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

FÖRORDNINGAR
RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 91/2009
av den 26 januari 2009
om införandet av en slutgiltig antidumpningstull beträffande import av vissa fästdon av järn eller
stål med ursprung i Folkrepubliken Kina
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

(3)

Den 9 november 2007 inleddes förfarandet genom att
ett tillkännagivande om inledande (2) (nedan kallat till
kännagivandet om inledande) offentliggjordes i Europeiska
unionens officiella tidning.

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

(4)

Eftersom det var nödvändigt att ytterligare granska vissa
aspekter i samband med undersökningen, beslutades det
att undersökningen skulle fortsätta utan att provisoriska
åtgärder infördes avseende import av vissa fästdon av
järn eller stål från Kina.

(5)

Den 4 augusti 2008 erhöll alla berörda parter ett infor
mationsdokument där det angavs vilka preliminära resul
tat som undersökningen dittills hade gett (nedan kallat
informationsdokumentet), och parterna uppmanades att
kommentera dessa resultat.

(6)

Därefter fortsatte undersökningen med avseende på bl.a.
frågor som rörde gemenskapens intresse samt en utförlig
analys av vilka produkter som skulle omfattas och i vil
ken mån olika produkter var jämförbara, eftersom flera
berörda parter hade haft synpunkter på dessa aspekter.

med beaktande av kommissionens förslag och efter samråd med
rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A. FÖRFARANDE

1. Inledande
(1)

(2)

Den 26 september 2007 mottog kommissionen ett kla
gomål som ingetts i enlighet med artikel 5 i förordning
(EG) nr 384/96 om skydd mot dumpad import från
länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenska
pen (nedan kallad grundförordningen) av European Indust
rial Fasteners Institute (EIFI, nedan kallad den klagande)
som företrädare för tillverkare som svarar för en bety
dande del, i detta fall mer än 25 procent, av den sam
manlagda produktionen i gemenskapen av vissa fästdon
av järn eller stål.

Klagomålet innehöll bevisning om dumpning av vissa
fästdon av järn eller stål från Folkrepubliken Kina (nedan
kallad Kina) och om därav vållad väsentlig skada, vilken
ansågs tillräcklig för att motivera att ett förfarande inled
des.

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1.

3. Parter som berörs av förfarandet
(7)

De klagande tillverkarna i gemenskapen, övriga tillverkare
i gemenskapen, de exporterande tillverkarna, importö
rerna, användarna, de intresseorganisationer som såvitt
känt var berörda samt företrädare för Kinas regering un
derrättades officiellt om att förfarandet hade inletts. De
berörda parterna gavs tillfälle att inom den tidsfrist som
anges i tillkännagivandet om inledande skriftligen lämna
synpunkter och begära att bli hörda.

(2) EUT C 267, 9.11.2007, s. 31.
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(8)

(9)

(10)
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närstående företag. De företag och företagsgrupper som
hade producerat och exporterat den berörda produkten
till gemenskapen under undersökningsperioden och som
förklarade sig villiga att ingå i urvalet betraktades som
samarbetsvilliga företag och beaktades vid urvalet för
stickprovsundersökningen. Dessa företag utgjorde 110
av de 120 företag och företagsgrupper som gav sig till
känna efter inledandet.

Ett antal berörda parter lämnade skriftliga synpunkter,
särskilt om valet av jämförbart land, skillnader i typ
och kvalitet mellan kinesiska fästdon och de fästdon
som produceras och säljs av tillverkarna i gemenskapen,
de klagandes representativitet samt frågor som rörde
skada och gemenskapens intresse. Alla berörda parter
som begärde att bli hörda och som visade att det fanns
särskilda skäl att höra dem gavs dessutom tillfälle till
detta.
(14)

De exporterande tillverkare som inte gav sig till känna
inom tidsfristen betraktades som icke-samarbetsvilliga i
samband med undersökningen.

(15)

I enlighet med artikel 17.1 i grundförordningen valdes de
exportörer som svarade för den volymmässigt största ex
porten till gemenskapen, så att den representativa export
volym som rimligen kunde undersökas inom den tid som
stod till förfogande skulle bli så stor som möjligt.

(16)

Utifrån detta kriterium fastställdes ett urval bestående av
nio exporterande tillverkare och företagsgrupper i Kina.
De utvalda företagen svarade för 61 procent av de sam
arbetsvilliga företagens export och 39 procent av den
totala exporten från Kina till gemenskapen av den be
rörda produkten.

(17)

I enlighet med artikel 17.2 i grundförordningen gavs de
samarbetsvilliga exporterande tillverkarna och myndighe
terna i Kina möjlighet att lämna synpunkter på urvalet
för stickprovsundersökningen.

Eftersom antalet exporterande tillverkare i Kina var stort
föreslogs det, som redan nämnts, i tillkännagivandet om
inledande att ett stickprovsförfarande skulle tillämpas i
enlighet med artikel 17.1 i grundförordningen.

(18)

För att kommissionen skulle kunna besluta om huruvida
ett stickprovsförfarande var nödvändigt och i så fall
kunna göra ett urval, uppmanades de exporterande till
verkarna att ge sig till känna inom femton dagar efter det
att undersökningen inletts och lämna grundläggande
uppgifter om sin export och sin inhemska försäljning
samt namn på och verksamhetsuppgifter för alla när
stående företag som sysslar med tillverkning eller försälj
ning av den berörda produkten. Samråd ägde också rum
med de kinesiska myndigheterna.

Ett antal tillverkare i Kina hävdade att de borde ha ingått
i urvalet på grund av särskilda omständigheter i samband
med deras företag, t.ex. att de tillverkade vissa produkt
typer som de påstod att inget av företagen i urvalet till
verkade. Vilka typer av fästdon av järn eller stål som
exportörerna tillverkade fanns dock inte med bland de
kriterier som användes för att fastställa urvalet. Som
anges i skäl 15 ovan valdes de exportörer som svarade
för den volymmässigt största exporten till gemenskapen.
Detta är förenligt med kraven i artikel 17.1 i grundför
ordningen.

(19)

Frågeformulär sändes till de företag som ingick i urvalet
och alla besvarade det inom den fastställda tidsfristen.

(20)

Fem företag som inte ingick i urvalet besvarade också
frågeformuläret och ansökte om individuell behandling
enligt artiklarna 9.6 och 17.3 i grundförordningen. An
sökan bifölls i fyra av fallen. Det femte företaget tillver
kade inte självt den berörda produkten, varför dess an
sökan avslogs.

Alla berörda parter (tillverkare i gemenskapen, importö
rer i gemenskapen och exporterande tillverkare i Kina)
som hade lämnat synpunkter om vilka produkter som
skulle omfattas deltog den 18 september 2008 i ett ge
mensamt möte (nedan kallat det gemensamma mötet) som
anordnades av den ansvariga tjänstemannen i enlighet
med artikel 6.6 i grundförordningen.

Eftersom antalet kända exporterande tillverkare i Kina
liksom antalet kända tillverkare och importörer i gemen
skapen var stort, angavs det i tillkännagivandet om in
ledande att ett stickprovsförfarande i enlighet med arti
kel 17 i grundförordningen skulle kunna komma att till
lämpas vid fastställandet av dumpning och skada.

4. Stickprov
4.1 Stickprovsförfarande avseende exporterande tillverkare i
Kina
(11)

(12)

(13)

31.1.2009

Sammanlagt 120 företag och företagsgrupper i Kina gav
sig till känna och redovisade de begärda uppgifterna
inom föreskriven tid. De redovisade uppgifterna tydde
dock på att vissa av dessa företag och företagsgrupper
inte själva producerade fästdon, och några av dem redo
visade export till gemenskapen av fästdon producerade av

31.1.2009

(21)
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Efter det slutliga meddelandet av uppgifter begärde en
exportör att de företag som fick individuell behandling
skulle räknas in i urvalet vid tillämpningen av artikel 9.5
i grundförordningen. En annan exportör ansåg att kom
missionen borde ha utökat det ursprungliga urvalet i
stället för att godkänna ansökningar om individuell be
handling enligt artikel 17.3. I detta avseende bör det
påpekas att urvalet fortfarande anses vara tillräckligt re
presentativt. Även efter det att fyra av företagen i urvalet
underlät att samarbeta, vilket beskrivs i skäl 62, motsva
rade det återstående urvalet av företag 54 procent av de
samarbetsvilliga företagens totala export av den berörda
produkten till gemenskapen. Av objektivitets- och öppen
hetsskäl anses det dessutom vara lämpligt att göra ett
urval i början av förfarandet och sedan behålla detta
urval under hela förfarandets gång, om det inte finns
anledning att anse att urvalet inte längre är representativt.
Av samma skäl bör urvalsförfarandet ses som individuellt
och separat från beviljandet av individuell behandling
enligt artikel 17.3 i grundförordningen.

frågats om huruvida de stödde förfarandet. Därefter sän
des ett frågeformulär till alla dessa tillverkare. Flera före
tag trädde också fram på eget initiativ utan att ha erhållit
något frågeformulär. Inget av svaren från dessa tillverkare
har dock sänkt den nivå på representativiteten som
nämns i det föregående skälet. I själva verket stödde
många av dessa företag klagomålet.

(27)

Bland de tillverkare i gemenskapen som utgör gemen
skapsindustrin valdes, i enlighet med artikel 17.1 i grund
förordningen, de med den största produktionsvolymen,
så att den representativa produktionsvolym av likadan
produkt som rimligen kunde undersökas inom den tid
som stod till förfogande skulle bli så stor som möjligt.

(28)

Utifrån detta kriterium fastställdes ett urval bestående av
sju tillverkare. De utvalda företagen svarade för omkring
70 procent av gemenskapsindustrins produktion. Efter
det att en av tillverkarna i urvalet betraktades som
icke-samarbetsvillig sjönk andelen till omkring 65 pro
cent.

(29)

I enlighet med artikel 17.2 i grundförordningen gavs de
samarbetsvilliga tillverkarna i gemenskapen möjlighet att
lämna synpunkter på urvalet för stickprovsundersök
ningen. Det inkom inga synpunkter som motiverade nå
gon ändring av urvalet.

(30)

Frågeformulär sändes till de företag som ingick i urvalet
och alla besvarade det inom den fastställda tidsfristen.

4.2 Stickprovsförfarande avseende gemenskapstillverkarna
(22)

(23)

(24)

Eftersom antalet tillverkare i gemenskapen var stort före
slogs det, som redan nämnts, i tillkännagivandet om in
ledande att ett stickprovsförfarande skulle tillämpas i en
lighet med artikel 17.1 i grundförordningen.

För att kommissionen skulle kunna besluta om huruvida
ett stickprovsförfarande var nödvändigt och i så fall
kunna göra ett urval, uppmanades tillverkarna i gemen
skapen att ge sig till känna inom femton dagar efter det
att undersökningen inletts och lämna grundläggande
uppgifter om sin tillverkning och försäljning samt
namn på och verksamhetsuppgifter för alla närstående
företag som sysslar med tillverkning eller försäljning av
den berörda produkten.

Sammanlagt 46 tillverkare i gemenskapen som hade till
verkat den berörda produkten i gemenskapen under un
dersökningsperioden och som inom tidsfristen förklarade
sig villiga att ingå i urvalet betraktades som samarbets
villiga företag och beaktades när urvalet gjordes.

(25)

Dessa tillverkare i gemenskapen svarade för över 30 pro
cent av den beräknade produktionen i gemenskapen år
2006. Dessa tillverkare anses utgöra ”gemenskapsindust
rin” i den mening som avses i skäl 114.

(26)

Några importörer i gemenskapen och några exporterande
tillverkare ifrågasatte gemenskapsindustrins representati
vitet. Efter offentliggörandet av tillkännagivandet om in
ledande ingav vissa berörda parter förteckningar över till
verkare i gemenskapen som de hävdade inte hade till

L 29/3

4.3 Stickprovsförfarande avseende gemenskapsimportörerna
(31)

Eftersom antalet importörer i gemenskapen var stort fö
reslogs det, som redan nämnts, i tillkännagivandet om
inledande att ett stickprovsförfarande skulle tillämpas i
enlighet med artikel 17.1 i grundförordningen.

(32)

För att kommissionen skulle kunna besluta om huruvida
ett stickprovsförfarande var nödvändigt och i så fall
kunna göra ett urval, uppmanades importörerna i gemen
skapen att ge sig till känna inom femton dagar efter det
att undersökningen inletts och lämna grundläggande
uppgifter om sin import och försäljning samt namn på
och verksamhetsuppgifter för alla närstående företag som
sysslar med tillverkning eller försäljning av den berörda
produkten.

(33)

Sammanlagt 45 företag och företagsgrupper i gemenska
pen gav sig till känna och redovisade de begärda upp
gifterna inom föreskriven tid; dessa svarar för nära 29
procent av den totala volym som importeras till gemen
skapen.
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I enlighet med artikel 17.1 i grundförordningen valdes de
importörer i gemenskapen som hade störst försäljnings
volym, så att den representativa volymen som rimligen
kunde undersökas skulle bli så stor som möjligt. Därför
valdes de sju importörer som hade den största försälj
ningsvolymen ut att ingå i urvalet. Frågeformulär sändes
till de företag som ingick i urvalet och alla besvarade det
inom den fastställda tidsfristen.

5. Marknadsekonomisk status och individuell
behandling
(35)

För att de exporterande tillverkare i Kina som så önskade
skulle kunna ansöka om marknadsekonomisk status eller
individuell behandling sändes ansökningsblanketter till de
exporterande tillverkare i Kina som såvitt känt var be
rörda, till de kända intresseorganisationerna för exportö
rer och till de kinesiska myndigheterna. Ansökningar om
marknadsekonomisk status enligt artikel 2.7 i grundför
ordningen inkom från 106 exporterande tillverkare. Alla
dessa företag ansökte också om individuell behandling
för den händelse att undersökningen skulle visa att de
inte uppfyllde villkoren för marknadsekonomisk status.
Två andra företag ansökte enbart om individuell behand
ling. Alla de nio företagen i urvalet ansökte om mark
nadsekonomisk status och individuell behandling.

31.1.2009

— Fontana Luigi SpA and LOBO SpA, Milano, (Ita
lien)
— Finnveden Bulten AB, Göteborg, (Sverige)
— Srubex Fabryca Lancut S.A, Lancut, (Polen)
— Growermetal SRL, Lecco, (Italien)
— Invitea SpA, Milano, (Italien)
b) Exporterande tillverkare och närstående företag i Kina
— Changshu City Standard Parts Factory och
Changshu British Shanghai International Fastener
Co. Ltd, Changshu
— Zhangjiagang City Jinli Standard Fastener Co. Ltd,
Zhangjiagang, och
— Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd, Ningbo

6. Frågeformulär och kontrollbesök
(36)

(37)

Frågeformulär sändes till de exporterande tillverkare i
Kina som ingick i urvalet, till de fyra exporterande till
verkare i Kina som ansökt om och beviljats individuell
behandling, till de tillverkare och importörer i gemenska
pen som ingick i urvalen och till användare i gemenska
pen. Svar inkom från alla de nio exporterande tillverkare
i Kina som ingick i urvalet, från de fyra exporterande
tillverkare som beviljats individuell behandling, från en
exportör i Kina som inte ingick i urvalet och som hade
ansökt om individuell behandling men slutligen fick av
slag på ansökan enligt vad som beskrivits i skäl 20, från
sju tillverkare i gemenskapen som ingick i urvalet, från
sju icke-närstående importörer som ingick i urvalet, från
tre användare och från två tillverkare i det jämförbara
landet (Indien).

