkar beredningar per definition
endast bearbetar en befintlig form av glyfosat till en
annan form. Ett företag som tillverkar beredningar kan
därför inte godtas som en faktisk producent av glyfosat.
Denna åtskillnad mellan å ena sidan producenter och å
andra sidan importörer och företag som tillverkar bered-
ningar överensstämmer med den ursprungliga undersök-
ningens linje.

(52) Beträffande en av producenterna var det nödvändigt att
fastställa huruvida han, på grund av företagsstrukturen
hos den koncern som han tillhörde, kunde definieras
som gemenskapsproducent. Det konstaterades att produ-
centen helt ingick i en enda ekonomisk enhet, som består
av ett stort antal företag och fungerar på följande sätt:
Koncernens huvudkontor, som är beläget utanför gemen-
skapen, köper råvarorna. Ett dotterbolag i gemenskapen
(producenten i fråga) producerar glyfosatsyra inom ra-
men för ett med huvudkontoret överenskommet tullför-
farande. Huvudkontoret förblir ägare till glyfosatet. Kon-
cernens huvudkontor säljer därefter glyfosatsyran till ett
andra dotterbolag i gemenskapen, där den bearbetas till
salt och beredningar. Glyfosatberedningarna säljs därefter
vidare till ett nätverk av närstående distributörer i gemen-
skapen inom koncernen, vilka i sin tur säljer den till
oberoende kunder. Undersökningen har visat att det gly-
fosat som tillverkas av detta företag har ursprung i ge-
menskapen och att produktionsprocesserna, de tekniska
investeringarna och kapitalinvesteringarna för tillverkning
och försäljning äger rum i gemenskapen. Producenten är
därför en gemenskapsproducent enligt artiklarna 5.4 och
4.1 i grundförordningen.

(53) En gemenskapsproducent och en intresseorganisation
som företräder distributörer och användare hävdade att
ett företag som betraktas som en gemenskapsproducent i
själva verket inte producerade glyfosatsyra inom gemen-
skapen, utan endast importerade syra eller salt från ett
tredjeland och tillverkade beredningar i gemenskapen. Av
undersökningen framgår att företaget visserligen impor-
terar en viss mängd glyfosatberedningar från tredjeländer,
men att huvudparten av de produkter den säljer i gemen-
skapen tillverkas från glyfosatsyra som företaget själv
producerat i gemenskapen. Företaget ansågs därför vara
en gemenskapsproducent, och argumentet måste tillbaka-
visas.
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(54) Undersökningen av den dumpade importens inverkan på
gemenskapsindustrin inbegrep en uppskattning av alla
ekonomiska faktorer och indikatorer som var av bety-
delse för industrins situation mellan 1999 och undersök-
ningsperioden.

(55) Överlag, och om inget annat anges, hänför sig volyman-
givelserna för glyfosat till alla former av glyfosat. För att
möjliggöra jämförelser har volymerna angetts i glyfosat-
syraekvivalenter på 95%. Försäljningssiffrorna för ge-
menskapsindustrin omfattar bara försäljning av sådant
glyfosat som producerats i gemenskapen, inte försäljning
av glyfosat som importerats och därefter sålts vidare av
vissa gemenskapsproducenter.

2. Förbrukning i gemenskapen

(56) Glyfosatmarknaden inom gemenskapen, som gemen-
skapsindustrin riktar sin försäljning till, omfattar både
efterfrågan på glyfosatberedningar som är färdiga att an-
vändas som ogräsbekämpningsmedel och efterfrågan hos
importörer eller företag som tillverkar beredningar, av
glyfosat i form av antingen salt eller syra för vidare be-
arbetning till beredningar vilka därefter antingen kan säl-
jas till gemenskapen eller exporteras. Båda dessa former
av efterfrågan kan tillgodoses antingen av gemenskaps-
industrin själv eller av import från tredjeländer. Förbruk-
ningen i gemenskapen har därför bedömts på grundval
av försäljning till distributörer/användare och importö-
rer/företag som tillverkar beredningar. Denna har beräk-
nats på grundval av gemenskapsindustrins sammanlagda
produktion, vilken justerats i förhållande till förändringar
i lagernivåerna, plus den sammanlagda importen enligt
uppgifter från Eurostat – som kompletterats av gemen-
skapsindustrin i fråga om vissa volymer som undergått
särskild tullbehandling – minus den export som gemens-
kapsindustrin rapporterat om.

(57) På denna grundval konstaterades det att förbrukningen
hade ökat stadigt och med 41% mellan 1999 och 2002.
Detta avspeglar det faktum att glyfosat i allt större ut-
sträckning godtas och används som ett icke-selektivt
ogräsbekämpningsmedel. I tabellen nedan uttrycks upp-
gifterna i ton:

Tabell 1

Förbrukning

Förbrukning 1999 2000 2001 2002
(UP)

Ton
(syraekvivalent 95%)

24 782 29 280 31 562 35 021

Index 100 118 127 141

3. Volym av importen med ursprung i Kina och marknads-
andel

(58) Volymen av importen av den berörda produkten fastställ-
des på grundval av statistik från Eurostat och komplette-

rades med uppgifter från gemenskapsindustrin i fråga om
vissa volymer som fick särskild tullbehandling. För att
skydda dessa uppgifters konfidentialitet anges indexerade
siffror. Den totala kvantiteten glyfosat med ursprung i
Kina som importerades under undersökningsperioden
motsvarar mindre än 50% av den kvantitet som impor-
terades under den ursprungliga undersökningens under-
sökningsperiod (12 månader till och med slutet av augu-
sti 1995). Eftersom konsumtionen ökade, minskade
marknadsandelen för importen av den berörda produkten
med ursprung i Kina i större utsträckning under samma
period. Den minskade från 11% under den ursprungliga
undersökningens undersökningsperiod till mindre än 3%
i början av skadeundersökningsperioden och till mindre
än 2% 2001. Den ökade därefter under undersöknings-
perioden, men förblev lägre än 2%. I enlighet med vad
som anges i skäl 46 har mer än 90% av den senaste
importen med ursprung i Kina skett inom ramen för
förfarandet för aktiv förädling, vilket visar att den största
delen av det kinesiska glyfosat som importeras faktiskt
återexporteras. Detta återspeglar det faktum att åtgär-
derna försvårar försäljningen i gemenskapen. Under ska-
deundersökningsperioden skedde, på bekostnad av förtul-
lad import, en stadig ökning av den import med ur-
sprung i Kina som gjordes inom ramen för förfarandet
för aktiv förädling från omkring 60% av den samman-
lagda importen 1999 till mer än 90% under undersök-
ningsperioden. De kinesiska exportörernas marknadsan-
del har minskat tydligt till följd av de gällande åtgärderna,
men de kinesiska exportörerna är likväl fortsatt mycket
närvarande på gemenskapsmarknaden. Utvecklingen av
importen med ursprung i Kina och dess marknadsandel
under skadeundersökningsperioden framgår av de inde-
xerade siffrorna i tabellen nedan (bas: 1999).

Tabell 2

Import med ursprung i Kina

Import med ursprung i
Kina 1999 2000 2001 2002

(UP)

Volym
(indexerade siffror)

100 95 76 100

Marknadsandel
(indexerade siffror)

100 81 62 73

4. Priserna för den berörda importen

a) Prisutveckling

(59) Eftersom importen till gemenskapen av glyfosatbered-
ningar med ursprung i Kina varit försumbar och det
inte förekommit någon import av glyfosatsalt under un-
dersökningsperioden användes endast priserna för glyfo-
satsyra vid fastställandet av prisutvecklingen. Följande
uppgifter grundar sig på Eurostats statistik. Priserna för
importen av glyfosatsyra (95%) med ursprung i Kina,
uttryckta i euro per kilogram före antidumpningstull,
minskade stadigt från 3,50 euro per kilogram 1999 till
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2,80 euro per kilogram under undersökningsperioden,
dvs. en minskning med 20% totalt sett. För närmare
uppgifter se tabellen nedan.

Tabell 3

Kina-priser

Cif-pris 1999 2000 2001 2002
(UP)

Euro per kilogram
före antidumpnings-
tull
(uttryckt i 95% syraek-
vivalent)

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

Index 100 94 87 80

b) Prisunderskridande

(60) Av de skäl som anges i skäl 59 fastställdes även pris-
underskridandet med hjälp av endast priserna för glyfo-
satsyra. Eftersom den syra som importeras från Kina har
en syrahalt på 95% och den som säljs av gemenskap-
sproducenterna på gemenskapsmarknaden är i våta block
med en syrahalt på 84% omräknades priserna för glyfo-
sat i block till priser för syra (95%) i syfte att säkerställa
en rättvis jämförelse. Denna omräkning var möjlig efter-
som den enda skillnaden mellan de två produkterna hu-
vudsakligen är att blocken har ett högre vatteninnehåll.
Priserna för glyfosatet från Kina grundades dessutom på

de uppgifter som lämnats av den samarbetsvilliga expor-
terande producenten under undersökningen. På grundval
av priserna vid gemenskapens gräns, efter tull men före
antidumpningstull, under undersökningsperioden fast-
ställdes prisunderskridandemarginalen till mellan 20 och
30%, vilket visar att utan åtgärderna skulle priserna på
gemenskapsmarknaden vara utsatta för prispress nedåt
från de lägre priserna för glyfosat från Kina. Storleken
på de gällande antidumpningstullarna (48%) gör att pri-
set före tull för glyfosat med ursprung i Kina överskrider
gemenskapsindustrins försäljningspris med mellan 10
och 20%. Det är emellertid att märka att prisunderskri-
dandemarginalen på över 80% har fastställts på grundval
av försäljningen (till priserna före tull) under undersök-
ningsperioden av glyfosat med ursprung i Kina (se skälen
119 och 120).

c) Import med ursprung i andra tredjeländer

(61) Såsom anges i skäl 71 importerade en gemenskapspro-
ducent betydande kvantiteter glyfosatberedningar från
närstående företag i tredjeland. Denna import avser be-
redningar med ett högt värde som inte är av standardk-
valitet. Både import- och återförsäljningspriserna för
denna produkt är väsentligt högre än priserna för de
standardberedningar som såldes i gemenskapen av ge-
menskapsindustrin. Denna import bidrog således inte
till prisnedgången på gemenskapsmarknaden.

(62) Importsiffrorna nedan omfattar glyfosat som importerats
inom ramen för förfarandet för aktiv förädling men inte
sådant glyfosat som importeras av en gemenskapsprodu-
cent från närstående företag i tredjeland.

Tabell 4

Importvolym från andra tredjeländer

Uttryckt i
95% sy-
raekviva-

lent

1999 2000 2001 2002 (UP)

Ton
Mark-
nadsan-
del

Pris
i euro
per kg

Ton
Mark-
nadsan-
del

Pris
i euro
per kg

Ton
Mark-
nadsan-
del

Pris
i euro
per kg

Ton
Mark-
nadsan-
del

Pris
i euro
per kg

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

Indexerat 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

Indexerat 100 100 170 100 64 90 184 84

Andra fö-
retag

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

Indexerat 100 100 255 100 174 89 90 84

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

Indexerat 100 100 128 102 100 93 80 95
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(63) För att prisjämförelsen för importen av glyfosat från tred-
jeland skall vara meningsfull har den grundats på priset
för glyfosatsyra, eftersom denna form svarade för mer än
90% av glyfosatimporten under undersökningsperioden.

(64) Den glyfosatimport som företogs av företag som inte var
närstående företag till en gemenskapsproducent minskade
något, dvs. från 3 912 ton 1999 till 3 127 ton under
undersökningsperioden. Den enda betydande importen
under undersökningsperioden från andra länder än
Kina, bortsett från gemenskapsproducenternas import
från närstående företag utanför gemenskapen, kom från
Taiwan (se tabellen ovan). Efter en undersökning om
kringgående utvidgades tullen på importen av den be-
rörda produkten som avsänts från Malaysia eller Taiwan
(oavsett om importen deklarerats ha sitt ursprung i Ma-
laysia eller Taiwan), med undantag för produkter som
producerats av ett namngivet företag i vart och ett av
dessa länder. Importen från Malaysia minskade väsentligt
efter utvidgningen av åtgärderna och var därför obetydlig
under undersökningsperioden.

(65) När det gäller Taiwan minskade importen under 2001,
då undersökningen om kringgående pågick, men ökade
på nytt under undersökningsperioden upp till en nivå
motsvarande ca 4 % av förbrukningen i gemenskapen.
Även om importen från Taiwan fortfarande ligger på
en relativt hög nivå bör det hållas i åtanke att inte all
export från Taiwan omfattas av den utvidgade tull som
undersökningen om kringgående gav upphov till. Under
skadeundersökningsperioden var priserna för importen
från Taiwan 10 till 20% högre än priserna för importen
från Kina (antidumpningstullen på import från Kina ej
medräknad), och priserna på importen från Taiwan un-
derskred inte heller gemenskapsindustrins priser under
undersökningsperioden. Importen från alla andra länder
skedde till priser som var nästan jämförbara med ge-
menskapsindustrins priser.

5. Gemenskapsindustrins situation

a) Allmänt

(66) För att möjliggöra en meningsfull bedömning av vissa
skadefaktorer var det nödvändigt att bortse från uppgif-
terna rörande den producent som avses i skäl 52 i de fall
dessa uppgifter eventuellt var påverkade av företag inom
koncernen som låg utanför gemenskapen. Eftersom lön-
samheten för detta företags europeiska verksamhet var
påverkad av resultatet för hela dess leveranskedja, inbe-
gripet dess huvudkontor som är beläget utanför gemen-
skapen, ansågs det lämpligt att bortse från uppgifterna
från detta företag i skadeanalysen under f) Lönsamhet och
h) Kassaflöde och förmåga att anskaffa kapital samt i
analysen av avkastningen på investeringar under g) Inve-
steringar och avkastning på investeringar. Eftersom detta fö-
retag bildats genom en fusion mellan två oberoende före-
tag kunde det dessutom inte heller lämna uppgifter rö-
rande försäljningspriser och sysselsättning för hela skade-

undersökningsperioden. Därför var det även nödvändigt
att bortse från tillgängliga uppgifter vid analysen av ut-
vecklingen under e) Försäljningspriser och kostnader och i)
Sysselsättning, produktivitet och löner. Eftersom detta företag
endast svarade för mellan 15 och 25% av gemens-
kapsproduktionen av den berörda produkten är under-
sökningsresultaten nedan att anse som representativa.

b) Produktion, produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande

(67) Gemenskapsindustrins glyfosatproduktion ökade från
48 334 ton 1999 till toppnivån 54 575 ton 2000 för
att därefter minska till 50 448 ton under undersöknings-
perioden. Detta motsvarar en total ökning med 4% un-
der skadeundersökningsperioden.