Kommissionen inhämtade och kontrollerade alla uppgif
ter som den ansåg nödvändiga för sitt fastställande av
dumpning, skada och gemenskapens intresse och gjorde
kontroller på plats hos följande företag:

a) Gemenskapstillverkare

— Ningbo Jinding Fastening Piece Co., Ltd, Ningbo
— Kunshan Chenghe Standard Component Co., Ltd,
Kunshan
— Pol Shin Fastener (ZheJiang) Co., Ltd, Jiashan
— Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd and Shanghai
Prime Machinery Co., Ltd, Shanghai
— Zhejiang Zhapu Industrial Co., Ltd, Jiaxing
Washan Fasteners Co., Ltd och Zhejiang WB
Auto Fasteners Co., Ltd, Jiaxing
— Eastport Fastener Manufacturing Co., Ltd, Ningbo
— CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd, Taicang
— Golden Horse (Dong Guan) Metal Manufactory
Co., Ltd, Dongguan City

— A. Agrati SpA, Milano, (Italien)

— Yantai Agrati Fasteners Co., Ltd, Yantai

— Societa Bulloneria Europea SpA, Monfalcone och
Reggio Emilia, (Italien)

— Zhejiang Guanglong Hardware and Plastic Co.,
Ltd, och Zhejiang Guanglong Plating Machinery
& Product Co., Ltd, Anji

31.1.2009
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c) Närstående företag i gemenskapen
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B. BERÖRD PRODUKT OCH LIKADAN PRODUKT

1. Berörd produkt
— Celo S.A., Barcelona, Spanien

(40)

Den berörda produkten är vissa fästdon av järn eller stål
utom rostfritt stål, nämligen träskruvar (utom franska
träskruvar), självgängande skruvar, andra skruvar och bul
tar med huvud (även med tillhörande muttrar eller under
läggsbrickor, men exklusive skruvar svarvade av massivt
material med en skafttjocklek av högst 6 mm och ex
klusive skruvar och bultar för att fästa järnvägsmateriel)
och underläggsbrickor med ursprung i Kina (nedan kol
lektivt kallade fästdon eller den berörda produkten).

(41)

Den berörda produkten deklareras normalt under KNnummer 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99,
7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89,
ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 och ex 7318 22 00.

(42)

Fästdon används för att mekaniskt förbinda två eller flera
delar inom byggnadsverksamhet, maskinindustri m.m.
och används i ett stort antal olika industrisektorer samt
av konsumenter. Mot bakgrund av de grundläggande fy
siska och tekniska egenskaperna och slutanvändningsom
rådena anses alla fästdon utgöra en enda produkt i detta
förfarande. Inom ramen för en viss nationell eller inter
nationell standard ska alla fästdon uppfylla samma
grundläggande fysiska och tekniska krav med avseende
på bl.a. styrka, tolerans, ytbehandling och ytbeläggning.

(43)

Under utredningen, särskilt vid det gemensamma mötet,
hävdade ett antal importörer och exporterande tillverkare
i Kina att visa typer av skruvar, underläggsbrickor eller
bultar med lägre hållfasthetsgrad skulle uteslutas ur utred
ningens produktdefinition eftersom dessa inte tillverkas
av gemenskapsindustrin och inte heller liknar typiska
produkter från gemenskapsindustrin. I detta avseende
konstaterades det vid utredningen att det finns en bety
dande produktion av samma eller liknande fästdonstyper
i gemenskapsindustrin. För det andra krävs det inte heller
enligt grundförordningen att de exporterade produkterna
ska vara lika i alla avseenden för att betraktas som en
enda produkt under utredningen. Följaktligen avvisades
dessa invändningar.

(44)

Framför allt en återförsäljare i gemenskapen hävdade att
träskruvar borde uteslutas från undersökningen dels efter
som sådana skruvar enligt vad återförsäljaren påstod inte
tillverkas i större kvantiteter av gemenskapsindustrin, dels
eftersom de tillverkare i gemenskapen som har speciali
serat sig på träskruvar inte stödde förfarandet. Undersök
ningen har dock visat att det finns en betydande produk
tion av träskruvar hos tillverkare i gemenskapen, inbegri
pet några av dem som stödde förfarandet. Dessutom
erinras det om att den miniminivå på stödet som krävs
enligt grundförordningen inte behöver föreligga för varje
enskild produkttyp och att detta inte kan användas som
underlag för fastställandet av undersökningens produkt
mässiga omfattning. Följaktligen avvisades dessa invänd
ningar.

d) Närstående företag i Taiwan
— Sunny Corp., Taipei

e) Icke-närstående importörer i gemenskapen
— Adolf Würth GmbH, Kunzelsau, Tyskland
— Chaves Bilbao, S.A., Larrabetzu, Spanien
— FM Bulloneria Viterie SpA, Reggio Emilia, Italien
— F. Reyher Nchfg. GmbH & CO KG, Hamburg,
Tyskland
— Hexstone Ltd t/a Owlett Jaton, Stone, Storbritan
nien
— VIPA SpA, Reggio Emilia, Italien

(38)

Eftersom det var nödvändigt att fastställa ett normalvärde
för de exporterande tillverkare i Kina som eventuellt inte
skulle komma att beviljas marknadsekonomisk status,
gjordes kontrollbesök på plats hos följande företag i syfte
att fastställa normalvärdet på grundval av uppgifter från
ett jämförbart land (Indien):

f) Tillverkare i det jämförbara landet, Indien:
— Pooja Forge Ltd, Faridabad
— Mohindra Fasteners Ltd, New Delhi

7. Undersökningsperiod
(39)

Undersökningen av dumpning och skada omfattade peri
oden från och med den 1 oktober 2006 till och med den
30 september 2007 (nedan kallad undersökningsperioden).
När det gäller de tendenser som är av betydelse för ska
debedömningen undersöktes uppgifter för perioden från
och med den 1 januari 2003 till och med slutet av
undersökningsperioden (nedan kallad skadeundersöknings
perioden).
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(45)

(46)
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En annan återförsäljare i gemenskapen hävdade att fäst
don avsedda för marknadssegmentet ”gördetsjälvare”
borde uteslutas från undersökningen eftersom sådana
fästdon enligt återförsäljaren inte är utbytbara mot de
fästdon som tillverkas av gemenskapsindustrin utan är
en produkt i en separat ”gren av industrin”. Efter utläm
nandet av uppgifter begärde och beviljades denna distri
butör att bli hörd ytterligare en gång, varvid distributören
upprepade sin invändning om att fästdon för gördetsjälv
are tydligt kan särskiljas från de andra produkterna och
därför inte är av intresse för gemenskapsindustrin. För
det första bör det påpekas att fästdon för gördetsjälvare
inte i grunden skiljer sig från andra fästdon avsedda för
mer professionellt bruk, eftersom fästdon som används
för gördetsjälv-ändamål, professionella eller industriella
ändamål i viss omfattning utgör överlappande kategorier.
Samma distributör beskrev några av de typiska egenska
perna för de s.k. fästdonen för gördetsjälvare, t.ex. för
packning, hållfasthet, märkning och ytbehandling, och
hävdade att fästdon för gördetsjälv-segmentet på mark
naden därför gick att särskilja från fästdon avsedda att
användas inom andra segment. Dessa egenskaper ansågs
dock inte vara tillräckliga för att dra en tydlig skiljelinje
mellan fästdon avsedda för gördetsjälv-marknaden och
andra typer av fästdon. Under utredningen och framför
allt vid det gemensamma mötet gav slutligen företrädare
för gemenskapsindustrin också exempel på företag i ge
menskapen som tillverkar skruvar och standardfästdon
där de s.k. fästdonen för gördetsjälvare borde ingå. Det
har också bekräftats att de återstående tillverkarna i ge
menskapen har den tekniska kapaciteten för att tillverka
dessa fästdon om marknadsvillkoren tillät det. Följaktli
gen avvisades denna återförsäljares invändning.

En gemenskapstillverkare av ankare importerade skruvs
pikar från Kina för att användas vid tillverkningen av
dessa ankare och hävdade att det så vitt de visste inte
fanns någon produktionskapacitet för skruvspikar i ge
menskapen. De hävdade vidare att skruvspikar inte borde
ingå i undersökningen eftersom de inte kan användas
som vanliga skruvar. Undersökningen har dock visat att
skruvspikar har samma grundläggande fysiska egenskaper
som andra fästdon och att skruvspikar faktiskt tillverkas
av gemenskapsindustrin. Dessa slutsatser har inte ifråga
satts av företaget i fråga. Därför saknades det skäl att
utesluta dessa produkter från undersökningen.

Två tillverkare i gemenskapen hävdade att fästdon utan
huvud och ”honfästdon” borde ingå i utredningen efter
som deras fysiska egenskaper liknar egenskaperna hos
berörd produkt och också skadas av import med ur
sprung i Kina. I detta avseende bör det påpekas att dessa
produkter inte omfattades av det klagomål som anges i
skäl 1 och att det därför inte finns några uppgifter om
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dessa produkter i utredningen. Därför är det inte möjligt
att i detta skede godkänna dessa förändringar i utred
ningens produktdefinition.

2. Likadan produkt
(48)

Ett antal parter hävdade att de fästdon som tillverkas i
Kina för export till gemenskapen inte är jämförbara med
de fästdon som tillverkas av gemenskapsindustrin, och att
de sistnämnda används för andra ändamål än de fästdon
som tillverkas i Kina, med vilka de således inte konkur
rerar direkt. I synnerhet hävdade de att flertalet av de
fästdon som tillverkas i Kina dels är standardprodukter
(i huvudsak hållfasthetsklass 4.8 till 8.8) utan särskilda
egenskaper i fråga om råvaror, hållfasthet, ytbeläggning
eller certifierings- och säkerhetsaspekter, dels är avsedda
för mindre avancerade ändamål (icke-professionellt bruk
och allmän handel) snarare än högteknologiska ändamål,
dels inte uppfyller de hårda krav som ställs av specifika
slutanvändare som fordons-, kemi- och flygindustrin.
Dessa krav framfördes i ett antal skriftliga inlagor och
även under det gemensamma mötet. De framfördes också
i en skriftlig inlaga från de kinesiska myndigheterna.

(49)

Under det gemensamma mötet hävdade vissa importörer
och deras intresseorganisationer att fästdon som tillverkas
i Kina säljs till konsekvent lägre pris än fästdon som
tillverkas av gemenskapsindustrin, varvid de hävdade att
detta bevisade att de kinesiska och de gemenskapstillver
kade fästdonen var avsedda för olika ändamål. Till stöd
för sitt påstående noterade de också att gemenskapsindu
strin hade kunnat öka sin försäljningsvolym och höja sitt
genomsnittliga försäljningspris per enhet, trots att impor
ten från Kina ökade väsentligt under samma period.

(50)

I detta avseende bör det påpekas att vid det gemensamma
mötet erkände alla parter att det görs en viktig åtskillnad
inom fästdonsindustrin mellan standardfästdon och s.k.
specialfästdon. Standardprodukter beskrivs i detalj i in
dustristandarder som exempelvis standarder från Deut
sches Institut für Normung (DIN) eller tyska standardise
ringsinstitutet. Dessa standarder garanterar att produkter
som tillverkas av olika leverantörer i olika länder i prin
cip är utbytbara med varandra ur användarens synvinkel.
Specialfästdon är däremot anpassade efter en viss använ
dares konstruktion och/eller krav. Det är också allmänt
erkänt att specialfästdon tenderar att användas för mer
krävande ändamål, t.ex. inom fordonsindustri, kemisk
industri och annan industri, och i genomsnitt är betydligt
dyrare att tillverka och sälja än standardfästdon.
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(51)

Även om skillnaden mellan standard- och specialfästdon
inte ursprungligen ingick i den produkttypsklassificering
(produktkontrollnummer) som användes i undersök
ningen beslutades det efter det gemensamma mötet att
denna åtskillnad skulle läggas till de produktegenskaper
som beaktades vid beräkningen av dumpnings- och ska
demarginalerna. Eftersom den största delen av de under
sökta företagens export av den berörda produkten bestod
av standardprodukter görs jämförelsen i de flesta fall
mellan standardprodukter som tillverkats i Kina, det jäm
förbara landet och gemenskapen.

(52)

Till den inlaga från de kinesiska myndigheterna som
nämns i skäl 48 bifogades en analys med påstådda skill
nader i kvalitet mellan fästdon av en viss standard (DIN
933 används som exempel) som tillverkats i gemenska
pen och i Kina. I analysen beaktades variationer i geo
metri, hårdhet och kemisk sammansättning. Det hävda
des att även om båda de testade produkterna följde DINstandarden var fästdon tillverkade i gemenskapen mer
enhetliga, dvs. uppvisade mindre variationer med avse
ende på samtliga analyserade parametrar än de fästdon
som tillverkats i Kina. Därför drog de kinesiska myndig
heterna slutsatsen att den produkt som tillverkades i ge
menskapen var av högre kvalitet och därför inte var
jämförbar med den kinesiska produkten. I detta avseende
bör det påpekas att syftet med DIN och andra allmänt
vedertagna standarder är att se till att produkter uppfyller
vissa grundläggande användarkrav. Eventuella återstående
variationer måste ligga inom gränser som inte väsentligt
påverkar fästdonets kvalitet och funktion. Ett fästdon
som marknadsförs som en DIN 933-bult måste därför i
allt väsentligt vara jämförbar med ett annat fästdon som
marknadsför enligt samma standard. Eventuella uppfat
tade kvalitetsskillnader som kan kvarstå ur användarens
synvinkel kan hanteras genom en justering för olikheter i
fysiska egenskaper (se skäl 103) men detta innebär inte
att de båda produkterna inte är jämförbara.

(53)

(54)

I samma inlaga hävdades det också att de fästdon som
tillverkas av gemenskapsindustrin har en fördel av över
lägsen ytbeläggningsteknik som tillverkare i Kina inte har
tillgång till och de produkterna därför inte kan anses vara
likadana. Hänsyn har emellertid tagits till skillnaderna i
ytbeläggning genom de produktkontrollnummer som an
vänts i utredningen och de innebär inte att de fästdon
som tillverkas av gemenskapsindustrin och de som till
verkas i Kina inte är likadana i den mening som avses i
artikel 1.4 i grundförordningen. I den artikeln krävs i
själva verket endast att en likadan produkt har egenska
per som nära påminner om den berörda produktens
egenskaper. Denna invändning avvisades därför.

När det sammanfattningsvis gäller de påstådda skillna
derna i fysiska och tekniska egenskaper visade utred
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ningen att det visserligen förekom en rad olika produkt
typer på marknaden, men att en stor del av de typer som
tillverkades i Kina för export till gemenskapen och de
som tillverkades av gemenskapsindustrin i allmänhet
marknadsfördes inom ramen för liknande standarder.
Dessutom gjordes prisjämförelserna i utredningen så
gott som enbart mellan fästdon av standardtyp. I detta
sammanhang erinras det om att fästdon som tillverkas
och klassificeras under samma standarder i princip måste
uppfylla alla kraven i fråga om mekaniska egenskaper
hos den använda råvaran, form, toleranser osv. Kommis
sionen är medveten om att inte alla typer av fästdon kan
användas för alla ändamål, framför allt i fråga om spe
cialfästdon och högteknologiska ändamål, men konstate
rade trots detta att inom ramen för en viss standard är
alla typer av fästdon att betrakta som utbytbara för de
flesta andra användningsområden. Trots de lägre priser
som observerats i Kina bekräftade dessutom Eurofer (en
europeisk intresseorganisation för järn- och stålindustrin)
att det inte finns någon större kvalitetsskillnad mellan
stål av en viss standardiserad kvalitetsklass som produce
ras i Kina respektive i gemenskapen. Därför drar kom
missionen slutsatsen att skillnader i råvarukvalitet inte
påverkar jämförbarheten mellan fästdon som exporteras
från Kina och fästdon som tillverkas och säljs i gemen
skapen.

(55)

När det gäller skillnaderna i prisnivå anser kommissionen
att prisskillnader mellan produkter inte i sig motiverar
slutsatsen att en viss produkttyp bör betraktas som en
annan produkt. Eftersom det har konstaterats att alla
typer av fästdon inom en viss standard har likartade
grundläggande egenskaper och slutanvändningsområden,
avvisades den ovan beskrivna invändningen.

(56)

Flera importörer och exporterande tillverkare hävdade
vidare att de fästdon som tillverkas i det jämförbara lan
det (Indien) huvudsakligen är produkttyper med högt
värde som är avsedda för fordonsindustrin och liknande
ändamål och därför inte är likadana som de fästdon som
tillverkarna i Kina exporterar till gemenskapen. Under
sökningen har dock visat att både special- och standard
produkter tillverkas och säljs i Indien. Som förklaras ovan
har sådana produkter befunnits ha samma grundläggande
fysiska och tekniska egenskaper som de produkter som
exporteras från Kina.

(57)

Det dras därför slutsatsen att de fästdon som tillverkas
och säljs av gemenskapsindustrin inom gemenskapen, de
fästdon som tillverkas och säljs på den inhemska mark
naden i Kina och de som tillverkas och säljs på den
inhemska marknaden i Indien (som fungerade som jäm
förbart land) och de fästdon som tillverkas i Kina och
säljs till gemenskapen är likadana i den mening som
avses i artikel 1.4 i grundförordningen.
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C. DUMPNING

(63)

De fem återstående företagen och företagsgrupperna i
urvalet fick samtliga avslag på ansökan om marknads
ekonomisk status med motiveringen att kostnaden för
den främsta insatsvaran, valstråd av stål, inte i stort sett
återspeglade marknadsvärden, något som krävs enligt ar
tikel 2.7 c i grundförordningen. Det konstaterades att
priserna på valstråd av stål, eller i vissa fall dragen stålt
råd, var avsevärt lägre på den kinesiska marknaden än på
andra marknader, bl.a. i Europa, Indien, Nordamerika och
Japan (1). Med tanke på att Kina måste importera huvud
delen av sin järnmalm till internationella marknadspriser
är det tydligt att landet inte åtnjuter någon naturlig kom
parativ fördel som skulle kunna förklara dessa abnormt
låga priser på valstråd på den inhemska kinesiska mark
naden. Samtidigt tyder olika studier (2), liksom även års
redovisningar från vissa stora valstrådsproducenter (3)
(som förser fästdonstillverkare med dessas råvara, även
om detta oftast sker via handlare), på att det förekommer
ett betydande statligt inflytande i denna bransch. Ett ex
empel är att de reviderade ekonomiska redovisningarna
för båda de tillverkare som avses ovan visar att dessa
erhöll betydande statliga subventioner under 2006 och
2007. Dessutom betalade ett av företagen, tack vare olika
skatteeftergifter och bidrag, bara omkring 4,5 procent i
skatt på sin vinst om 2,8 miljarder yuan år 2007, i stället
för den normala bolagsskattesatsen på 33 procent. I en
av de ovannämnda rapporterna, Money for Metal, görs en
sammanfattning i fråga om typer och belopp för de
statliga subventioner som de större kinesiska stålprodu
centerna erhållit under det senaste decenniet. I samma
rapport identifieras subventioner om över 393 miljarder
yuan som beviljats kinesiska stålproducenter; den slutsats
som dras i rapporten är att detta har lett till att Kinas
stålkapacitet och stålproduktion har ökat på konstlad
väg, på bekostnad av de internationella konkurrenterna.

(64)

De berörda parterna gavs tillfälle att lämna synpunkter på
ovanstående slutsatser.

(65)

Flera exporterande tillverkare hävdade att beslutet att i
enlighet med artikel 2.7 c i grundförordningen förvägra
samtliga företag i urvalet marknadsekonomisk status med
hänvisning till snedvridning av råvarukostnader innebar
en felaktig tolkning av denna artikel, som de hävdade
borde tolkas som tillämplig enbart på enskilda företag
och inte på branschen som helhet. Dessutom hävdade
vissa företag att de ”marknadsvärden” som det hänvisas
till i artikeln borde tolkas som marknadsvärdena i Kina
snarare än de internationella marknadsvärdena.

1. Marknadsekonomisk status
(58)

Enligt artikel 2.7 b i grundförordningen ska normalvärdet
vid antidumpningsundersökningar beträffande import
med ursprung i Kina fastställas i enlighet med punkterna
1–6 i samma artikel när det gäller tillverkare som kon
staterats uppfylla de kriterier för marknadsekonomisk
status som anges i artikel 2.7 c i grundförordningen.

(59)

Dessa kriterier är i korthet följande:
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1. Företagens beslut rörande verksamheten och kostna
der fattas utifrån de förutsättningar som råder på
marknaden och utan något större statligt inflytande.

2. Företagen har en enda uppsättning räkenskaper som
är föremål för en oberoende revision i överensstäm
melse med internationella redovisningsstandarder och
som tillämpas för alla ändamål.

3. Det förekommer inte några betydande snedvridningar
till följd av det tidigare icke-marknadsekonomiska sys
temet.

4. Lagar om konkurser och ägandeförhållanden garante
rar rättssäkerhet och stabila villkor.

5. Valutaomräkning sker till marknadskurser.

1.1 Företagen i urvalet
(60)

Som nämns i skäl 35 ansökte 106 exporterande tillver
kare, däribland alla de nio företagen i urvalet, om mark
nadsekonomisk status.

(61)

Kommissionen kontrollerade på plats hos de nio företag
och företagsgrupper som ingick i urvalet alla uppgifter
som dessa lämnat i sina ansökningar om marknadseko
nomisk status.

(62)

Av de nio företag och företagsgrupper som blev föremål
för inspektioner avseende marknadsekonomisk status an
sågs fyra ha lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.
Dessa fyra företag och företagsgrupper underrättades om
detta och bereddes möjlighet att lämna kommentarer i
enlighet med artikel 18 i grundförordningen. Det inkom
emellertid inte någon ny bevisning eller information från
något av de fyra företagen som hindrade att artikel 18 i
grundförordningen tillämpades på dessa företag. I och
med att den artikeln tillämpades på dessa fyra företag
gjordes inget fastställande i fråga om marknadsekono
misk status.

(1) Källa: Steel Bulletin Board samt uppgifter som inhämtats från och
kontrollerats hos de undersökta företagen.
(2) Till exempel Money for Metal: A Detailed Examination of Chinese Go
vernment Subsidies to its Steel Industry av Wiley Rein LLP, juli 2007,
China Government Subsidies Survey av Anne Stevenson-Yang, februari
2007, Shedding Light on Energy Subsidies in China: An Analysis of
China’s Steel Industry from 2000–2007 av Usha C.V. Haley, China’s
Specialty Steel Subsidies: Massive, Pervasive and Illegal av Specialty Steel
Industry of North America och The China Syndrome: How Subsidies
and Government Intervention Created the World’s Largest Steel Industry av
Wiley Rein & Fielding LLP, juli 2006.
(3) Årsredovisningar avseende 2007 för Maanshan Iron & Steel Co., Ltd,
och Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.
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(66)

(67)

(68)
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Som svar på dessa invändningar noteras det att artikel 2.7
c i grundförordningen bl.a. föreskriver att kostnaderna
för de viktigaste insatsvarorna i stort sett ska återspegla
marknadsvärden. Den huvudsakliga insatsvaran för fäst
don – valstråd – svarar för omkring 50 procent av till
verkningskostnaden. Uppgifter som inhämtats och kon
trollerats inom ramen för undersökningen och från obe
roende marknadskällor, bl.a. Steel Bulletin Board, visar att
valstrådspriset på den inhemska kinesiska marknaden
obestridligen ligger avsevärt lägre än priserna på andra
marknader. Med tanke på att Kina inte åtnjuter någon
naturlig komparativ fördel när det gäller järnmalm, som
landet importerar till internationella marknadspriser, an
ses det inte finnas något berättigande för de abnormt
låga priserna på valstråd, vilka inte i stort sett återspeglar
marknadsvärdena. Denna slutsats är tillämplig i samma
mån på branschen som helhet och på vart och ett av de
undersökta företagen i urvalet. Därför anses kriterium 1 i
artikel 2.7 c inte vara uppfyllt.

När det gäller tolkningen av begreppet ”marknadsvärde”
måste ”marknadsvärde” tolkas som ett ej snedvridet
marknadspris. I detta hänseende finns det, som nämns
ovan, ett flertal källor och studier som tyder på att det
förekommer statligt inflytande över den kinesiska stål
branschen. Som också nämns ovan erhöll dessutom vissa
av de största kinesiska valstrådsproducenterna olika slags
subventioner under 2006 och 2007, något som framgår
av deras reviderade ekonomiska redovisningar. Man bör
också hålla i minnet att det åligger de exporterande till
verkarna att visa att de är verksamma under marknads
mässiga förhållanden och att kostnaderna för deras vikti
gaste insatsvaror i stort sett återspeglar marknadsvärden.
Detta har de berörda företagen inte kunnat visa i det
aktuella fallet.

Vissa exporterande tillverkare har också hävdat att en
eventuell skillnad mellan råvarupriserna på den inhemska
kinesiska marknaden och på andra internationella mark
nader skulle kunna förklaras med kvalitetsskillnader. Det
står dock klart att även om det fanns vissa kvalitetsskill
nader skulle dessa inte kunna förklara den enorma pris
skillnad som konstaterats för stål i liknande kvalitetsklas
ser som används av de exporterande tillverkarna i Kina
respektive av tillverkarna i gemenskapen och Indien.
Dessutom är skillnaden mellan priserna på valstråd –
av samma typ – i Kina och på andra marknader ytterst
betydande, enligt vad som framgår av publicerade källor;
enligt uppgifter som publicerats av Steel Bulletin Board låg
de inhemska valstrådspriserna i Kina under undersök
ningsperioden i intervallet 300–350 euro per ton samti
digt som priserna för samma kvalitet i Nordamerika,
Europa och Japan låg i intervallet 400–500 euro per
ton. Uppgifter som i samband med undersökningen in
hämtats och kontrollerats hos de exporterande tillver
karna och gemenskapstillverkarna i urvalen ligger i linje
med de ovannämnda publicerade uppgifterna. Därför vid
hålls det att eventuella kvalitetsskillnader inte skulle
kunna förklara den enorma skillnaden i råvarupriser mel
lan den inhemska kinesiska marknaden och andra inter
nationella marknader.
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(69)

Vissa exporterande tillverkare hävdade också att eventu
ella snedvridningar i råvarupriser borde hanteras genom
att normalvärdet i dumpningsberäkningarna justerades
snarare än genom att de berörda företagen förvägrades
marknadsekonomisk status. I det aktuella fallet är det
dock, mot bakgrund av att valstråd svarar för en så
stor del av totalkostnaden, tydligt att kravet enligt arti
kel 2.7 c på att ”kostnader[na] för de viktigaste insatsva
rorna återspeglar i stort sett marknadsvärden” inte är
uppfyllt. Om man gjorde justeringar i dumpningsberäk
ningarna för att beakta den snedvridna insatsvarukostna
den skulle därför artikel 2.7 c bli väsentligen meningslös.

(70)

En exporterande tillverkargrupp bestred slutsatsen att
dess ansökan om marknadsekonomisk status skulle av
slås även med hänvisning till att den kinesiska staten
(med ett aktieinnehav på 47,18 procent) hade befunnits
ha möjlighet att antingen i väsentlig omfattning påverka
eller blockera alla beslut rörande företaget; tillverkargrup
pen lade fram bevisning till stöd för sin invändning. I
synnerhet hävdade gruppen att beslut om priser, kost
nader och insatsvaror fattades av verkställande direktören
och de vice verkställande direktörerna, vilka utsågs av
styrelsen och inte av aktieägarna. Gruppen hävdade att
det därför var irrelevant att vissa beslut fattades av års
mötet med två tredjedelars majoritet eftersom inget av
dessa beslut rörde affärsförhållanden som priser, kostna
der och insatsvaror.

(71)

Styrelseledamöternas oberoende gentemot staten anses
kunna ifrågasättas mot bakgrund av att styrelsen, som
utsetts av den kontrollerande aktieägaren, förblev oför
ändrad under privatiseringen. Det är också värt att notera
att styrelsens sammansättning inte återspeglade aktieinne
haven i gruppen efter privatiseringen. Det kan därför inte
uteslutas att affärsbeslut indirekt påverkades av staten;
företaget kunde inte heller lägga fram någon bevisning
som tydde på motsatsen.

(72)

Det ursprungliga konstaterandet att gruppen i fråga bör
förvägras marknadsekonomisk status även av detta skäl
kvarstår därför.

(73)

En annan exporterande tillverkare som förvägrades mark
nadsekonomisk status bestred kommissionens slutsatser
om dess redovisningsnormer och om snedvridningar till
följd av det tidigare icke-marknadsekonomiska systemet;
tillverkaren lade fram argument till stöd för att dessa
konstateranden inte borde utgöra underlag för ett beslut
att förvägra tillverkaren marknadsekonomisk status.
Dessa konstateranden har analyserats noga. När det gäller
redovisningsnormerna är det fortfarande ostridigt att fö
retaget inte följde internationella och kinesiska redovis
ningsnormer i fråga om avskrivningen av en anläggnings
tillgång. När det gäller snedvridningar till följd av det
tidigare icke-marknadsekonomiska systemet med kopp
ling till privatiseringen av företaget före undersöknings
perioden, lade företaget inte fram någon ny bevisning
som gav kommissionen anledning att ändra sina slutsat
ser om privatiseringsprocessen.
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(74)

Det ursprungliga konstaterandet att företaget i fråga bör
förvägras marknadsekonomisk status även av dessa båda
skäl kvarstår därför.

(75)

En tredje exporterande tillverkare hävdade att den om
ständigheten att majoriteten av dess kapital kontrollera
des via en fackförening inte innebar att det första kriteriet
på marknadsekonomisk status inte skulle vara uppfyllt.
Företaget kunde dock inte visa hur aktieägarna fritt
kunde utöva kontroll över företaget på grundval av sitt
respektive aktieinnehav, som är fallet i en marknadseko
nomi. Därför kan statligt inflytande inte uteslutas.
Samma företag bestred konstaterandet att det hade erhål
lit ekonomiskt stöd från staten på särskilt gynnsamma
villkor i och med att räntan på dess skulder till staten låg
nära den gällande marknadsräntan. Utöver att den över
enskomna räntan låg under marknadsnivån hade företa
get emellertid dessutom inte betalat ränta på sina skulder
till staten enligt de överenskomna tidsplanerna. Företaget
hävdade också att enbart kinesiska redovisningsnormer
borde användas som kriterium vid beslut om marknads
ekonomisk status.

(76)

Som nämns ovan ställer artikel 2.7 c i grundförord
ningen emellertid krav på revision i överensstämmelse
med internationella redovisningsnormer. Dessutom kon
staterades det att det berörda företagets redovisningspra
xis inte stod i överensstämmelse med de kinesiska redo
visningsföreskrifterna. Följaktligen avvisades företagets in
vändningar.

skulle ha varit på grund av kostnader för att starta verk
samheten, vilket gör att ståltrådens andel av totalkostna
den förefaller mindre betydande än den skulle ha varit
under normala omständigheter. Den ståltråd som inför
skaffats från kinesiska stålverk utgjorde vidare större de
len av den ståltråd som köpts in under undersöknings
perioden. Därför avvisades invändningarna.
2. Individuell behandling (IT)
2.1 Företagen i urvalet
(80)

Om artikel 2.7 a i grundförordningen är tillämplig och
man avser att införa en antidumpningstull, ska denna
införas i form av en landsomfattande tull, utom i de
fall då enskilda företag i enlighet med artikel 9.5 i grund
förordningen kan visa att deras exportpriser, exportkvan
titeter och försäljningsvillkor bestäms fritt, att valutaom
räkning sker till marknadskurser och att eventuell statlig
inblandning inte är av sådant slag att antidumpningsåt
gärderna kan kringgås om enskilda exportörer beviljas
olika tullsatser.

(81)

De fem exporterande tillverkare i urvalet som förvägrades
marknadsekonomisk status hade alla ansökt om indivi
duell behandling för den händelse att de inte skulle be
viljas marknadsekonomisk status. På grundval av tillgäng
liga uppgifter konstaterades det till en början att fyra av
dessa företag uppfyllde samtliga krav i artikel 9.5 i
grundförordningen för att beviljas individuell behandling.

(82)

Kommissionens ursprungliga avsikt var – i enlighet med
underrättelsen till de berörda parterna i det informations
dokument där de preliminära undersökningsresultaten re
dovisades – att inte bevilja det femte företaget individuell
behandling därför att det inte kunde visa att utländska
aktieägare fritt kunde ta hem kapital och vinster, något
som krävs enligt grundförordningen. Sedan de prelimi
nära undersökningsresultaten lämnats ut inkom företaget
dock med kompletterande förklaringar, som bekräftades
vid ett möte med en företrädare för den utländska aktie
ägaren. Kommissionen godtar därför att det inte fanns
några restriktioner när det gällde att ta hem kapital och
vinster, varför företaget kan beviljas individuell behand
ling.