(68) Produktionskapaciteten ökade från ca 63 000 ton 1999
till närmare 70 000 ton under undersökningsperioden,
dvs. med 11%. Ökningen under 2000 och 2001 berodde
på att ytterligare produktionskapacitet togs i drift och att
produktionsprocessen förbättrats ytterligare.

(69) Kapacitetsutnyttjandet ökade från 77 till 83% under
2000, minskade under 2001 och sjönk till 72% under
undersökningsperioden, dvs. en total minskning med 5
procentenheter jämfört med 1999. De ekonomiska verk-
ningarna av minskat kapacitetsutnyttjande undersöktes,
och det konstaterades att dessa hade en försumbar inve-
rkan på lönsamheten.

(70) Det minskade kapacitetsutnyttjandet påverkas, trots ök-
ningen av försäljningen av den berörda produkten i ge-
menskapen, negativt av utvecklingen av gemenskapsin-
dustrins exportförsäljning till tredjeland. Under skadeun-
dersökningsperioden minskade gemenskapsindustrins ex-
portförsäljning stadigt från 58% av dess försäljning i
världen 1999 till 38% av dess försäljning i världen under
undersökningsperioden.

(71) Siffrorna för produktionen och för kapacitetsutnyttjandet
både för 2001 och för 2002 var påverkade av att en
gemenskapsproducents produktion minskade till följd
av dennes beslut att importera vissa glyfosatprodukter
från närstående företag i tredjeland i stället för att pro-
ducera dessa produkter i gemenskapen. Det glyfosat som
avses är nyligen utvecklade former som kräver sådan
produktionsutrustning som för närvarande inte finns till-
gänglig i gemenskapen. Den försämrade utveckling som
dessa skadeindikatorer uppvisade 2001 och 2002 bör ses
mot bakgrund av den utveckling som beskrivs i skäl 61. I
tabellen nedan anges närmare uppgifter.
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Tabell 5

Produktion

Produktion 1999 2000 2001 2002
(UP)

Produktion i ton
(uttryckt i 95% syraek-
vivalent)

48 337 54 575 52 406 50 448

Index 100 113 108 104

Produktion i ton
(uttryckt i 95% syraek-
vivalent)

63 029 65 720 70 028 69 930

Index 100 104 111 111

Kapacitetsutnyttjande 77% 83% 75% 72%

c) Lager

(72) Glyfosatlagren ökade under skadeundersökningsperioden,
från 9 149 ton 1999 till 14 554 ton under undersök-
ningsperioden (dvs. med 59%). Ökningen skedde huvud-
sakligen under 2001 och 2002. Den är en följd av ge-
menskapsproducenternas insatser för att upprätthålla ett
högt kapacitetsutnyttjande i syfte att täcka de fasta kost-
naderna i sina anläggningar i en situation då marknaden
inte kunde absorbera dessa kvantiteter. I tabellen nedan
anges närmare uppgifter.

Tabell 6

Lager

Lager 1999 2000 2001 2002
(UP)

Ton 9 149 9 902 13 049 14 554

Index 100 108 143 159

(73) En part i Kina hävdade att gemenskapsindustrins lager-
uppbyggnad inte kunde tillskrivas importen från Kina
utan endast var att hänföra till gemenskapsindustrins
minskade exportförsäljning. I detta sammanhang bör
det noteras att konkurrensen från det glyfosat från Kina
som importerades inom ramen för förfarandet för aktiv
förädling och därefter exporterades bidrog till minsk-
ningen av gemenskapsindustrins exportförsäljning.

d) Försäljningsvolym, marknadsandel och tillväxt

(74) Försäljningen av glyfosat producerad av gemenskapsin-
dustrin ökade stadigt på gemenskapsmarknaden under
skadeundersökningsperioden, från 19 945 ton 1999 till
29 607 ton under undersökningsperioden (dvs. en ök-
ning med 48% totalt sett). Gemenskapsindustrins mark-

nadsandel ökade således från 80% under 1999 till 85%
under undersökningsperioden och nådde upp till 89%
under 2001. Den minskning av marknadsandelen som
inträffade mellan 2001 och 2002 berodde på en gemen-
skapsproducents import av glyfosat från tredjeland (se
skäl 71).

Tabell 7

Försäljning

Försäljning 1999 2000 2001 2002
(UP)

Gemenskapsindust-
rins försäljning
(i ton)

19 945 24 323 28 229 29 607

Index 100 122 142 148

Gemenskapsindu-
strins marknadsandel

80% 83% 89% 85%

e) Försäljningspriser och kostnader

(75) Priserna jämfördes för beredningar, eftersom det är denna
form som används som ogräsbekämpningsmedel av slut-
konsumenterna. Glyfosatberedningar svarar dessutom för
den allra största delen av glyfosatförsäljningen, både vär-
demässigt och volymmässigt. I syfte att säkerställa en
rättvis prisjämförelse och med hänsyn till att det finns
ett antal olika slags glyfosatberedningar på marknaden,
vilka uppvisar stora prisskillnader beroende på koncen-
tration och vilken typ av ytaktiva ämnen som använts,
valde kommissionen ut den vanligaste beredningen, dvs.
en standardberedning som innehåller 360 gram glyfosat
per liter. Den s.k. 360-standardberedningen svarade för
ca 40% av gemenskapsindustrins försäljningsvolym av
glyfosat i gemenskapen under skadeundersökningsperio-
den, och eftersom patenttiden nu löpt ut är den bered-
ning som vanligen importeras från Kina eller framställs
av importerad syra eller importerat salt med ursprung i
Kina.

(76) Glyfosatberedningar som produceras av gemenskapsin-
dustrin och som innehåller särskilda ytaktiva ämnen för
att göra produkten mindre farlig undersöktes separat i
samband med denna jämförelse. Försäljningen av denna
icke-farliga beredning som innehåller 360 gram glyfosat
per liter svarade för ca 20% av gemenskapsindustrins
försäljningsvolym av glyfosat i gemenskapen under ska-
deundersökningsperioden. Glyfosatsyra svarade normalt
sett för ca 18% av gemenskapsindustrins försäljningsvo-
lym av glyfosat i gemenskapen under skadeundersök-
ningsperioden. Resten av denna försäljning utgjordes av
glyfosatsalt och andra icke-standardberedningar med ett
annat glyfosatinnehåll per liter eller som innehåller sär-
skilda ytaktiva ämnen för att öka verkan eller förbättra
riskklassificeringen.
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(77) Glyfosatsyra är den komponent i glyfosatberedningar
som svarar för den största delen av produktionskostna-
den. När det gäller 360-standardberedningar svarar gly-
fosatsyra för ca 55% av den totala produktionskostna-
den. När det gäller icke-farlig 360-beredning är motsva-
rande siffra ca 45%.