(83)

Kommissionen drog därför slutsatsen att av de nio ex
porterande tillverkare i Kina som ingick i urvalet skulle
följande beviljas individuell behandling:

1.2 Företag som beviljats individuell behandling
(77)

Det nämns ovan att fyra exporterande tillverkare som
inte ingick i urvalet för stickprovsundersökningen an
sökte om och beviljades individuell behandling i enlighet
med artikel 17.3 i grundförordningen.

(78)

En tillverkargrupp lämnade vilseledande uppgifter, varför
bestämmelserna i artikel 18.1 i grundförordningen tilllämpades. Två av de återstående tre företagen förvägrades
marknadsekonomisk status av samma skäl som beskrivs
ovan för företagen i urvalet, dvs. att de inte uppfyllde det
första kriteriet på marknadsekonomisk status enligt arti
kel 2.7 c i grundförordningen eftersom kostnaden för
deras främsta insatsvara, ståltråd, inte i stort sett återspeg
lade internationella marknadsvärden. Det fjärde företaget
förvägrades marknadsekonomisk status därför att det inte
uppfyllde det andra och det tredje kriteriet.
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— Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd.
— Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd.

(79)

Ett av de företag som beviljades individuell behandling
bestred kommissionens konstaterande att företaget skulle
förvägras marknadsekonomisk status därför att det inte
uppfyllde det första kriteriet på marknadsekonomisk sta
tus; företaget hävdade att ståltråd inte tillhörde de huvud
sakliga insatsvarorna i dess produktionsprocess och att
en del ståltråd dessutom hade införskaffats från andra
källor än kinesiska stålverk. Företagets kostnader under
undersökningsperioden var dock högre än de annars

— Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd.
— Kunshan Chenghe Standard Components Co., Ltd.
— Changshu City Standard Parts Factory och Changshu
British Shanghai International Fastener Co., Ltd.
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2.2 Företag som beviljats individuell behandling
(84)

De tre exporterande tillverkare som förvägrades mark
nadsekonomisk status hade alla ansökt om individuell
behandling för den händelse att de inte skulle beviljas
marknadsekonomisk status. På grundval av tillgängliga
uppgifter konstaterades det att dessa tillverkare uppfyllde
samtliga krav i artikel 9.5 i grundförordningen för att
beviljas individuell behandling.

(85)

Kommissionen drog därför slutsatsen att följande tre ex
porterande tillverkare i Kina skulle beviljas individuell
behandling:

(90)

Efter det slutliga meddelandet av uppgifter ifrågasatte ett
antal importörer och exportörer det lämpliga i att an
vända uppgifterna från den indiska tillverkaren dels efter
som den kvantitet som tillverkades och såldes på den
inhemska indiska marknaden av denna producent inte
påstods vara representativ för den kvantitet som expor
terades från Kina till gemenskapen, dels eftersom denna
indiska tillverkare påstods ha affärsförbindelser med en
av de tillverkare i gemenskapen som stödde klagomålet.
Här bör det för det första påpekas att den indiska till
verkarens försäljningsvolym ansågs vara tillräckligt repre
sentativ för att det skulle vara möjligt att fastställa till
förlitliga normalvärden och för det andra att det faktum
att tillverkaren i det jämförbara landet har förbindelser
med en tillverkare i gemenskapen som stöder klagomålet
inte innebär att valet av det jämförbara landet är orimligt.
Dessutom konstaterades det att dessa förbindelser upp
rättades efter undersökningsperioden. Mot bakgrund av
det ovan anförda och bristen på samarbetsvilja hos andra
tillverkare i tredjeländer ansågs valet av Indien som jäm
förbart land vara rimligt.

(91)

Mot bakgrund av ovanstående och med tanke på kon
kurrensförhållandena och öppenheten på den indiska
marknaden samt den omständigheten att den samarbets
villiga indiska tillverkaren sålde produkttyper som var
jämförbara med dem som de exporterande tillverkarna i
Kina exporterade, drog kommissionen slutsatsen att In
dien var ett lämpligt tredjeland med marknadsekonomi i
den mening som avses i artikel 2.7 i grundförordningen.

— CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd
— Golden Horse (Dong Guan) Metal Manufactory Co.,
Ltd
— Yantai Agrati Fasteners Co., Ltd
3. Fastställande av normalvärdet för de exporterande
tillverkare i Kina som inte beviljats marknads
ekonomisk status
3.1 Jämförbart land
(86)

(87)

Enligt artikel 2.7 a i grundförordningen ska normalvärdet
för exporterande tillverkare som inte beviljats marknads
ekonomisk status fastställas på grundval av priserna eller
det konstruerade värdet i ett jämförbart land.

3.2 Normalvärde
(92)

Normalvärdet för de exporterande tillverkare som inte
beviljats marknadsekonomisk status fastställdes i enlighet
med artikel 2.7 a i grundförordningen på grundval av
kontrollerade uppgifter från tillverkaren i det jämförbara
landet enligt vad som beskrivs nedan.

(93)

För var och en av de typer av den berörda produkten
som sålts i representativa kvantiteter på den inhemska
marknaden i Indien undersöktes det om försäljningen
kunde anses ha ägt rum vid normal handel i enlighet
med artikel 2.4 i grundförordningen. Detta gjordes ge
nom att andelen lönsam försäljning till oberoende kun
der på den inhemska marknaden under undersöknings
perioden fastställdes för varje produkttyp.

(94)

I de fall där försäljningsvolymen av en produkttyp, som
sålts till ett nettoförsäljningspris som var lika stort som
eller högre än dess beräknade tillverkningskostnad, ut
gjorde mer än 80 % av den sammanlagda försäljnings
volymen för denna typ, och det vägda genomsnittliga
priset för denna typ var lika högt som eller högre än
tillverkningskostnaden, baserades normalvärdet på det
faktiska inhemska priset. Detta pris beräknades som ett
vägt genomsnitt för priserna på all försäljning av denna
typ på hemmamarknaden under undersökningsperioden,
oavsett om försäljningen varit lönsam eller inte.

I tillkännagivandet om inledande angav kommissionen
att den hade för avsikt att vid fastställandet av normal
värde för Kina använda Indien som ett lämpligt jämför
bart land och uppmanade berörda parter att lämna syn
punkter på detta val.

(88)

Flera importörer i gemenskapen och exporterande tillver
kare i Kina motsatte sig valet av Indien och hävdade att
landets produktsortiment inte är jämförbart med de ki
nesiska exporterande tillverkarnas produktsortiment. De
flesta av dessa parter föreslog att Taiwan skulle användas
i stället.

(89)

Kommissionen sökte aktivt efter samarbetsvilliga parter
bland kända fästdonstillverkare över hela världen, även i
Taiwan. Ingen av de taiwanesiska tillverkarna var dock
villig att samarbeta. Inte heller erbjöd sig några andra
tillverkare i tredje land att samarbeta i förfarandet. Där
emot gick två indiska tillverkare med på att samarbeta
genom att besvara frågeformuläret för tillverkare i det
jämförbara landet. De uppgifter som dessa båda företag
lämnade i sina svar på frågeformulären kontrollerades på
plats i deras lokaler. Bara ett av företagen lämnade dock
uppgifter som var tillräckligt utförliga för att kunna läg
gas till grund för fastställandet av normalvärdet.
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I de fall där den lönsamma försäljningsvolymen för en
produkttyp utgjorde högst 80 procent av den totala för
säljningsvolymen för produkttypen, eller där det vägda
genomsnittliga priset för produkttypen understeg tillverk
ningskostnaden, baserades normalvärdet på det faktiska
inhemska priset, vilket beräknades som ett vägt genom
snitt enbart för den lönsamma försäljningen av produkt
typen.

Normalvärdet fastställdes på grundval av det vägda ge
nomsnittliga försäljningspriset – beroende på produkttyp
antingen för all försäljning eller enbart för den lönsamma
försäljningen – på det jämförbara landets inhemska
marknad, utifrån kontrollerade uppgifter från en tillver
kare i det landet.

Ett av de företag som beviljades individuell behandling,
liksom vissa importörer, hävdade att det normalvärde
som erhållits för en enda tillverkare i Indien – som dess
utom uppgavs inte tillverka liknande fästdonstyper som
det berörda företaget – inte vore det bästa underlaget för
en fullgod jämförelse. Företaget i fråga föreslog därför att
normalvärdet i enlighet med artikel 2.7 a i grundförord
ningen skulle beräknas ”på någon annan skälig grund”,
närmare bestämt på grundval av exportörernas egna upp
gifter efter justering för den påstådda snedvridningen av
råvarukostnaderna.

Denna invändning avvisades eftersom det konstaterades
att den indiska tillverkaren, som nämns i skäl 91, även
sålde fästdonstyper som var jämförbara med dem som de
exporterande tillverkarna i Kina exporterade. Dessutom
gjordes, som förklaras i skäl 103, lämpliga justeringar
av normalvärdet som påverkade prisjämförbarheten.

31.1.2009

val av tillgängliga uppgifter från samarbetsvilliga icke-när
stående importörer.

3.4 Jämförelse
(101) Normalvärdet och exportpriserna jämfördes på nivån fritt

fabrik. För att jämförelsen mellan normalvärdet och ex
portpriset skulle bli rättvis gjordes i enlighet med arti
kel 2.10 i grundförordningen justeringar för att beakta
olikheter som påverkade priserna och prisjämförbarheten.

(102) Vid jämförelsen av priserna på fästdon som exporterats

från Kina och priserna på fästdon som sålts på den in
diska marknaden av den indiska samarbetsvilliga tillver
karen gjordes åtskillnad mellan fästdon av standardtyper
och specialtyper.

(103) Bevisning som inhämtades på plats gav dessutom vid

handen att rutinerna för kvalitetsstyrning hos den indiska
tillverkare vars uppgifter användes vid fastställandet av
normalvärdet var mer avancerade än de kvalitetsstyr
ningsrutiner som observerades hos de samarbetsvilliga
exporterande tillverkare i Kina som huvudsakligen tillver
kade och exporterade fästdon av standardtyper. I dessa
fall gjordes en justering av det indiska normalvärdet ut
ifrån den konstaterade kostnaden för kvalitetsstyrning
hos den indiska tillverkaren.

(104) Dessutom beviljades lämpliga justeringar för transport-,

försäkrings- och hanteringskostnader samt därmed sam
manhängande kostnader, för förpacknings- och kredit
kostnader och för bankavgifter i samtliga fall där sådana
kostnader och avgifter befanns vara skäliga och korrekta
och kunde styrkas med kontrollerad bevisning.

3.3 Exportpriser
(99)

I samtliga fall där den berörda produkten exporterades till
oberoende kunder i gemenskapen fastställdes exportpriset
i enlighet med artikel 2.8 i grundförordningen, dvs. på
grundval av de exportpriser som faktiskt betalats eller ska
betalas.

(100) För två av de exporterande tillverkarnas del skedde ex

portförsäljningen till gemenskapen helt eller delvis via
närstående företag i gemenskapen med därpå följande
vidareförsäljning till icke-närstående företag i gemenska
pen. I dessa fall konstruerades exportpriset i enlighet med
artikel 2.9 i grundförordningen på grundval av det pris
till vilket de importerade produkterna första gången sål
des vidare till en oberoende köpare, efter justering för
kostnader som uppstått mellan importen och återförsälj
ningen samt vinst. Vinstmarginalen fastställdes på grund

4. Dumpningsmarginaler
4.1 För de samarbetsvilliga exporterande tillverkare i urvalet
som beviljats individuell behandling
(105) För de fem företag i urvalet som beviljades individuell

behandling fastställdes dumpningsmarginalerna i enlighet
med artikel 2.11 i grundförordningen genom att det
vägda genomsnittliga normalvärde som fastställts för
den helt samarbetsvilliga indiska tillverkaren jämfördes
med det vägda genomsnittspriset för varje företags export
till gemenskapen.

(106) Genomsnittet för urvalet beräknades i enlighet med arti

kel 9.6 i grundförordningen som ett vägt genomsnitt av
dumpningsmarginalerna för alla de fem samarbetsvilliga
företagen i urvalet.
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(107) De slutgiltiga dumpningsmarginalerna, uttryckta i pro

cent av importpriset cif vid gemenskapens gräns, före
tull, är följande:

Företag

Dumpnings
marginal

Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd.

69,9 %

Kunshan Chenghe Standard Components Co.,
Ltd.

93,2 %

Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd.

74,5 %

L 29/13

bedömas som låg, dvs. motsvarande ungefär 53 procent
av den sammanlagda importen från Kina. Därför fastställ
des dumpningsmarginalen för de icke-samarbetsvilliga fö
retagen som ett genomsnitt av det värde som konstate
rats utifrån Eurostat-uppgifter och de högsta marginaler
som påträffats för produkttyper som sålts i representativ
kvantitet av den samarbetsvilliga exporterande tillverkare
som har den högsta dumpningsmarginalen.

(111) På denna grundval fastställdes den landsomfattande

dumpningsmarginalen till 115,4 % av priset cif vid
gemenskapens gräns, före tull.

D. SKADA

1. Tillverkning i gemenskapen
Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd.

105,3 %

Changshu City Standard Parts Factory och
Changshu British Shanghai International Fas
tener Co., Ltd.

63,1 %

Samarbetsvilliga exporterande tillverkare som
inte valts ut att ingå i urvalet

78,1 %

4.2 För de samarbetsvilliga exporterande tillverkare som
beviljats individuell behandling
(108) Dumpningsmarginalerna fastställdes på det sätt som be

skrivs i skäl 107.

(109) De slutgiltiga dumpningsmarginalerna, uttryckta som an

del av importpriset cif vid gemenskapens gräns, före tull,
är följande:

Företag

Dumpnings
marginal

CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd

0,0 %

Golden Horse (Dong Guan) Metal Manufac
tory Co., Ltd

26,5 %

Yantai Agrati Fasteners Co., Ltd

0,0 %

(112) Undersökningen visade att den likadana produkten fram

ställs av ett stort antal tillverkare i gemenskapen – upp
skattningsvis över 300 företag, mestadels små och medel
stora men även ett fåtal större företag. Flertalet av till
verkarna i gemenskapen gav sig inte till känna efter of
fentliggörandet av tillkännagivandet om inledande. De
klagande tillverkare på vars vägnar klagomålet ingavs
samarbetade i undersökningen även om ett av företagen,
som ingick i urvalet, inte lämnade tillräckliga uppgifter
under kontrollen på plats för att betraktas som samar
betsvilligt. Uppgifter om detta företag togs därför inte
med i uppgifterna om gemenskapsindustrin. Ett antal
andra tillverkare, som antingen stödde eller motsatte sig
klagomålet, lämnade allmänna uppgifter om produk
tions- och försäljningsvolym. Eftersom många tillverkare
i gemenskapen – huvudsakligen småföretag – inte sam
arbetade i undersökningen, var det inte möjligt att utifrån
uppgifter från enskilda företag exakt fastställa den sam
manlagda produktionsvolymen i gemenskapen.

(113) Därför har produktionsvolymen i gemenskapen skattats

utifrån uppgifter från Eurostat om industriproduktion. På
grundval av dessa uppgifter beräknas den sammanlagda
produktionen i gemenskapen år 2006 ha varit
1 431 602 ton.

2. Definition av gemenskapsindustrin
(114) De tillverkare i gemenskapen som stödde klagomålet och

samarbetade helt och hållet i undersökningen svarar för
27,0 procent av produktionen av den berörda produkten
i gemenskapen. Dessa företag anses därför utgöra
”gemenskapsindustrin” i den mening som avses i artik
larna 4.1 och 5.4 i grundförordningen.

(115) Vissa importörer i gemenskapen och vissa exporterande

4.3 För alla övriga exporterande tillverkare
(110) Vid beräkningen av en landsomfattande dumpningsmar

ginal för alla andra exportörer i Kina fastställdes det först
hur stor samarbetsviljan hade varit. Samarbetsviljan kan

tillverkare hävdade – något som också bekräftades av
undersökningen – att ett antal av de samarbetsvilliga till
verkarna i gemenskapen utöver tillverkningen vid deras
egna produktionsanläggningar i gemenskapen även hade
importerat betydande kvantiteter av den berörda produk
ten från Kina för återförsäljning på gemenskapsmarkna
den.
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företag, trots sin import från Kina, bör anses vara en
del av gemenskapstillverkningen.