(78) Försäljningspriserna för 360-standardglyfosatberedning,
uttryckt i kilogram och i 95% syraekvivalent (motsva-
rande 2,64 liter blandad produkt) minskade stadigt,
från 9,23 euro 1999 till 7,28 euro 2002, dvs. en minsk-
ning med 21% totalt sett. Produktionskostnaden mins-
kade stadigt, från 10,37 euro 1999 till 8,14 euro under
undersökningsperioden, dvs. en minskning med 21% to-
talt sett. Produkten var olönsam under hela skadeunder-
sökningsperioden, även om skillnaden mellan produk-
tionskostnaden och försäljningspriset var relativt oföränd-
rad under perioden.

Tabell 8

360-standardberedning

360-standard-bered-
ning 1999 2000 2001 2002

(UP)

Såld kvantitet
(uttryckt i ton och i
95% syraekvivalent)

7 632 9 102 10 015 10 322

I % av försäljningen i
EU

43% 41% 39% 38%

Försäljningspris
(uttryckt i euro per kg
och i 95% syraekviva-
lent)

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

Index 100 94 82 79

Produktionskostnad
(uttryckt i euro per kg
och i 95 % syraekviva-
lent)

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

Index 100 90 86 79

(79) Försäljningspriset för icke-farlig glyfosatberedning inne-
hållande 360 gram glyfosat per liter, uttryckt i 95%
syraekvivalent (motsvarande 2,64 liter blandad produkt)
minskade stadigt under perioden 1999–2002, och totalt
sett uppgick minskningen till 12%. Även produktions-
kostnaden minskade under perioden 1999–2001. Den
ökade dock igen under undersökningsperioden, varvid
ökningen uppgick till 22% totalt sett. Ökningen av pro-
duktionskostnaden under undersökningsperioden be-
rodde på det minskade kapacitetsutnyttjandet. Lönsam-
heten för denna produkt ökade under skadeundersök-
ningsperioden.

Tabell 9

Icke-farlig 360-beredning

Icke-farlig 360-bered-
ning 1999 2000 2001 2002

(UP)

Såld kvantitet
(index)

100 123 125 106

I % av försäljningen i
EU
(index)

100 100 88 69

Försäljningspris
(index)

100 100 90 88

Tillverkningskostnad
(index)

100 79 73 78

(80) I tabellen nedan anges de kombinerade vägda genom-
snittliga försäljningspriserna och produktionskostnaderna
för alla former av glyfosat, dvs. salt, syra och alla blan-
dade produkter. Försäljningspriserna och produktions-
kostnaderna ökade till synes under 2001. Orsaken till
detta är en förändring i den produktmix som såldes på
gemenskapsmarknaden, dvs. gemenskapsindustrin sålde
mindre av syra och salt med ett lågt värde på gemen-
skapsmarknaden.

Tabell 10

Alla produkter

Alla produkter 1999 2000 2001 2002
(UP)

Försäljningspris
(uttryckt i euro per kg
och i 95% syraekviva-
lent)

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

Index 100 89 91 85

Produktionskostnad
(uttryckt i euro per kg
och i 95% syraekviva-
lent)

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

Index 100 88 94 92

f) Lönsamhet

(81) Den totala lönsamheten för gemenskapsindustrins glyfo-
satverksamhet föll från 4,2 % 1999 till 2,6 % under un-
dersökningsperioden. Denna lönsamhet avser alla former
av glyfosat som gemenskapsindustrin producerade och
sålde i gemenskapen. Importerat glyfosat som sålts vidare
(se skäl 71) ingår inte i beräkningen.
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(82) En part i Kina hävdade att den produkt som importera-
des och såldes vidare borde ha ingått i bedömningen av
den totala lönsamheten. Det var emellertid korrekt att
utelämna dessa produkter vid bedömningen, eftersom
de inte inverkar på lönsamheten för gemenskapsindust-
rins produktion och försäljning i gemenskapen. Detta
påstående avvisas därför.

(83) Den totala lönsamheten påverkades även negativt av den
produktmix som gemenskapsindustrin sålde på gemens-
kapsmarknaden. Gemenskapsindustrin hade planer på att
överge standardglyfosatberedningar, vilka gick med för-
lust på grund av pressen från lågprisimporten, huvudsak-
ligen från Kina och Taiwan, till förmån för mer sofisti-
kerade produkter med ett högt värde, t.ex. icke-farliga
beredningar. Under undersökningsperioden minskade
emellertid försäljningen av dessa produkter med ett
högt värde som producerades inom gemenskapen till
följd av en försämrad efterfrågan på dessa produkter,
vilket inverkade negativt på den totala lönsamheten. Siff-
rorna avseende lönsamheten framgår av tabell 11.

(84) Glyfosat säljs även på gemenskapsmarknaden av impor-
törer och företag. Denna försäljning, som nästan uteslu-
tande består av gemenskapsindustrins storsäljande pro-
dukt, dvs. 360-glyfosatberedning, konkurrerar direkt
med gemenskapsindustrins försäljning av samma bered-
ning. Glyfosatet i fråga anskaffas antingen som syra eller
som ett salt, huvudsakligen från gemenskapsproducenter,
men importeras även från tredjeland. Även om gemen-
skapsindustrins försäljning för att möta efterfrågan på
denna standardberedning inte har varit lönsam, måste
den ändå fortsätta med denna försäljning, eftersom den
utgör ett bidrag till att täcka gemenskapsindustrins fasta
kostnader i och med att den bidrar till att hålla kapaci-
tetsutnyttjandet uppe.

Tabell 11

Lönsamhet

Lönsamhet 1999 2000 2001 2002
(UP)

Lönsamhet vid för-
säljningen i gemen-
skapen

4,2% 4,3% 0,6 % – 2,6 %

g) Investeringar och avkastning på investeringar

(85) Investeringarna i glyfosatbranschen minskade kraftigt ef-
ter 1999 och uppgick endast till mellan 15 och 18% av
1999 års nivå. Merparten av de investeringar som ledde
till kapacitetsökningen 2001 gjordes under åren fram till
1999. Inga större investeringar planerades eller genom-
fördes under resten av skadeundersökningsperioden. I
tabellen nedan anges närmare uppgifter.

Tabell 12

Investeringar

Investeringar 1999 2000 2001 2002
(UP)

Investeringar
(i tusen euro)

50 940 7 409 9 035 7 883

Index 100 15 18 15

Avkastning på inve-
steringar

22% 157% 17% negativ

h) Kassaflöde och förmåga att anskaffa kapital

(86) Gemenskapsindustrins kassaflöde försämrades kraftigt
mellan 1999 och undersökningsperioden, både i absoluta
tal och uttryckt i procent av omsättningen. Denna för-
sämring ligger i linje med försämringen av den totala
lönsamheten under skadeundersökningsperioden.

Tabell 13

Kassaflöde

Kassaflöde 1999 2000 2001 2002
(UP)

Kassaflöde
(i tusen euro)

13 217 11 769 4 975 – 562

Index 100 89 38 negativ

Kassaflöde, uttryckt i
procent av omsätt-
ningen

5,0% 4,4% 2,1% – 0,3 %

(87) Kapital anskaffas antingen via börsen eller internt inom
företaget. Under de senaste åren har investeringarna, och
ibland även utgifter för forskning och utveckling, varit
begränsade till följd av glyfosatförsäljningens minskade
lönsamhet. Att det inte gjorts några betydande invester-
ingar sedan 2000 bekräftas av sifferuppgifterna i skäl 85.

i) Sysselsättning, produktivitet och löner

(88) Den gemenskapsproducent som avses i skäl 52 kunde
inte lämna jämförelseunderlag för hela skadeundersök-
ningsperioden av de skäl som anges i skäl 66, vilket
gjorde det nödvändigt att bortse från de tillgängliga upp-
gifterna för detta företag i syfte att säkerställa ett pålitligt
underlag för att undersöka utvecklingen.
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(89) Sysselsättningen minskade under skadeundersökningspe-
rioden, från 1 017 anställda 1999 till 808 anställda un-
der undersökningsperioden, dvs. en minskning med
20%. Detta är en följd både av produktionsminskningen
2001 och 2002 och av det faktum att produktiviteten,
uttryckt som produktionsvolym per anställd, ökat all-
mänt sett. Produktivitetsminskningen 2002 berodde hu-
vudsakligen på det minskade kapacitetsutnyttjandet (se
skäl 71). De ökade lönekostnaderna per anställd är en
följd av kollektivförhandlingar på branschnivå.

(90) En part i Kina hävdade att den minskade sysselsättningen
berodde på ökad effektivitet och inte av skada. Minsk-
ningen av sysselsättningen är dock till stor del en följd av
att gemenskapsindustrin minskat sin produktion, även
om det kan konstateras att även den ökade effektiviteten
har bidragit till minskningen (se skäl 89).

Tabell 14

Sysselsättning

Sysselsättning 1999 2000 2001 2002
(UP)

Antal anställda 1 017 846 791 808

Index 100 83 78 80

Lönekostnad per an-
ställd (i euro)

57 730 60 040 63 619 64 871

Index 100 104 110 112

Produktion per an-
ställd (i ton per år)

44 56 58 49

Produktion per an-
ställd (indexerad)

100 129 133 112

j) Dumpningsmarginalens storlek och återhämtning från tidigare
dumpning

(91) När det gäller inverkan på gemenskapsindustrins situa-
tion av storleken på den dumpningsmarginal som fast-
ställdes för undersökningsperioden (29,9 %) är det att
märka att den fortfarande ligger på en hög nivå trots
att den är lägre än den marginal som fastställdes i den
ursprungliga undersökningen (38,2 %). Efter införandet av
de ursprungliga åtgärderna förbättrades gemenskapsin-
dustrins situation visserligen till en början, men det
skedde ingen fullständig återhämtning. Dumpningen
ökade ytterligare till 62%, såsom konstaterades i den
undersökning avseende absorbering som nämns i skäl

1. Denna ökning av dumpningen och det därpå följande
kringgåendet av åtgärderna via Malaysia och Taiwan som
konstaterades i den undersökning avseende kringgående
som nämns i skäl 1 bidrog helt klart till prisnedgången i
gemenskapen och till gemenskapsindustrins minskade
lönsamhet. Om importen till Kina återupptogs på högre
nivåer skulle verkningarna av den dumpning som kon-
staterats i den nuvarande undersökningen bli betydande
för gemenskapsindustrin

(92) Två parter i Kina hävdade att åtgärderna inte var effek-
tiva, eftersom gemenskapsindustrins ekonomiska situa-
tion inte förbättrades nämnvärt under den tid de gällde,
och därför borde avskaffas. Det bör emellertid påpekas
att den fortsatta prispressen, vilken sammanhänger med
prisminskningarna för importen med ursprung i Kina,
har gjort åtgärderna mindre effektiva. Dessutom förekom
absorption och kringgående efter införandet av åtgär-
derna (se skälen 1 och 45), vilket även detta har bidragit
till att göra åtgärderna mindre effektiva. Mot denna bak-
grund är det därför inte möjligt att godta argumentet att
åtgärderna bör avskaffas.

6. Slutsats beträffande gemenskapsindustrins situation

(93) Efter införandet av antidumpningsåtgärderna mot import
med ursprung i Kina förbättrades gemenskapsindustrins
ekonomiska situation när det gäller produktivitet, pro-
duktion, produktionskapacitet, försäljning och marknads-
andel. Detta beror inte bara på förekomsten av åtgärder
utan sammanhänger även med den ökade förbrukningen
av glyfosat i gemenskapen. Försäljningspriserna har emel-
lertid stadigt minskat, vilket lett till en stadig försämring
av lönsamheten och till slut till förluster under undersök-
ningsperioden. Detta har haft en negativ inverkan på
kassaflödet, under det att lagren har ökat och sysselsätt-
ningen minskat. Dessutom har det inte gjorts några
större investeringar sedan 2000.

(94) En part i Kina hävdade att gemenskapsindustrins svaga
ekonomiska ställning berodde på dess överskottskapacitet
och minskade exportförsäljning. Detta argument avvisas
med hänsyn till de överväganden som anges i skälen 69
och 73. Gemenskapsindustrins ekonomiska situation kan
därför anses vara fortsatt svag.
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E. SANNOLIKHET FÖR FORTSATT OCH ÅTERKOM-
MANDE SKADA

(95) Sedan åtgärderna infördes har Kina fortsatt att sälja gly-
fosat till gemenskapen till dumpade priser. Även om de
kvantiteter som förs in till gemenskapsmarknaden har
minskat (bl.a. till följd av åtgärderna) är de kinesiska ex-
portörerna fortfarande mycket närvarande på gemen-
skapsmarknaden. Genom sin försäljning, vilken till stör-
sta delen sker inom ramen för förfarandet för aktiv föräd-
ling, utövar de dessutom ett visst tryck nedåt på priserna
i gemenskapen. Deras lediga produktionskapacitet mot-
svarar för närvarande ca 40% av förbrukningen i gemen-
skapen, och skulle åtgärderna tas bort vore det möjligt
för dem att lägga om en stor del av sin befintliga export
från marknader med lägre priser i tredjeland till gemen-
skapsmarknaden (se skälen 41 och 47). Detta skulle göra
det möjligt för dem att leverera ökade kvantiteter till
gemenskapsmarknaden till priser som skulle orsaka ett
betydande prisunderskridande och en betydande prisned-
gång i gemenskapen om de gällande åtgärderna skulle
upphöra att gälla. Priserna för importen av den berörda
produkten med ursprung i Kina skulle även underskrida
andra tredjeländers exportpriser, t.ex. när det gäller Tai-
wan med någonstans mellan 10 och 20%.