(116) Det hävdades också att tre av de samarbetsvilliga tillver

karna i gemenskapen delvis hade flyttat sin tillverkning
genom att upprätta produktionsanläggningar i Kina, och
att dessa tillverkare därför borde uteslutas från represen
tativitetsberäkningen. Det konstaterades dock att dessa
tillverkares kinesiska dotterbolag i första hand hade upp
rättats för att sälja på den kinesiska marknaden och att
tillverkarnas intressecentrum fortfarande var i gemenska
pen.

3. Förbrukning i gemenskapen
(119) Förbrukningen i gemenskapen år 2006 fastställdes utifrån

de uppgifter om total produktionsvolym som medlems
staternas myndigheter rapporterat till Eurostat, plus im
porten och minus exporten. Den synbara förbrukningen
befanns ligga i linje med uppgifterna i klagomålet. I av
saknad av andra uppgifter användes därför även uppgif
terna för 2004–2005 i klagomålet. För åren mellan 2003
och undersökningsperioden baserades import- och ex
portvolymerna på uppgifter från Eurostat. För 2003
fanns det inga uppgifter att tillgå, varför det inte var
möjligt att göra någon skattning av förbrukningen i ge
menskapen eller av marknadsandelar.

(117) När det gällde de volymer som importerats av de sam

arbetsvilliga tillverkarna i gemenskapen visade undersök
ningen att de kvantiteter av den berörda produkten med
ursprung i Kina som vissa företag importerade var för
hållandevis små jämfört med försäljningen av deras egen
produktion i gemenskapen. Denna försäljning, genom
både närstående och icke-närstående företag, avsåg
mycket mindre kvantiteter än vad de ovannämnda par
terna hade hävdat.

(120) På grundval av dessa uppgifter befanns efterfrågan i ge
(118) Undersökningen visade att intressecentrum för dessa fö

menskapen på den berörda produkten ha ökat med 29
procent mellan 2004 och undersökningsperioden.

retag utan tvivel är i gemenskapen och att alla dessa

2003

2004

2005

2006

UP

Förbrukning i gemenskapen (ton)

i.u.

1 761 838

1 744 473

2 104 425

2 272 981

Index 2004 = 100

i.u.

100

99

119

129

Källor: Eurostat, Comext, klagomålet.

4. Import till gemenskapen från det berörda landet
4.1 Den berörda importens volym och marknadsandel
(121) Uppgifter om volymen på importen från Kina hämtades från Eurostat. Sett till volym och marknads

andel har importen från Kina utvecklats på följande sätt:

2003

2004

2005

2006

UP

216 085

295 227

387 783

485 435

601 887

Index

100

137

179

225

279

Kinas marknadsandel

i.u.

17 %

22 %

23 %

26 %

Importerad volym från Kina (ton)

Källa: Eurostat

(122) Förbrukningen av den berörda produkten ökade med 29 procent mellan 2004 och undersöknings

perioden samtidigt som importen från Kina kontinuerligt ökade, med totalt 103 procent under
samma tid. Kinas marknadsandel under skadeundersökningsperioden ökade således från 17 till 26
procent.
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4.2 Priser för importen och prisunderskridande
(123) Tabellen nedan visar utvecklingen av de genomsnittliga priserna för importen från Kina. Under

skadeundersökningsperioden var dessa priser förhållandevis stabila, med en mindre ökning fram
till 2005 och en minskning 2006.

Pris för import från Kina (euro/ton)
Index

2003

2004

2005

2006

UP

938,70

968,11

992,56

931,30

958,28

100

103

106

99

102

Källa: Eurostat

(124) När det gäller försäljningspriset på gemenskapsmarknaden för den berörda produkten under under

sökningsperioden jämfördes de priser som togs ut av gemenskapstillverkarna i urvalet med de priser
som togs ut av de kinesiska exporterande tillverkarna i urvalet. Kommissionen använde därvid
gemenskapsindustrins priser vid försäljning till oberoende kunder, vid behov justerade till nivån fritt
fabrik, dvs. exklusive kostnader för frakt inom gemenskapen och med avräkning för rabatter och
avdrag. Dessa priser jämfördes med de kinesiska exporterande tillverkarnas försäljningspriser exklusive
rabatter, vid behov justerade till nivån pris cif vid gemenskapens gräns, med en lämplig justering för
tullklareringskostnader och kostnader efter importen. Eftersom gemenskapsindustrin säljer sin pro
duktion både till återförsäljare och till slutanvändare medan de kinesiska varorna säljs via närstående
eller icke-närstående importörer eller handlare, gjordes där så var lämpligt en justering av import
priset för att se till att jämförelsen gjordes i samma handelsled.

(125) Som nämns ovan hävdade importörer i gemenskapen och exporterande tillverkare att de kinesiska

produkterna mestadels är fästdon av standardtyp och baskvalitet medan gemenskapsindustrin tende
rar att tillgodose behoven i marknadssegmenten för de dyraste fästdonen. De hävdade att prisjäm
förelser baserade på genomsnittspriser därför måste bli vilseledande. Härvid bör det noteras att
marginalen för prisunderskridandet fastställdes på grundval av uppgifter per produkttyp från före
tagen, vilket innebär att hänsyn togs till egenskaperna hos de produkter som jämfördes. I synnerhet
användes en metod liknande den som beskrivs i skälen 102 och 103, och åtskillnad gjordes mellan
fästdon av standardtyper – som svarar för den allra största delen av den kinesiska exporten – och
fästdon av specialtyper.

(126) Det framgår av jämförelsen att priserna i gemenskapen för importen av den berörda produkten under

undersökningsperioden i genomsnitt underskred gemenskapsindustrins priser med över 40 procent
(uttryckt i procent av gemenskapsindustrins priser).

5. Gemenskapsindustrins situation
(127) Undersökningen av hur den dumpade importen från Kina påverkade gemenskapsindustrin innefat

tade, i enlighet med artikel 3.5 i grundförordningen, en analys av alla ekonomiska faktorer och
förhållanden som har betydelse för gemenskapsindustrins tillstånd från och med 2003 till och med
undersökningsperioden. Analysen av gemenskapsindustrins tillstånd omfattade de ovannämnda före
tagen i urvalet – utom med avseende på produktion, produktionskapacitet, kapacitetsutnyttjande,
försäljning, marknadsandel, sysselsättning och produktivitet, där uppgifterna avser gemenskapsindu
strin i dess helhet och bygger på den information som lämnades av de samarbetsvilliga tillverkarna i
gemenskapen.

5.1 Produktion, produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande
(128) Gemenskapsindustrins produktion, produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande uppvisade följande

utveckling:
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Gemenskapsindustrin totalt

31.1.2009

2003

2004

2005

2006

UP

379 354

407 185

371 884

387 057

403 040

100

107

98

102

106

712 567

726 171

731 200

742 901

768 689

Index

100

102

102

104

108

Kapacitetsutnyttjande (procent)

53 %

56 %

51 %

52 %

52 %

Produktionsvolym (ton)
Index
Produktionskapacitet (ton)

(129) Trots den betydande efterfrågeökningen på 29 procent mellan 2004 och undersökningsperioden

varierade gemenskapsindustrins produktionsvolym under skadeundersökningsperioden; den var under
undersökningsperioden bara 6 procent högre än den var 2003.
(130) Produktionskapaciteten ökade bara marginellt under skadeundersökningsperioden, vilket innebär att

kapacitetsutnyttjandet under hela perioden genomgående låg på en mycket låg nivå: 52–53 procent.
Vissa importörer i gemenskapen hävdade att uppgifterna om produktionskapacitet utgjorde en över
skattning, exempelvis genom att de byggde på ett antagande om kontinuerlig produktion (dygnet
runt, 365 dagar om året), genom att de underskattade den tid som krävs för att ställa in verktygen
för en ny produktionstyp eller genom att gammal utrustning hade räknats in. Kapaciteten beräknades
emellertid utifrån tre skift 220 dagar per år, med vederbörlig hänsyn tagen till flaskhalsar i produk
tionen, vilka oftast befanns avse värmebehandlingen. Antalet tillgängliga kallsmidesmaskiner har
kontrollerats, och den genomsnittliga ledtiden för att anpassa verktygen till nya produktionssatser
(som kan variera mellan två och tolv timmar) har beaktats i beräkningen av den tillgängliga kapa
citeten.
(131) Utvecklingen av produktions- och kapacitetsindikatorerna för gemenskapsindustrin kan förklaras på

följande sätt:
— Gemenskapsindustrin vidmakthöll eller försökte öka sin närvaro i marknadssegmenten för pro
dukter av högre kvalitet (specialprodukter), där priset per enhet är högre men produktionsvoly
merna mindre.
— Därför var gemenskapsindustrin tvungen att modernisera sin utrustning och anpassa sina produk
tionsmönster för att kunna tillverka dessa mer specialiserade produkttyper, vilket förklarar både
den lilla minskningen av den totala kapaciteten och den stora andelen outnyttjad kapacitet – som
tidigare användes för tillverkning av standardprodukter.
(132) Icke-närstående importörer i gemenskapen hävdade också att om tillverkarna i gemenskapen under

skadeundersökningsperioden även hade producerat kvantiteter motsvarande dem som importerades
från Kina, skulle effekten av detta på kapacitetsutnyttjandet ha varit mycket liten; utnyttjandet skulle
ändå ha varit under 60 procent. Härvid bör det noteras att de kvantiteter som importerades från Kina
under skadeundersökningsperioden är avsevärda eftersom de motsvarar omkring 26,9 procent av den
sammanlagda produktionen i gemenskapen 2006. Den positiva inverkan på kapacitetsutnyttjandet
om dessa kvantiteter hade tillverkats i gemenskapen (där ledig kapacitet fanns) skulle därför ha varit
mer betydande än vad dessa importörer hävdade.
(133) Efter det slutliga meddelandet av uppgifter hävdade flera icke-närstående importörer i gemenskapen

att om dessa åtgärder slutgiltigt skulle antas skulle detta leda till en brist på gemenskapsmarknaden
på mer än 200 000 ton. Med utgångspunkt i den reservkapacitet som konstaterades under under
sökningsperioden uppskattas den faktiska tillgängliga tillverkningskapaciteten i gemenskapen till över
2,5 miljoner ton, vilket är betydligt högre än förbrukningen i gemenskapen, som ligger på 2,27
miljoner ton. Därför konstaterades att den tillgängliga reservkapaciteten för produktion i gemenska
pen ligger gott och väl över den påstådda bristen på 200 000 ton och lätt skulle kunna möta
efterfrågan på den berörda produkten.
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5.2 Lager
(134) I tabellen nedan anges gemenskapsindustrins lagervolym vid utgången av varje period.

Gemenskapsindustrin, urval

Lager av färdiga produkter (volym)
Index

2003

2004

2005

2006

UP

78 722

82 275

77 293

72 360

74 859

100

105

98

92

95

(135) Lagervolymen minskade med 5 procent under skadeundersökningsperioden, trots att produktionen

ökade med 7 procent. Detta beror framför allt på att standardprodukter kom att utgöra en allt
mindre andel av gemenskapsindustrins sortiment. Eftersom tillverkningen av den likadana produkten
i gemenskapen huvudsakligen sker på beställning, anses lagerhållningen dock inte vara någon särskilt
meningsfull indikator för denna produkt.

5.3 Försäljning, marknadsandel, tillväxt och genomsnittliga priser per enhet i gemenskapen
(136) I tabellen nedan visas gemenskapsindustrins försäljning till oberoende kunder i gemenskapen.

Gemenskapsindustrin totalt

2003

2004

2005

2006

UP

Gemenskapsindustrins försäljning i gemen
skapen (tusental euro)

722 974

739 563

754 101

816 532

874 380

100

102

104

113

121

338 417

383 625

351 296

378 650

377 966

100

113

104

112

112

2 136

1 928

2 147

2 156

2 313

Index

100

90

100

101

108

Gemenskapsindustrins marknadsandel (räk
nat i ton)

i.u.

22 %

20 %

18 %

17 %

Index

i.u.

100

92

83

76

Index
Gemenskapsindustrins försäljning i gemen
skapen (ton)
Index
Gemenskapsindustrins försäljningspris per
enhet i gemenskapen (euro/ton)

(137) Gemenskapsindustrin ökade under skadeundersökningsperioden sin försäljning med 12 procent räk

nat i volym och med 21 procent räknat i värde till följd av att specialprodukter baserade på
kundernas ritningar kom att svara för en allt större andel av försäljningen.
(138) Samtidigt konstaterades det att genomsnittspriset vid försäljning till icke-närstående köpare i gemen

skapen ökade under skadeundersökningsperioden. Denna prisökning bör ses mot bakgrund av den
avsevärda ökningen av råvarupriserna och det faktum att gemenskapsindustrin har satsat särskilt på
marknadens högkvalitetssegment (specialprodukter), som påverkades mindre av den dumpade im
porten. Högkvalitetsprodukter, som tillgodoser specifika behov hos kunderna, är i allmänhet dyrare
än standardprodukter sett till försäljningspriset per enhet. Ökningen av försäljningspriset återspeglar
därför inte bara ökningen av råvarukostnaderna utan också förändringen av gemenskapsindustrins
produktsortiment.
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(139) Efter en ökning mellan 2003 och 2004 minskade försäljningsvolymen för tillverkarna i gemenskapen

med 1 procent. Samtidigt ökade gemenskapens förbrukning med 29 procent, vilket innebär att
gemenskapsindustrin inte lyckades dra fördel av den ökade gemenskapsförbrukningen och därmed
att gemenskapstillverkarnas marknadsandel minskade med 24 procent på mindre än tre år. Sett till
hela skadeundersökningsperioden (dvs. inbegripet 2003) är minskningen av gemenskapstillverkarnas
marknadsandel dessutom med all sannolikhet ännu större.

(140) Det konstaterades därför att gemenskapsindustrin inte lyckades dra fördel av den marknadstillväxt

som den ökade gemenskapsförbrukningen gav upphov till eftersom dumpad import från Kina be
rövade gemenskapstillverkarna möjligheten att fortsätta tillverka standardprodukter i större skala.

5.4 Lönsamhet och kassaflöde
Gemenskapsindustrin, urval

2003

2004

2005

2006

UP

Lönsamhet för försäljningen av den lika
dana produkten i gemenskapen

2,1 %

4,7 %

3,4 %

2,9 %

4,4 %

Kassaflöde från försäljningen av den lika
dana produkten i gemenskapen (tusental
euro)

60 772

69 501

80 874

73 372

65 200

100

114

133

121

107

Index

(141) Vinsten från gemenskapsindustrins försäljning av den likadana produkten varierade under skade

undersökningsperioden men nådde aldrig mer än måttligt positiva nivåer.

(142) Lönsamheten var som lägst 2003 (2,1 procent) men har sedermera förbättrats. Detta beror delvis på

gemenskapsindustrins satsningar på att minska produktionskostnaderna och öka produktiviteten samt
på att gemenskapsindustrin främst inriktade sig på att leverera högkvalitetsprodukter, som ger större
intäkter än standardprodukter eftersom de i lägre grad påverkas av dumpad import från Kina.

(143) Det bör noteras att den övergripande positiva lönsamheten under skadeundersökningsperioden sam

manföll i tiden med en expanderande marknad under högkonjunktur år 2004 och i början av 2008;
det är sannolikt att lönsamheten kommer att försämras avsevärt när konjunkturen vänder. Eftersom
fästdon är industriprodukter som används i många olika sektorer är de ytterst känsliga för föränd
ringar i den allmänna konjunkturen och i all synnerhet för förändringar i industriproduktionen.

(144) Kassaflödet från försäljningen av den likadana produkten i gemenskapen ökade med 33 procent fram

till 2005 men återvände under undersökningsperioden till en nivå som låg nära ursprungsnivån.