(96) En part i Kina hävdade att den låga importvolymen för
glyfosat från Kina inte inverkade på priserna på gemen-
skapsmarknaden och att minskningen av dessa priser i
stället berodde på att gemenskapsindustrin minskat sina
produktionskostnader. Detta argument avvisades, efter-
som det konstaterats att glyfosat är en råvara, vilket in-
nebär att det räcker med att det förekommer relativt små
kvantiteter glyfosat på gemenskapsmarknaden till låga
priser för att detta skall inverka på marknadspriserna.
Detta gäller särskilt för standardberedningar, som svarar
för ca 40% av gemenskapsindustrins försäljning på
denna marknad och som är den produkt som importen
från Kina konkurrerar direkt med. Trots gemenskapsin-
dustrins insatser för att minska sina kostnader var stan-
dardberedningarna till följd av prisminskningarna olön-
samma under hela skadeundersökningsperioden.

(97) En annan part i Kina ansåg att den import som skedde
inom ramen för förfarandet för aktiv förädling inte borde
beaktas vid skadebedömningen, eftersom dessa produkter
inte säljs på gemenskapsmarknaden. Glyfosatsalt och gly-
fosatsyra som importeras inom ramen för förfarandet för
aktiv förädling konkurrerar emellertid direkt med ge-
menskapsindustrins produkter när det gäller efterfrågan
från importörer och företag som tillverkar beredningar
för försäljning på deras exportmarknader. Det är således
rätt att ta med denna import vid skadebedömningen
Även om import inom ramen för förfarandet för aktiv
förädling inte säljs inom gemenskapen märks priserna för
denna import ändå av på marknaden i samband med att
importörer och företag som tillverkar beredningar söker
efter produkter för försäljning både i gemenskapen och
på export till så konkurrenskraftiga priser som möjligt.

Följaktligen har priserna för import inom ramen för för-
farandet för aktiv förädling bidragit till det pristryck som
lett till gemenskapsindustrins försämrade lönsamhet på
gemenskapsmarknaden och till dess fortsatt svaga eko-
nomiska ställning. Argumentet kan därför inte godtas.

(98) Såsom anges i skäl 93 befinner sig gemenskapsindustrin
för närvarande i en svag situation, särskilt när det gäller
lönsamheten som minskat konstant efter införandet av
åtgärderna, vilken förvärrats till en nivå där industrin
registrerade förluster under undersökningsperioden, och
till och med uppvisade ett negativt kassaflöde. Med hän-
syn till ovanstående är det således sannolikt att ökade
importvolymer från Kina till dumpade priser skulle leda
till en försämring av gemenskapsindustrins redan svaga
ekonomiska situation och till förlust av marknadsandelar.
Följaktligen dras slutsatsen att gemenskapsindustrin
skulle lida fortsatt skada om åtgärderna upphör att gälla.

F. GEMENSKAPENS INTRESSE

1. Allmänna överväganden

(99) Kommissionen undersökte huruvida det låg i gemenska-
pens intresse att bibehålla antidumpningsåtgärderna avse-
ende glyfosat. Det har konstaterats att det finns sannolik-
het för fortsatt skadevållande dumpning. Vid undersök-
ningen övervägdes även om det fanns några väsentliga
skäl som talade mot ett bibehållande av åtgärderna, och
dessutom beaktades tullarnas tidigare inverkan på alla
olika intressen.

(100) Det bör erinras om att i samband med den ursprungliga
undersökningen ansågs inte antagandet av åtgärder strida
mot gemenskapens intresse. Eftersom det även pågår en
översyn vid giltighetstidens utgång undersöktes även
verkningarna av de gällande åtgärderna, särskilt för an-
vändare, konsumenter, importörer och företag som till-
verkar beredningar.

2. Gemenskapsindustrins intresse

(101) Glyfosat med ursprung i Kina erbjuds fortfarande till cif-
värden som understiger gemenskapsindustrins gällande
försäljningspriser. Om åtgärderna upphör att gälla skulle
detta således leda antigen till att glyfosat med ursprung i
Kina ökade sin andel av gemenskapsmarknaden på be-
kostnad av gemenskapsproducenterna eller till att ge-
menskapsindustrin måste sänka sina redan sjunkande pri-
ser ytterligare i syfte att bibehålla sina marknadsandelar
och sitt kapacitetsutnyttjande. I bägge fallen skulle upp-
hörandet av åtgärderna leda till förluster för gemenskaps-
industrin.
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(102) Gemenskapsproducenterna hävdade att åtgärderna an-
tingen hade absorberats av Kina eller kringgåtts under
större delen av skadeundersökningsperioden, vilket inne-
bar att deras positiva verkningar varit begränsade. Ab-
sorptionen och kringgåendet via Malaysia och Taiwan
har bekräftats och åtgärdats genom de undersökningar
som nämns i skäl 1.

(103) Flera leverantörer av råvaror och tjänster gav sig till
känna och uppgav att de trodde att gemenskapsproduk-
tionen skulle minska om åtgärderna upphörde att gälla,
vilket i sin tur skulle leda till en minskad efterfrågan på
deras råvaror och tjänster.

(104) Mot denna bakgrund dras slutsatsen att gemenskapsin-
dustrins situation skulle förvärras på grund av ökad im-
port från Kina till dumpade priser, vilket i sin tur leder
till ökade ekonomiska förluster, om de antidumpnings-
åtgärder som tillämpas på import från Kina av den be-
rörda produkten upphör att gälla. Även om importen
från Kina har minskat under skadeundersökningsperioden
bör det understrykas att glyfosat är att anse som en
råvara. Under dessa omständigheter kan även en mindre
import till dumpade priser inverka negativt på gemen-
skapsindustrins situation. Gemenskapsindustrin har vis-
serligen ökat sin produktion, försäljningsvolym och
marknadsandel under skadeundersökningsperioden, men
detta har skett på bekostnad av lönsamheten. Industrins
överlevnad skulle äventyras om åtgärderna för att undan-
röja den skadevållande dumpningen inte införts.

3. Intressen för icke-närstående importörer och företag
som tillverkar beredningar

(105) Eftersom merparten av importen till gemenskapen av
glyfosat med ursprung i Kina utgörs av syra eller salt
och återförsäljs som beredningar är de företag som till-
verkar beredningar berörda av detta förfarande. Några av
dessa importörer angav att även om de för närvarande
endast importerade minimala kvantiteter av glyfosat från
Kina så skulle de återuppta sin import från Kina om
åtgärderna upphörde att gälla.

(106) En importör (ett företag som tillverkar beredningar) sam-
arbetade med kommissionen. Det framförde att det mot-
satte sig införandet av åtgärder, eftersom en ökning av
priset för den viktigaste insatsvaran skulle minska dess
vinstmarginal för glyfosatberedningar. Ett antal företag
som tillverkar beredningar och som på grund av de gäl-
lande åtgärderna för närvarande inte importerar glyfosat-
syra med ursprung i Kina uppgav att de skulle återgå till
att anskaffa produkten från Kina om åtgärderna upp-

hörde att gälla. Eftersom det konstaterats att glyfosat inte
är den enda produkten för flertalet av importörerna och
för de företag som tillverkar beredningar drogs slutsatsen
att även om åtgärderna skulle leda till en sänkning av
priset på glyfosatsyra så skulle de endast få en begränsad
inverkan på dessa företags samlade verksamhet.

(107) Importörerna och de företag som tillverkar beredningar
trodde att priserna på gemenskapsmarknaden för deras
glyfosat skulle minska om åtgärderna upphörde att gälla,
vilket skulle ge dem möjlighet att öka sin marknadsandel
på gemenskapsproducenternas bekostnad. Detta skulle
emellertid endast leda till en begränsad ekonomisk vinst,
eftersom importörerna och de företag som tillverkar be-
redningar skulle bli tvungna att överföra merparten av
sin kostnadsökning till sina kunder till följd av konkur-
rensen från andra företag som tillverkar beredningar och
som även de importerar glyfosat från Kina. Dessutom bör
importörerna och företagen som tillverkar beredningar
inte heller få fördelar av dumpningen, eftersom detta
skapar obalans i förhållande till andra konkurrenter,
dvs. gemenskapsindustrin.

(108) Av dessa orsaker dras slutsatsen att fördelarna för ge-
menskapsindustrin av att åtgärderna bibehålls är större
än alla eventuella marginella negativa verkningar för de
berörda importörer och företag som tillverkar bered-
ningar.

4. Användarnas och konsumenternas intressen

(109) Kommissionen mottog synpunkter från en intresseorga-
nisation som företräder distributörer och användare av
jordbrukskemikalier i EU. Denna intresseorganisation
framförde en rad påståenden rörande gemenskapsprodu-
centernas beteende på gemenskapsmarknaden som ska-
dade de oberoende distributörerna av jordbrukskemika-
lier.

(110) Denna intresseorganisation och en importör (ett företag
som tillverkar beredningar) hävdade att det redan finns
ett starkt skydd av gemenskapsmarknaden i form av
rättsliga hinder, dvs. rådets direktiv 91/414/EEG av den
15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på
marknaden (1), och att det därför inte är nödvändigt att
åtgärderna bibehålls. Detta påstående framfördes på nytt
av intresseorganisationen efter utlämnandet av uppgifter.
I detta direktiv behandlas emellertid snarare miljösäker-
hetsfrågor än handelsskydd. Icke desto mindre hävdades
det att det är både dyrt och tidskrävande att få fram
nödvändiga uppgifter för registrering av glyfosat och att
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detta avskräcker importörer och företag som tillverkar
beredningar från att importera glyfosat från tredjeland. I
praktiken förefaller detta dock inte utgöra ett allvarligt
hinder, eftersom ett antal importörer och företag som
tillverkar beredningar har lyckats genomföra registre-
ringar enligt direktiv 91/414/EEG. Dessutom har de sam-
arbetsvilliga importörerna och företagen som tillverkar
beredningar uppgivit att de skulle importera glyfosat
från Kina om åtgärderna upphävdes. Följaktligen anses
inte direktiv 91/414/EEG medföra att import av glyfosat
från Kina utestängs från gemenskapens marknad.

(111) Intresseorganisationen påstod vidare att de låga priserna
för generiska standardberedningar utifrån syra eller salt
som producerats av vissa gemenskapsproducenter kom-
penseras av höga priser för motsvarande ”märkesvaror”
som säljs av samma producent. Dessa generiska lågpris-
produkter avskräcker andra producenter, även importörer
av glyfosat från Kina, från att sälja sina produkter på
gemenskapsmarknaden. Även om det bekräftades att fö-
retag som tillverkar beredningar köper syra och salt från
denna gemenskapsproducent till låga priser kan det inte
sägas att denne kunde ta ut höga priser för sina bered-
ningar. Såsom anges i skäl 75 sålde gemenskapsprodu-
centerna, inbegripet den berörda producenten, sina stan-
dardberedningar (som är märkesvaror) med förlust under
skadeundersökningsperioden, vilket gör att påståendet
om att de skulle ta ut höga priser för sina märkespro-
dukter är osannolikt.

(112) Intresseorganisationen hävdade vidare att två
gemenskapsproducenter bildar en kartell i gemenskapen,
eftersom en av dem förefaller begränsa sin marknadsan-
del i gemenskapen fastän det vore möjligt för detta före-
tag att uppnå en mycket större marknadsandel på ge-
menskapsmarknaden. Den bevisning som lades fram till
stöd för detta ändamål var dock inte avgörande, eftersom
andra faktorer än förekomsten av en kartell skulle kunna
förklara den påstådda begränsningen av gemenskapspro-
ducentens marknadsandel. För det första bör det påpekas
att marknadsandelen både för den berörda producenten
och för andra producenter låg på en relativt oförändrad
nivå under skadeundersökningsperioden. För det andra
var det möjligt att sälja till högre priser på export, och
således kan det faktum att företaget sålde mer utanför än
inom gemenskapen eventuellt förklaras av andra faktorer,
t.ex. företagets strävan att maximera avkastningen på ex-
portmarknaderna i stället för på den mindre lönsamma
gemenskapsmarknaden. Dessutom är gemenskapsindust-
rins produktion väsentligt större än förbrukningen i ge-
menskapen, vilket gör att det är ekonomiskt viktigt för
alla gemenskapsproducenter att exportera glyfosat till
tredjeland i syfte att uppnå ett högt kapacitetsutnyttjande
som ger täckning för deras fasta kostnader. Mot denna
bakgrund är det för närvarande omöjligt att framlägga
tillräcklig bevisning för förekomsten av en kartell, inbe-

gripet avsiktlig begränsning av kvantiteterna till gemen-
skapsmarknaden till förfång för konsumenterna. Frågan
om huruvida det finns en kartell bör dock hellre behand-
las inom ramen för en undersökning om konkurrensbe-
gränsande samverkan. Kommissionen har för närvarande
inte inlett något sådan undersökning med avseende på
denna fråga.

(113) Det fanns å andra sidan inget som tydde på att en fort-
satt tillämpning av antidumpningstullarna skulle leda till
negativa verkningar för glyfosatdistributörerna.

(114) Det är framför allt jordbrukare som konsumerar produk-
ten. En sänkning av priset på glyfosat skulle endast få en
minimal inverkan på deras lönsamhet, eftersom glyfosat
svarar för en relativt obetydlig del av deras totala odlings-
kostnad. Det fastställdes att jordbrukarnas vinstmarginal
skulle förbättras med ca 0,1 % om åtgärderna upphörde
att gälla.

(115) Av dessa orsaker dras slutsatsen att fördelarna för ge-
menskapsindustrin av att åtgärderna bibehålls är större
än alla eventuella marginella negativa verkningar för de
berörda distributörerna och konsumenterna.