5.5 Investeringar, räntabilitet och förmåga att anskaffa kapital
(145) Tillverkning av fästdon är en förhållandevis kapitalintensiv verksamhet. Gemenskapsindustrin har

hävdat att produktionen måste optimeras för att man ska kunna klara de allt besvärligare villkor
som råder på marknaden. För att åstadkomma den nödvändiga flexibiliteten har gemenskapsindustrin
behållit en relativt hög investeringsnivå, som trots att den har minskat något under skadeundersök
ningsperioden ändå fortfarande är betydande. Investeringarna har främst avsett inköp av nya ma
skiner för att optimera produktionen.

31.1.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 29/19

Gemenskapsindustrin, urval

2003

2004

2005

2006

UP

Investeringar i den berörda produkten, to
talt (tusental euro)

35 294

23 965

31 373

30 634

31 442

100

68

89

87

89

Index

(146) Under skadeundersökningsperioden ökade räntabiliteten, uttryckt i procent av nettoförsäljningen,

med 7 procentenheter mellan 2003 och undersökningsperioden. Förklaringen till detta är att gemen
skapsindustrin har försökt maximera utnyttjandet av sin befintliga produktionskapacitet utan att göra
större investeringar. Som framgick under undersökningen har alla tillverkarna i urvalet utvecklat sina
interna verktygsresurser i syfte att anpassa sina produktionsanläggningar till sin nya kundbas (special
produkter baserade på kundernas ritningar).
Gemenskapsindustrin, urval

Räntabilitet

2003

2004

2005

2006

UP

6%

16 %

12 %

12 %

13 %

(147) Det framkom ingen bevisning som tydde på att kapitalanskaffningsförmågan hade vare sig minskat

eller ökat under skadeundersökningsperioden.
5.6 Sysselsättning och produktivitet
(148) Utvecklingen när det gäller sysselsättning, produktivitet och lönekostnader i gemenskapsindustrin såg

ut på följande sätt:
Gemenskapsindustrin totalt

2003

2004

2005

2006

UP

5 600

6 353

6 359

6 272

6 257

Index

100

113

114

112

112

Produktivitet (ton per anställd)

68

64

58

62

64

Index

100

95

86

91

95

Antal anställda

(149) Antalet anställda i gemenskapsindustrin ökade mellan 2003 och undersökningsperioden. Detta be

rodde både på en satsning på att vidmakthålla produktionsvolymen och på tillverkningen av mer
diversifierade komplexa produkter, som kräver konstant flexibilitet hos verktyg och maskiner. Resul
taten av denna strategiska process inom gemenskapsindustrin återspeglades också i produktiviteten,
som var stabil under skadeundersökningsperioden trots att industrin var tvungen att anpassa sig till
sin nya kundbas (specialprodukter baserade på kundernas ritningar), som kräver större personalre
surser.
5.7 Löner
(150) Den genomsnittliga lönenivån ökade något under skadeundersökningsperioden.

Gemenskapsindustrin, urval

2003

2004

2005

2006

UP

Lönekostnad per anställd för den berörda
produkten

30 478

32 042

32 089

34 232

35 662

100

105

105

112

117

Index
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5.8 Storleken på den faktiska dumpningsmarginalen och återhämtning från tidigare dumpning
(151) Som anges i skälet ovan ligger de konstaterade dumpningsmarginalerna klart över miniminivån. Med

tanke på den dumpade importens volym och pris kan verkningarna av den faktiska dumpnings
marginalen dessutom inte anses vara försumbara.

(152) Gemenskapsindustrin återhämtar sig inte från verkningarna av tidigare dumpning, eftersom inga

undersökningar har gjorts tidigare.
5.9 Slutsats om skada
(153) Mellan 2003 och undersökningsperioden ökade volymen av dumpad import från Kina av den

berörda produkten med nästan 180 procent, och under undersökningsperioden uppnådde den dum
pade importen en marknadsandel om 26 procent. Priserna på den dumpade importen av den berörda
produkten underskred dessutom väsentligt gemenskapsindustrins försäljningspriser under undersök
ningsperioden. Prisunderskridandet, beräknat som ett vägt genomsnitt, var över 40 procent.

(154) Gemenskapens förbrukning ökade under denna tid med 29 procent medan gemenskapsindustrins

försäljningsvolym minskade med bara 1 procent. Gemenskapsindustrins marknadsandel föll med 24
procent och gemenskapsindustrin kunde inte helt kompensera den globala ökningen av råvarupri
serna genom att höja priserna för sina kunder, vilket ledde till att dess lönsamhet förblev låg.

(155) Under skadeundersökningsperioden ökade därför tillverkningen inte i samma takt som gemenskapens

förbrukning, och kapacitetsutnyttjandet förblev mycket lågt: omkring 50 procent. Detta har också
haft en negativ inverkan på lönsamheten eftersom det har hindrat industrin från att maximalt utnyttja
stordriftsfördelar.

(156) Den dumpade importens effekt på gemenskapsindustrins lönsamhet mildrades något under skade

undersökningsperioden av att gemenskapsmarknaden expanderade och av att det rådde högkonjunk
tur. Situationen kan dock bli den motsatta när konjunkturen vänder.

(157) Trots att industrin under hela skadeundersökningsperioden gjorde betydande ansträngningar att

genom flexibel produktion bibehålla sin produktionsvolym, och trots att den ständigt ansträngde
sig att öka sin produktivitet och konkurrenskraft, återspeglade dess lönsamhet, kassaflöde och ränta
bilitet inte den stadiga ökningen av efterfrågan i gemenskapen på den berörda produkten. Denna
trend kan få allvarliga konsekvenser för gemenskapsindustrins förmåga att vidmakthålla tillverkningen
av högkvalitetskomponenter.

(158) Sedan informationsdokumentet gjorts tillgängligt hävdade exporterande tillverkare i Kina och impor

törerna i gemenskapen att eftersom vissa indikatorer – bl.a. försäljningsvolym, pris och vinst –
uppvisar en positiv utveckling under skadeundersökningsperioden, borde kommissionen dra slutsat
sen att gemenskapsindustrin inte har lidit väsentlig skada.

(159) Gemenskapsindustrin har å andra sidan hävdat att den rådande låga lönsamheten i allt högre grad

påverkar dess förmåga att vidmakthålla och förbättra sin produktionsutrustning på en nivå som gör
det möjligt för den att förbli en mer betydande aktör på den del av marknaden där priserna ligger
högre. Förlusten av stora produktionsvolymer när det gäller standardprodukter påverkar därmed
också gemenskapsindustrins förmåga att fortsätta tillhandahålla högkvalitetsprodukter.

(160) Undersökningen har sedermera bekräftat att väsentlig skada har uppstått till följd av att gemen

skapsprodukter i avsevärd utsträckning har konkurrerats ut av kinesisk import inom vissa betydel
sefulla marknadssegment, vilket har fått negativ inverkan på kapacitetsutnyttjandet och lönsamheten,
även om denna inverkan i någon mån har mildrats av att industrin lyckats kompensera minskningen
av produktionsvolymerna genom att satsa på marknadssegment och produkter som ger större in
täkter.
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(161) Mot denna bakgrund dras slutsatsen att gemenskapsindustrin har lidit väsentlig skada i den mening

som avses i artikel 3 i grundförordningen.
E. ORSAKSSAMBAND

1. Inledande anmärkning
(162) Det undersöktes i enlighet med artikel 3.6 och 3.7 i grundförordningen om det fanns ett orsaks

samband mellan den dumpade importen från Kina och den väsentliga skada som gemenskapsindust
rin lidit. Andra kända faktorer än den dumpade importen som vid samma tid skulle ha kunnat vålla
gemenskapsindustrin skada undersöktes också, i syfte att se till att den eventuella skada som dessa
faktorer vållat inte skulle tillskrivas den dumpade importen.
2. Verkningarna av importen från Kina
(163) Mellan 2004 och undersökningsperioden ökade den synbara förbrukningen i gemenskapen (räknat i

volym) med 29 procent, samtidigt som gemenskapstillverkarnas försäljning ökade med bara 17
procent. Detta innebär att gemenskapstillverkarnas marknadsandel under denna tid minskade med
mer än 6,8 procentenheter.

(164) Icke-närstående importörer i gemenskapen hävdade att bilden skulle se signifikant annorlunda ut om

försäljningen uttrycktes i värde snarare än i kvantitet, eftersom försäljningspriset per enhet för
gemenskapstillverkade fästdon ligger avsevärt högre än för kinesiska produkter och dessutom har
stigit under skadeundersökningsperioden. Vid analysen av lågprisimportens inverkan på gemenskaps
marknaden ansågs det dock lämpligt att i linje med tidigare praxis bedöma importtrender och
marknadsandelar huvudsakligen på volymbasis snarare än på värdebasis. Försäljningsvärden påverkas
dessutom av förändringar i produktmixen, något som är fallet här eftersom gemenskapsindustrin
övergick till produkter med högre värde. Slutligen bör det noteras att försäljningstrenderna bara är en
av skadefaktorerna och inte i sig har någon avgörande inverkan.

(165) Mellan 2003 och undersökningsperioden ökade den dumpade importen från Kina avsevärt, med över

170 procent, och denna imports andel av gemenskapsmarknaden räknat i volym ökade från 17 till
26 procent mellan 2004 och undersökningsperioden, samtidigt som gemenskapstillverkarna succes
sivt förlorade marknadsandelar.

(166) Priserna för den dumpade importen var förhållandevis stabila och låga under skadeundersöknings

perioden, trots att råvarupriserna steg globalt. Till skillnad från de kinesiska exportörernas priser
följde däremot de försäljningspriser som tillverkarna i gemenskapen tog ut den stigande trenden för
råvarukostnaderna.

(167) På grund av de ökande kvantiteterna av importerade standardprodukter med ursprung i Kina har

gemenskapsindustrin utvecklat sin verksamhet i fråga om tillverkning av specialkomponenter (base
rade på kundernas ritningar) och därigenom lyckats vidmakthålla sina produktionsvolymer och
undvika en ytterligare försämring av lönsamheten. Dessa produkter, som hör till den del av mark
naden där priserna ligger högre, kan dock inte helt kompensera förlusten av stora produktions
volymer avseende standardprodukter.

(168) Priserna för den dumpade importen underskred dessutom gemenskapsindustrins priser i väsentlig

grad och utövade därför en stark prispress nedåt, samtidigt som råvarukostnaderna steg avsevärt.
Undersökningen visade att gemenskapsindustrin inte helt kunde kompensera kostnadsökningarna
genom att höja priserna för sina kunder eftersom de avsevärda volymer av dumpade produkter
som importerades från Kina innebar en mycket stark prispress. Detta gjorde lönsamheten otillräcklig
och ledde till svag räntabilitet och dåligt kassaflöde.
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(169) Ett antal exportörer och importörer samt intresseorganisationer för exportörer och importörer häv

dade att den kinesiska exporten inte konkurrerar med gemenskapsindustrins produkter eftersom de
tillhör olika produktkategorier, som kompletterar varandra. Det förefaller visserligen stämma att den
kinesiska exporten under undersökningsperioden var koncentrerad till vissa marknadssegment, bl.a.
skruvar och bultar av standardtyp, men man bör hålla i minnet att marknaderna för de produkter
som tillverkas och säljs av gemenskapsindustrin respektive av de kinesiska exportörerna trots detta i
betydande grad överlappar varandra samt att det rör sig om en situation som är stadd i ständig
utveckling. Gemenskapsindustrin har i vissa marknadssegment redan förlorat större delen av sin
marknadsandel till importerade produkter, och om de rådande trenderna fortsätter kan den även
komma att förlora marknaden för sina i dagsläget starka produkter.

(170) Uppgifterna från Eurostat visade också att det för varje enskilt KN-nummer finns en betydande

gemenskapsproduktion som konkurrerar med import från Kina. Vissa importörer har hävdat att
gemenskapsproduktion visserligen förekommer inom alla KN-numren men däremot inte för vissa
produkttyper och kvaliteter inom de enskilda KN-numren. Inga uppgifter till stöd för det påståendet
har dock redovisats. Dessutom utnyttjar gemenskapstillverkarna, som visas i avsnitt 4.5.1, för närva
rande ungefär hälften av sin produktionskapacitet; de har tekniska möjligheter att tillverka alla sorters
fästdon om detta är motiverat mot bakgrund av förhållandena på marknaden.

(171) Slutsatsen blir därför att det tryck som utövades av den dumpade importen, vars volym och mark

nadsandel ökade avsevärt från och med 2003 och som skedde till dumpade priser, var en avgörande
orsak till den skada som gemenskapsindustrin lidit.

3. Verkningar av andra faktorer
3.1 Import från andra tredjeländer
(172) Som nämnts ovan var det Kina som svarade för den största exporten av den likadana produkten till

gemenskapsmarknaden under skadeundersökningsperioden. Importen från Kina av den berörda pro
dukten som andel av importen från övriga världen ökade med 20 procentenheter under skade
undersökningsperioden och uppgick till 61 procent vid undersökningsperiodens slut.

Sammanlagd import från övriga världen
(utom Kina) (ton)
Index
Sammanlagd import från övriga världen
(utom Kina) (tusental euro)
Index
Belopp per enhet: (euro per ton)
Index
Import från Kina som andel av den sam
manlagda importen från övriga världen (%)
Källa: Comext

2003

2004

2005

2006

UP

321 059

337 402

306 525

359 860

391 590

100

105

95

112

122

725 264

799 161

825 250

929 873

1 052 993

100

110

114

128

145

2 258

2 368

2 692

2 583

2 689

100

105

119

114

119

40,23 %

46,67 %

55,85 %

57,43 %

60,58 %
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(173) Som framgår av figuren nedan (källa: Comext) konstaterades det dessutom att det genomsnittliga

försäljningspriset per enhet (i euro) inte följde samma trend för importen från övriga världen som
för importen från Kina: det pris som övriga världen tog ut ökade under skadeundersökningsperioden
med 19 procent, att jämföra med 2 procent för importen från Kina. Genomsnittspriset per enhet (i
euro per ton) för övriga världen låg i genomsnitt 180 procent över genomsnittspriset per enhet för
importen från Kina.

(174) Det anses därför att import med ursprung i andra tredjeländer inte kan ha bidragit till den skada som

gemenskapsindustrin lidit. Tabellen nedan, som är mer specifik i och med att den innehåller uppgifter
för de främsta exportländerna (Taiwan, Japan och USA), visar exakt samma trender som för kategorin
”övriga världen”.
2003

2004

2005

2006

UP

Taiwan (ton)

171 770

180 176

160 765

169 777

186 901

Japan (ton)

22 392

17 289

21 735

52 056

56 852

USA (ton)

6 537

6 132

6 059

7 254

7 459

100

101

94

114

125

2 238

2 297

2 626

2 456

2 510

Index (aggregerat)
Aggregerat pris per enhet: (euro per ton)
Källa: Comext

3.2 Gemenskapsindustrins exportresultat
(175) Det undersöktes också om gemenskapsindustrins export till länder utanför EU kunde ha bidragit till

den skada som industrin led under skadeundersökningsperioden. Exporten till länder utanför EU
motsvarade 2006 bara omkring 11 procent av gemenskapsindustrins produktion av den likadana
produkten. Denna export ökade med omkring 81 procent mellan 2003 och undersökningsperioden.
Dessutom skedde denna export genomgående till priser som låg avsevärt över försäljningspriserna på
gemenskapsmarknaden. Slutsatsen blir därför att resultaten av export till tredjeland inte vållade
gemenskapsindustrin någon väsentlig skada.
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Gemenskapens export av den berörda pro
dukten till övriga världen (ton)
Index
Gemenskapens export av den berörda pro
dukten till övriga världen (tusental euro)
Index
Belopp per enhet: (euro per ton)

31.1.2009

2003

2004

2005

2006

UP

114 211

135 656

149 463

171 240

197 722

100

119

131

150

173

513 286

611 366

683 624

825 528

927 644

100

119

133

161

181

4 494

4 506

4 573

4 820

4 691

3.3 Ökning av råvarupriser
(176) Den tillgängliga bevisningen tyder visserligen på att stålpriserna i gemenskapen ökade något under

undersökningsperioden, men dessa prisökningar förefaller inte ha varit den avgörande faktorn bakom
försämringen av gemenskapsindustrins situation. Försämringen berodde snarare, som påpekas i skäl
165 på förlusten av marknadsandelar. Det framkom av undersökningen att ökningen under skade
undersökningsperioden av det genomsnittliga försäljningspriset per enhet huvudsakligen berodde på
att produkter av specialtyp – som är dyrare att tillverka – kom att svara för en allt större andel av
gemenskapsindustrins produktmix.