5. Slutsats beträffande gemenskapens intresse

(116) Skulle de gällande åtgärderna upphöra att gälla förväntas
gemenskapsindustrin lida betydande förluster på grund
av prisnedgången på gemenskapsmarknaden, vilket kom-
mer att leda antingen till förlorade marknadsandelar på
grund av ökad import från Kina eller till en ytterligare
försämring av gemenskapsindustrins försäljningspriser
om denna försöker bibehålla sin marknadsandel. Mark-
nadsandelen för importörerna och de företag som till-
verkar beredningar skulle kunna öka om de fick tillgång
till billigare glyfosat från Kina, men ställt mot förlusterna
för gemenskapsindustrin skulle den ekonomiska verkan
av detta billigare glyfosat för importörerna och de företag
som tillverkar beredningar vara obetydlig, eftersom de
måste överföra dessa prissänkningar till sina kunder.
Det fanns inget som tydde på att en fortsatt tillämpning
av antidumpningstullarna skulle leda till negativa verk-
ningar för glyfosatdistributörerna. Användarna skulle
eventuellt kunna dra viss nytta av de lägre priser som
följer av upphävandet av åtgärderna, men detta skulle
dock inte inverka nämnvärt på deras vinstmarginal eller
på deras verksamhet.
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(117) Sedan de olika berörda parternas intressen vägts mot
varandra drar kommissionen slutsatsen att det vad ge-
menskapens intresse beträffar inte finns några tvingande
skäl som talar mot fortsatt tillämpning av åtgärderna.

G. FÖRESLAGNA TULLAR

(118) Glyfosatsyra var den produkttyp som användes som re-
ferens vid fastställandet av tullsatsen, eftersom den utgör
den gemensamma grunden för alla former av glyfosat
som exporteras från Kina och produceras i gemenskapen.
Det konstaterades att syra svarar för 55% av produk-
tionskostnaden för motsvarande kvantitet 360-standard-
beredning. Syraformen svarade dessutom för mer än
90% av den volym som importerades från Kina under
undersökningsperioden. Följaktligen anses den tull som
fastställts på grundval av uppgifter för glyfosatsyra vara
representativ för alla de glyfosatformer som importeras
från Kina.

(119) Vid beräkningen av den prisökning som är nödvändig för
att undanröja dumpningens skadevållande verkningar an-
sågs det lämpligt att jämföra priserna för den dumpade
importen med gemenskapsindustrins produktionskostna-
der för glyfosat jämte ett belopp som är tillräckligt för att
uppnå en skälig vinst. Enligt kommissionen var, såsom
redan angivits i den ursprungliga undersökningen, en
vinstmarginal på 5% att anse som rimlig, eftersom gly-
fosatsyra är en råvara som teoretiskt sett säljs som bulk-
vara till mellanledet, som bär den extra kostnaden för
den blandningsprocess som sker innan den säljs på mark-
naden till slutanvändarna.

(120) Därefter jämfördes det vägda genomsnittliga exportpriset
cif gemenskapens gräns för denna produkttyp under un-
dersökningsperioden med gemenskapsproducenternas
vägda genomsnittliga totala produktionskostnad jämte
ett belopp som är tillräckligt för att uppnå en vinstmar-
ginal på 5%. Det framgick av denna jämförelse att mål-
prisunderskridandemarginalen uppgick till 80%.

(121) Eftersom skademarginalen är högre än den dumpnings-
marginal som konstaterats bör antidumpningstullen fast-
ställas på grundval av dumpningsmarginalen i enlighet
med artikel 7.2 i grundförordningen.

(122) På grundval av dessa undersökningsresultat drogs slutsat-
sen att de antidumpningstullar som infördes i samband
med de ursprungliga åtgärderna bör fastställas till de
nivåer som anges nedan.

Land Företag
Antidump-
ningstullsats

(i %)

Kina Alla exporterande
producenter

29,9 %

(123) Den gällande antidumpningstullen på glyfosat utvidgades
genom förordning (EG) nr 163/2002 till att även omfatta
import av glyfosat som sänds från Malaysia och Taiwan,
oavsett om denna import deklarerats ha sitt ursprung i
Malaysia eller Taiwan. Eftersom den antidumpningstull
som fastställs i denna översyn ersätter den gällande tullen
bör den antidumpningstull som är tillämplig på import
av den berörda produkten (se skäl 122) utvidgas till att
omfatta import av glyfosat som sänds från Malaysia och
Taiwan, oavsett om denna import deklarerats ha sitt ur-
sprung i Malaysia eller Taiwan. De två exporterande pro-
ducenter som var undantagna från de åtgärder som ut-
vidgades genom förordning (EG) nr 163/2002 bör även
vara befriade från de åtgärder som införs genom denna
förordning.

(124) I enlighet med artikel 20 i den grundläggande antidump-
ningsförordningen underrättades alla berörda parter om
de viktigaste omständigheter och överväganden på
grundval av vilka man hade för avsikt att föreslå en
sänkning av nivån på de gällande åtgärderna. De gavs
också tillfälle att inom en viss tid framföra synpunkter
efter meddelandet av dessa uppgifter. De synpunkter som
inkommit har beaktats.

(125) Av detta följer att de antidumpningstullar som infördes
genom förordning (EG) nr 368/98 bör sänkas till 29,9 %,
uttryckt i procent av nettopriset cif fritt gemenskapens
gräns, före tull.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. En slutgiltig antidumpningstull skall införas på import av
glyfosat enligt KN-nummer ex 2931 00 95 (Taric-nummer
2931 00 95 82) och ex 3808 30 27 (Taric-nummer
3808 30 27 19) med ursprung i Kina.

2. Den slutgiltiga antidumpningstull som anges i punkt 1
skall utvidgas till att även omfatta import av glyfosat som sänds
från Malaysia (oavsett om importen deklarerats ha sitt ursprung
i Malaysia) (Taric-nummer 2931 00 95 81 och 3808 30 27 11)
med undantag för de produkter som produceras av Crop Pro-
tection (M) Sdn. Bhd., Lot 746, Jalan Haji Sirat 4 1/2 Miles, off
Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia (Ta-
ric-tilläggsnummer A309).
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3. Den slutgiltiga antidumpningstull som anges i punkt 1
skall utvidgas till att även omfatta import av glyfosat som sänds
från Taiwan (oavsett om importen deklarerats ha sitt ursprung i
Taiwan) (TARIC-nummer 2931 00 95 81 och 3808 30 27 11)
med undantag för de produkter som produceras av Sinon Cor-
poration, No. 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd, Taichung, Taiwan
(TARIC-tilläggsnummer A310).

4. Den tullsats som skall tillämpas på nettopriset fritt ge-
menskapens gräns, före tull, för de produkter som anges i
punkterna 1–3, skall vara 29,9 %.

5. Om inte annat anges skall gällande bestämmelser om tul-
lar tillämpas.

Artikel 2

Antidumpningstullarna skall gälla i fem år från och med ikraft-
trädandet av denna förordning.

Artikel 3

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

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

Utfärdad i Bryssel den 24 september 2004.

På rådets vägnar
L. J. BRINKHORST

Ordförande
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