(177) Vidare kunde gemenskapsindustrin inte höja försäljningspriset tillräckligt för att kompensera den

kostnadsökning som uppstått till följd av tillverkningen av produkter som betingar ett högre pris.
Denna brist på prisflexibilitet berodde på att den dumpade importen med ursprung i Kina samtidigt
ökade kraftigt och låg på en prisnivå som avsevärt underskred gemenskapsindustrins. Dessa sakom
ständigheter föranleder slutsatsen att gemenskapsindustrin utsattes för en mycket stor prispress
genom den dumpade importen och följaktligen saknade möjlighet att helt kompensera kostnadsök
ningen genom att höja sina försäljningspriser.

(178) Slutligen bör det noteras att ökningen av råvarupriserna borde ha påverkat alla aktörer på markna

den, även de exporterande tillverkarna i Kina, och att denna prisökning därför inte kan betraktas som
en faktor som särskilt vållade gemenskapsindustrin skada – i synnerhet inte som försäljningspriset per
enhet för den berörda produkten med ursprung i Kina förblev stabilt trots att råvarupriserna steg.

(179) På grundval av framställningen ovan dras slutsatsen att ökningen av råvarupriserna inte i sig bryter

orsakssambandet mellan den dumpade importen från Kina och den skada som gemenskapsindustrin
lidit.

4. Slutsats om orsakssamband
(180) Skadan utgörs i det aktuella fallet främst av utebliven potentiell försäljningsvolym på en växande

marknad samt förlorad marknadsandel. De därav följande prissänkningarna och uteblivna stordrifts
fördelarna på grund av lågt kapacitetsutnyttjande ledde till att lönsamheten blev otillräcklig trots att
den allmänna konjunkturen var gynnsam under skadeundersökningsperioden.

(181) Undersökningen har visat att bristen på förbättring för de flesta av skadeindikatorerna för gemen

skapsindustrin sammanföll med en kraftig ökning av volymen och marknadsandelen för importen
från Kina och med ett betydande prisunderskridande i samband med den importen. Det konstaterades
också att import med ursprung i andra tredjeländer inte kunde ha bidragit till den skada som
gemenskapsindustrin led eftersom de genomsnittliga priserna för import från sådana länder ligger
avsevärt högre än priserna för import från Kina och eftersom marknadsandelen i gemenskapen för
import från andra länder än Kina har minskat jämfört med marknadsandelen för importen från Kina.
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(182) Att gemenskapsindustrins export till länder utanför EU

har utvecklats positivt innebär att den potentiella verkan
av denna utveckling inte kan bryta orsakssambandet mel
lan den dumpade importen från Kina och den skada som
gemenskapsindustrin har lidit.
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kommer att leda till att en del företag inom en snar
framtid tvingas upphöra med sin tillverkning och avskeda
sina anställda. En nedläggning av gemenskapstillverkning
skulle öka beroendet av leverantörer utanför gemenska
pen hos ett antal industrisektorer i gemenskapen som
utgör senare led i förädlingskedjan.

(183) Den rekordstora ökning av råvarupriserna som faktiskt

inträffade under skadeundersökningsperioden borde
vidare ha påverkat alla aktörer på marknaden, och det
tidsmässiga mönstret för skadeindikatorerna tyder dess
utom inte på att denna prisökning skulle ha varit huvud
orsaken till den skada som gemenskapsindustrin led.

(184) Därför dras slutsatsen att den dumpade importen med

ursprung i Kina har vållat gemenskapsindustrin väsentlig
skada i den mening som avses i artikel 3.6 i grundför
ordningen.

F. GEMENSKAPENS INTRESSE

1. Allmänna synpunkter
(185) I enlighet med artikel 21 i grundförordningen har det

undersökts om det finns några tvingande skäl som skulle
kunna leda till slutsatsen att det inte skulle ligga i gemen
skapens intresse att införa antidumpningsåtgärder beträf
fande import från det berörda landet. Frågeformulär sän
des till alla importörer, handlare och industriella använ
dare som nämndes i klagomålet. Svar på frågeformuläret
inkom från sju importörer, och dessutom mottog kom
missionen viss information från industriella användare.

2. Gemenskapsindustrins intresse
(186) Om åtgärder införs förväntas dessa förhindra ytterligare

snedvridningar och återställa rättvisa konkurrensförhål
landen på marknaden. Gemenskapsindustrin är en kon
kurrenskraftig och ekonomiskt bärkraftig industri, något
som framgår av att den kan exportera en rad olika pro
dukter på globala marknader där konkurrensen är hård.
Ett införande av åtgärder bör därför ge gemenskapsin
dustrin möjlighet att nå ett skäligt kapacitetsutnyttjande
och förbättra sin ekonomiska situation. Detta kommer
också att ge industrin möjlighet att fortsätta sina investe
ringar i teknik och att modernisera sina produktionsan
läggningar, så att den kan överleva.

(187) Om antidumpningsåtgärder inte införs är det däremot

sannolikt att situationen för gemenskapsindustrin kom
mer att försämras. Gemenskapsindustrin kommer i så fall
inte att kunna göra de investeringar som krävs för att
den på ett ändamålsenligt sätt ska kunna konkurrera med
import från tredje land, i synnerhet från Kina. Detta

(188) Slutsatsen är följaktligen att införandet av antidump

ningsåtgärder skulle göra det möjligt för gemenskapsin
dustrin att återhämta sig från verkningarna av den skade
vållande dumpning som den utsatts för och att sådana
åtgärder därför ligger i gemenskapsindustrins intresse.

3. Intresset hos icke-närstående importörer och
handlare i gemenskapen
(189) Sju importörer i det slutliga urvalet (se skäl 28) samar

betade i undersökningen genom att besvara frågeformu
läret. Dessa sju importörer svarade för omkring 15 pro
cent av den sammanlagda importen av den berörda pro
dukten till gemenskapen under undersökningsperioden.
En av dessa importörer godtog dock inte att kommissio
nen gjorde ett kontrollbesök, varför uppgifterna om detta
företag fick lämnas utan beaktande. För de importörer
som samarbetade helt och hållet svarar den berörda pro
dukten för en betydande del av omsättningen. Lönsam
heten för den berörda produkten befanns i genomsnitt
vara högre än företagens allmänna lönsamhet. Under
skadeundersökningsperioden ökade dessa importörers
import av den berörda produkten kraftigt samtidigt
som deras inköp från tillverkare i gemenskapen mins
kade.

(190) Flera icke-närstående importörer i gemenskapen hävdade

i inlagor att antidumpningsåtgärder skulle leda till nega
tiva verkningar av två slag: dels skulle det saknas tillräck
lig kapacitet i gemenskapen för att säkerställa samma
nivå på utbudet av den berörda produkten, dels skulle
priset på den berörda produkten öka utan att prisök
ningen skulle kunna kompenseras genom höjning av
priset för slutanvändarna, vilket skulle försämra importö
rernas lönsamhet. Det framgick av undersökningen att
den berörda produkten svarar för bara en begränsad
del av det produktsortiment som saluförs av de icke-när
stående importörerna i gemenskapen och att dessa im
portörer huvudsakligen köper de övriga produkterna i
gemenskapen. För att inte behöva lita till en enda leve
rantör köper importörerna i gemenskapen dessutom pro
dukter av samma typ från tillverkare både i gemenskapen
och i Kina, även om de köper störst kvantiteter från de
exporterande tillverkarna i Kina. Det konstaterades också
att importörerna i gemenskapen fortfarande förlitar sig
på tillverkare i gemenskapen när det gäller leveranser av
mindre kvantiteter av den berörda produkten för att till
godose kortsiktiga behov hos sina kunder och fortsätta
att erbjuda ett komplett produktsortiment. Importörerna
i gemenskapen kunde inte lägga fram någon övertygande
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bevisning till stöd för påståendet att tillverkarna i gemen
skapen inte skulle kunna tillgodose efterfrågan på alla
typer av fästdon, både av standardtyp och motsvarande
specifika kunders behov. Vidare visade undersökningen
att importörerna i gemenskapen i allt större utsträckning
utöver att enbart tillhandahålla fästdon även erbjuder sina
kunder särskilda kompletterande logistiktjänster. Eventu
ella åtgärder som avsåg bara en begränsad del av pro
duktsortimentet skulle därför få en än mer begränsad
verkan eftersom logistiktjänsterna ger upphov till nya
kostnader och nya intäkter. Med tanke på den avsevärda
och diversifierade produktionskapacitet som finns i ge
menskapen innebär detta att ett införande av åtgärder
inte skulle hindra importörerna i gemenskapen från att
erbjuda sina kunder samma tjänstenivå som i dag, vilket
skulle begränsa åtgärdernas effekter på gemenskapsim
portörernas lönsamhet.

31.1.2009

slagna åtgärderna skulle få starka negativa verkningar på
deras affärsverksamhet i fråga om affärsvolym, lönsamhet
och sysselsättning. Framför allt har importörer hävdat att
införandet av tullar tillsammans med den senaste tidens
kraftiga prisökningar på fästdon till följd av höjda råva
rupriser skulle leda till stora påfrestningar på deras kas
saflöde och öka deras behov av rörelsekapital och finan
siering. Dessutom hävdades det att kunderna skulle ha
svårt att acceptera ytterligare prishöjningar och att de
befintliga kontrakten i många fall skulle innebära att
importörerna inte skulle kunna kompensera för prisök
ningarna till följd av tullarna. Vissa importörer hävdade
också att de är kraftigt beroende av import från Kina och
att det skulle bli svårt att hitta alternativa leverantörer i
gemenskapen eller i tredjeländer. Detta skulle särskilt vara
fallet för importörer som har investerat i tillverknings
anläggningar i Kina eller som har upprättat tekniska för
bindelser med tillverkare i Kina för exempelvis tillverk
ning av särskilda typer av fästdon.

(191) Det framgick av undersökningen att de sex icke-närståen

de importörer i gemenskapen hos vilka besök gjordes
hade ökat sina inköp av produkter från Kina avsevärt
under skadeundersökningsperioden, något som hade
haft en särskilt positiv inverkan på lönsamheten för deras
försäljning av fästdon. Den genomsnittliga vinstmargina
len för den berörda produkten, som låg på nära 10
procent, befanns överstiga importörernas övergripande
vinstmarginal. Även den övergripande lönsamheten be
fanns vara positiv för alla de sex icke-närstående impor
törer i gemenskapen som besöktes, med marginaler på
mellan 5 och 10 procent.

(194) Även om de ovanstående påståendena inte har kunnat

kontrolleras går det inte att utesluta att åtgärderna kan få
negativa effekter på vissa importörer och andra handlare i
gemenskapen, åtminstone under en period, innan kon
trakt kan omförhandlas och distributionskedjan organise
ras om. De negativa effekterna är sannolikt beroende av
dessa aktörers enskilda position på marknaden och deras
förbindelser med exporterande tillverkare i Kina. Det
konstateras dock att det finns en betydande reservkapa
citet för tillverkning hos tillverkare i gemenskapen och
detta är en möjlig alternativ försörjningskälla, liksom le
verantörer i andra tredjeländer.

(192) De undersökta företagen erbjuder ett mycket brett pro

duktsortiment, där den berörda produkten bara utgör en
del. Dessutom fortsätter importörerna både att köpa den
berörda produkten av tillverkare i gemenskapen och att
importera den från andra tredjeländer, inte bara för att
undvika att bli helt beroende av leveranser från tillverkare
i Kina utan även för att kunna tillgodose kortsiktiga be
hov. Eftersom importörerna för att kunna erbjuda sina
kunder ett så brett produktsortiment som möjligt diver
sifierar sin inköpsbas genom att handla av tillverkare
både i gemenskapen och i Fjärran östern, kan konsekven
serna av en eventuell antidumpningsåtgärd beträffande
ett enskilt exportland inte förväntas bli så omfattande
att de skulle hindra importörerna från att fortsätta att
erbjuda samma produkter och bibehålla tillräckliga vinst
marginaler.

(195) Vad gäller inverkan på priserna bör det påpekas att även

om det skedde en kraftig, rekordstor prisökning på valst
råd under första halvåret 2008 vände trenden under
andra halvåret, varför införandet av tullar sannolikt kom
mer att ske i ett sammanhang med sjunkande priser på
den berörda produkten.

(196) Även om de föreslagna åtgärdernas effekter på importö

(193) Efter meddelandet av ovanstående slutsatser hävdade ett

antal importörer och deras intresseföreningar att de före

rer och distributörer inte anses vara lika stora som vissa
parter hävdar går det inte att utesluta negativa effekter i
fråga om kassaflöde och lönsamhet, framför allt under en
inledande period efter det att åtgärderna vidtas.
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4. Användares och konsumenters intresse
(197) Frågeformulär avsedda för användare sändes till 16 före

tag och företagsgrupper. Det inkom bara tre svar. Två
biltillverkare meddelade att de inte berördes av det aktu
ella förfarandet eftersom de inte köpte den berörda pro
dukten direkt från Kina och inte visste hur det förhöll sig
med deras leverantörer. Bilindustrin i vid mening (dvs.
biltillverkarna och alla deras underleverantörer av kom
ponenter) förefaller ha så specifika krav att den i dags
läget huvudsakligen köper den berörda produkten i ge
menskapen.
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sta påpekas att byggnadsindustrin inte är utsatt för inter
nationell konkurrens, vilket bör begränsa kostnadsök
ningarnas effekter på deras marknadssituation. För det
andra gjorde de parter som lämnade in dessa kommen
tarer aldrig någon kvantifiering av den berörda produk
tens betydelse för denna industris kostnader.

(201) Rent generellt tyder de tillgängliga uppgifterna i ärendet

(198) I det tredje svaret, som kom från Verband der Automo

bilindustries (”VDA”), en intresseorganisation för tyska
biltillverkare, framhölls att VDA:s medlemmar huvudsak
ligen köper den berörda produkten av tillverkare i ge
menskapen; detta bekräftade alltså uttalandena från de
båda ovannämnda användarna. VDA motsätter sig dock
införandet av antidumpningsåtgärder med motiveringen
att dess medlemmar har ett intresse av att ha så många
leverantörsalternativ som möjligt. Härvidlag erinras det
om att syftet med åtgärderna inte är att stänga gemen
skapsmarknaden för leverantörer från tredje land utan
bara att återupprätta rättvisa konkurrensvillkor. Även
med de föreslagna antidumpningsåtgärderna väntas anta
let aktörer från gemenskapen, Kina och andra tredjelän
der bli tillräckligt stort för att garantera att konkurrens
råder mellan dem som levererar fästdon till bilindustrin i
gemenskapen.

(199) Ingen av de kontaktade användarna reagerade på att in

formationsdokumentet gjordes tillgängligt. Efter det slut
liga meddelandet av uppgifter framförde en tillverkare av
möbler för självmontering att de föreslagna antidump
ningstullarna skulle få betydande effekter på kostnaderna
för företagets produkter. Det bör påpekas att de siffer
uppgifter som lämnades in inte kunde kontrolleras efter
som informationen kom i ett mycket sent skede av un
dersökningen. Den påstådda inverkan på detta företags
totala möbelkostnader förefaller dock vara överdriven
med hänsyn till den typiska volym av den berörda pro
dukten som ingår i möbler för självmontering.

(200) Både före och efter det slutliga meddelandet av uppgifter

framförde vissa importörer och deras intresseorganisatio
ner liknande farhågor om den eventuella inverkan på
ekonomin i byggnadsindustrin, eftersom den är en stor
användare av fästdon och nu befinner sig i en allvarlig
konjunkturnedgång. I detta avseende bör det för det för

också på att fästdon oftast bara utgör en liten del av den
sammanlagda tillverkningskostnaden och att antidump
ningstullarna inte skulle få någon större inverkan på de
berörda användarbranschernas kostnader eller konkur
renssituation.

(202) Efter det slutliga meddelandet av uppgifter hävdade en

återförsäljare och två intresseorganisationer för återförsäl
jare i gördetsjälv-segmentet att åtgärderna skulle få stor
inverkan på detaljhandelspriserna, med negativa följder
för inflationen, konsumenternas välfärd och den ekono
miska situationen i gördetsjälv-sektorn. Även om dessa
påståenden inte kunde kontrolleras i detalj eftersom syn
punkterna kom in så sent bör det påpekas att de före
slagna tullarna inte skulle motsvara mer än några procent
av de observerade detaljhandelspriserna på fästdon i gör
detsjälv-sektorn. Enligt den tillgängliga informationen
motsvarar den berörda produkten dessutom endast om
kring 0,5 procent av omsättningen i gördetsjälv-sektorn
vilket också tyder på att den berörda produkten inte
utgör en huvudkomponent i en typisk konsuments kon
sumtionsmönster.

(203) En tillverkare och två intresseorganisationer som före

trädde tillverkare av s.k. ankare lämnade in synpunkter
efter det slutliga meddelandet av uppgifter. Alla dessa
parter emotsatte sig åtgärderna även om en intresseorga
nisation erkände att dess medlemmar hade olika situatio
ner och intog olika ståndpunkter i detta avseende. Deras
främsta argument var att tillverkare av ankare i gemen
skapen skulle få en konkurrensnackdel eftersom åtgär
derna inte skulle omfatta slutprodukten, dvs. ankare,
utan endast omfatta vissa delar som importeras från
Kina. Dessutom hävdades det att dessa komponenter
inte gick att köpa inom gemenskapen, vilket gemen
skapsindustrin ifrågasatte. Eftersom påståendena ovan
gjordes förhållandevis sent i processen kunde de inte
kontrolleras ordentligt. Det har dock konstaterats att till
verkarna i gemenskapen vid behov kan tillhandahålla de
komponenter som för närvarande importeras från Kina.
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7. Utveckling efter undersökningsperioden

(204) Eurofer har hävdat att kapacitetsutnyttjandet försämrades

(210) Flera importörer och exportörer samt intresseorganisatio

mellan 2004 och 2007 inom gemenskapens stålindustri i
ett tidigare led i förädlingskedjan, dvs. hos producenterna
av valstråd och stång för kallbearbetning. Orsaken skulle
vara både direkt importtryck inom deras produktsorti
ment och utarmning av deras marknader i senare led i
förädlingskedjan till följd av illojal konkurrens. Med hän
visning till detta hävdade Eurofer att producenterna i
gemenskapen av valstråd och stång för kallbearbetning
också förfogar över kapacitet som skulle kunna användas
till nytta för gemenskapstillverkarna av den berörda pro
dukten.

ner för importörer och exportörer har hävdat att priserna
för import av den berörda produkten har stigit kraftigt
efter undersökningsperioden, på grund av råvaruprisut
vecklingen, marknadssituationen i Kina och ökade trans
portkostnader. De har hävdat att detta skulle göra dump
nings- och skadenivåerna avsevärt lägre, vilket skulle in
nebära att det inte längre skulle vara lämpligt att införa
åtgärder.

(211) Det bör noteras att utvecklingen av de globala priserna
(205) Kort därefter påstod två valstrådsproducenter i Spanien

respektive Tjeckien samma sak. Enligt dessa företag finns
det tillräcklig kapacitet i gemenskapen för att möjliggöra
en eventuell ökning av tillverkningen av den berörda
produkten i gemenskapen.

på råvaror, energi osv. påverkar alla marknadsaktörer på
liknande sätt och därför inte i sig kan göra nivåerna av
dumpning eller prisunderskridande lägre än dem som
konstaterats under undersökningsperioden.

(212) Frågan undersöktes ändå. Enligt den senaste tillgängliga
(206) På grundval av ovanstående dras slutsatsen att ett infö

rande av åtgärder skulle ligga i linje med intressena hos
råvaruleverantörerna i gemenskapen.

6. Konkurrens och effekter av en snedvridning av
handeln
(207) Flera importörer och exportörer samt intresseorganisatio

ner för importörer och exportörer hävdade att ett infö
rande av åtgärder skulle stärka den påstått dominerande
ställning som de två största tillverkarna i gemenskapen
åtnjuter.

statistiken uppvisar priset per enhet för importen från
Kina dock bara en mindre ökning under första halvåret
2008 jämfört med året innan, trots att de internationella
stålpriserna har stigit kraftigt. De kvantiteter som impor
teras från Kina har dessutom inte minskat under första
halvåret 2008.

(213) Därför dras slutsatsen att det inte har skett någon utveck

ling efter undersökningsperioden som i förhållande till
gemenskapens intresse skulle göra det olämpligt att in
föra åtgärder.

8. Slutsats om gemenskapens intresse
(208) I detta sammanhang konstaterades det att det stora an

talet tillverkare i gemenskapen och importen från ett
antal andra tredjeländer garanterar att användarna och
detaljhandlarna även i fortsättningen kommer att kunna
välja mellan ett stort antal leverantörer av den likadana
produkten som säljer denna till skäliga priser. Dessutom
väntas de exporterande tillverkarna i Kina kunna fortsätta
att sälja den berörda produkten – till icke-skadevållande
priser – eftersom de har en stark ställning på marknaden
i gemenskapen.

(214) Enligt artikel 21 i grundförordningen ska särskild hänsyn

tas till behovet av att undanröja den snedvridning av
handeln som följer av skadevållande dumpning och till
behovet av att återställa en effektiv konkurrens, även om
denna särskilda bestämmelse måste ses mot bakgrund av
den övergripande prövning av gemenskapsintresset som
föreskrivs i denna artikel. Verkningarna för alla berörda
parter av att införa eller inte införa åtgärder måste så
lunda beaktas.

(215) Det går inte att utesluta att införandet av åtgärder kan få
(209) Det kommer således att finnas ett avsevärt antal mark

nadsaktörer som kommer att kunna tillgodose efterfrå
gan. Mot denna bakgrund dras därför slutsatsen att kon
kurrensen med största sannolikhet kommer att förbli
hård även efter införandet av antidumpningsåtgärder.

negativa verkningar för vissa importörer och handlare i
gemenskapen. Införandet av åtgärder anses emellertid
också leda till vissa fördelar för gemenskapsindustrin
och dess leverantörsindustrier i gemenskapen, t.ex. i
form av ökad produktion och sysselsättning.
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(216) Även om samarbetet med användare har varit begränsat

(221) Slutligen har dem berörda produkten visat starka pris

beräknas åtgärdernas inverkan på kostnaderna för de in
dustrierna vara förhållandevis försumbara och åtgärderna
förväntas inte leda till bristande konkurrens på gemen
skapsmarknaden.

variationer och lämpar sig därför inte för ett fast priså
taganden för en längre period. Prisvariationerna beror på
de instabila priserna på råmaterial, dvs. valstråd, särskilt
under de senaste månaderna. Detta skulle komplicera
övervakningen av åtagandena ytterligare.

(217) Mot bakgrund av den betydande dumpningen och de

höga dumpningsmarginalerna dras ändå slutsatsen att
det i detta särskilda fall inte finns tillräcklig bevisning
för att dra slutsatsen att ett eventuellt införande av åtgär
der skulle bli klart oproportionerligt och strida mot
gemenskapens intresse.

G. ÅTAGANDEN
(218) Kommissionen tog emot erbjudanden om åtaganden från

flera exporterande tillverkare och för medlemmarnas räk
ning från China Chamber of Commerce for Import and
Export of Machinery and Electronics Products (CCCME)
som företrädare för exportörer i Kina. Flera andra expor
terande tillverkare angav att de hade för avsikt att erbjuda
sig att göra åtaganden.

(219) För det första bör det noteras att mer än 100 export

företag ingår i detta ärende. Antalet faktiska och potenti
ella exporterande tillverkare ansågs vara alltför stort för
att ett åtagande skulle vara genomförbart, eftersom det
skulle göra det mycket svårt att övervaka alla slags pris
åtaganden. Dessutom har endast åtta av dessa företag
undersökts och beviljats individuell behandling.

(222) Därför ansåg kommissionen att prisåtagandena inte gick

att genomföra och inte kunde godtas.

H. SLUTGILTIGA ÅTGÄRDER

1. Nivåer för undanröjande av skada
(223) Antidumpningsåtgärdernas nivå bör vara tillräcklig för att

undanröja den skada som gemenskapsindustrin lidit till
följd av den dumpade importen utan att överskrida de
dumpningsmarginaler som konstaterats. Vid beräkningen
av den tull som är nödvändig för att undanröja verk
ningarna av den skadevållande dumpningen ansågs det
att de åtgärder som vidtas bör göra det möjligt för
gemenskapsindustrin att uppnå en vinst före skatt på
den nivå som rimligen skulle kunna uppnås under nor
mala konkurrensförhållanden, dvs. om det inte förekom
någon dumpad import. Härvidlag ansågs det att en vinst
marginal på 5 procent är en skälig nivå som gemen
skapsindustrin skulle kunna förväntas uppnå, även med
hänsyn tagen till den likadana produkten, om det inte
förekom någon skadevållande dumpning.

(224) Den nödvändiga prisökningen fastställdes därefter på
(220) För det andra utmärks den berörda produkten av ett stort

antal produkttyper med kraftigt varierande priser och
vissa egenskaper som inte är lätta att urskilja vid import.
Detta gör det så gott som omöjligt att fastställa minimi
priser för varje produkttyp som skulle vara meningsfulla
och möjliga att övervaka ordentligt av kommissionen och
medlemsstaternas tullmyndigheter vid import. Det stora
antalet olika produkttyper, som klassificeras under inte
mindre än 10 KN-nummer, ökar dessutom risken för
att åtagandena kringgås betydligt. Samtidigt noteras att
det för närvarande tillämpas antidumpningsåtgärder på
vissa fästdon av rostfritt stål med ursprung i bl.a.
Kina (1). Eftersom endast ett litet antal exporterande till
verkare kunde undersökas individuellt går det inte att
utesluta att några av de företag som erbjuder ett åtagande
även tillverkar och säljer sådana fästdon av rostfritt stål
till samma kunder i EU. I dessa fall finns det en ytterli
gare risk för att åtagandena ska kringgås.
(1) Rådets förordning (EG) nr 1890/2005 (EUT L 302, 19.11.2005,
s. 1).

grundval av en jämförelse, för varje produkttyp, mellan
det vägda genomsnittliga importpris som fastställts för
beräkningen av prisunderskridandet och det icke-skade
vållande priset för den likadana produkt som gemen
skapsindustrin sålde på gemenskapsmarknaden. Det
icke-skadevållande priset erhölls genom att gemenskaps
industrins försäljningspris justerades för att återspegla
den ovan nämnda vinstmarginalen. De eventuella skillna
der som framkom vid jämförelsen uttrycktes sedan i
procent av det totala importvärdet cif.

(225) Efter det slutliga meddelandet av uppgifter påpekade en

exportör ett skrivfel i beräkningen av skademarginalen.
Det konstaterades att detta fel påverkade skademargina
lerna för samtliga exportörer. Samtliga skademarginaler
korrigerades i enlighet med detta.
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(226) Den ovannämnda prisjämförelsen resulterade i följande

(229) På denna grundval fastställdes den landsomfattande ska

skademarginaler för de exporterande tillverkarna i urvalet:

demarginalen till 85,0 procent av priset cif vid gemen
skapens gräns, före tull.

Företag

Skademarginal

(230) Under ärendets gång, särskilt vid det slutliga meddelandet
Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd.

99,0 %

Changshu City Standard Parts Factory och
Changshu British Shanghai International Fas
tener Co., Ltd.

65,3 %

Kunshan Chenghe Standard Components Co.,
Ltd.

79,5 %

Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd.

64,4 %

Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd.

78,3 %

Samarbetsvilliga exporterande tillverkare som
inte valts ut att ingå i urvalet

77,5 %

(227) För de samarbetsvilliga exporterande tillverkare som be

viljats individuell behandling är de på ovan beskrivna sätt
beräknade skademarginalerna följande:

Företag

CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd.
Golden Horse (Dong Guan) Metal Manufac
tory Co., Ltd.
Yantai Agrati Fasteners Co., Ltd

Skademarginal

av uppgifter, påstod vissa importörer att de utför en rad
steg i Kina, t.ex. emballering i detaljhandelsförpackningar
och kvalitetskontroll, vars värde inte borde inkluderas i
det cif-pris som tullen ska tillämpas på. Detta förhållande
har dock inte påträffats hos någon av de undersökta ex
porterande tillverkarna, och även om det styrks torde det
föreligga enbart hos en liten del av de företag som im
porterar från Kina. Kommissionen kan dock komma att
granska denna fråga närmare.

(231) Mot denna bakgrund och i enlighet med artikel 9.4 i

grundförordningen görs bedömningen att en slutgiltig
antidumpningstull bör införas på import av vissa fästdon
med ursprung i Kina på den nivå som är lägst av dump
nings- och skademarginalen.

2. Slutgiltiga åtgärder
(232) Följande antidumpningstullar bör därför införas:

Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd.

69,9 %

CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd.

0,0 %

133,2 %

Changshu City Standard Parts Factory och
Changshu British Shanghai International Fas
tener Co., Ltd.

63,1 %

0%

Golden Horse (Dong Guan) Metal Manufac
tory Co., Ltd.

26,5 %

Kunshan Chenghe Standard Components Co.,
Ltd.

79,5 %

Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd.

64,4 %

Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd.

78,3 %

Yantai Agrati Fasteners Co., Ltd

0,0 %

Samarbetsvilliga företag som inte ingick i ur
valet (förtecknade i bilaga)

77,5 %

Övriga företag

85,0 %

0,3 %

(228) Som nämns i skäl 110 kan den samarbetsvilja som de

exporterande tillverkarna i Kina visat prov på anses som
låg. Därför fastställdes skademarginalen för de icke-sam
arbetsvilliga företagen som ett genomsnitt av det värde
som konstaterats utifrån uppgifter från Eurostat och de
högsta marginaler som påträffats för produkttyper som
sålts i representativ kvantitet av den samarbetsvilliga ex
porterande tillverkare som har den högsta skademargina
len.
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(233) De individuella antidumpningstullsatser som anges i

denna förordning har fastställts på grundval av resultaten
av den aktuella undersökningen. De avspeglar således den
situation som har konstaterats i denna undersökning när
det gäller dessa företag. Dessa tullsatser är således (i mot
sats till den landsomfattande tullsats som är tillämplig på
”övriga företag”) tillämpliga uteslutande på import av
produkter som har sitt ursprung i Kina och har tillverkats
av dessa företag, dvs. de specifika juridiska enheter som
nämns. Importerade produkter som tillverkats av något
annat företag som inte uttryckligen nämns i denna för
ordnings normativa del, inbegripet enheter som är när
stående dem som uttryckligen nämns, omfattas inte av
denna tullsats utan ska omfattas av den landsomfattande
tullsatsen.

(234) Eventuella ansökningar om tillämpning av en individuell

företagsspecifik antidumpningstullsats (t.ex. till följd av
att en enhets namn ändrats eller att nya produktionseller försäljningsenheter inrättats) bör snarast inges till
kommissionen tillsammans med alla relevanta upplys
ningar, särskilt beträffande eventuella ändringar av före
tagets verksamhet när det gäller den tillverkning och den
försäljning på den inhemska marknaden eller på export
som hänger samman med en sådan namnändring, en
sådan ändring av produktions- eller försäljningsenheterna
osv. Förordningen kommer därefter i förekommande fall
att ändras i enlighet med sådana ansökningar genom en
uppdatering av förteckningen över de företag som om
fattas av individuella tullsatser.

L 29/31

anser man att det krävs särskilda åtgärder för att säker
ställa att antidumpningstullsatserna tillämpas korrekt.
Dessa särskilda åtgärder omfattar följande:

(238) Uppvisande för medlemsstaternas tullmyndigheter av en

giltig faktura som ska uppfylla kraven i bilagan till denna
förordning. Importvaror som inte åtföljs av en sådan
faktura ska omfattas av den övriga antidumpningstull
som är tillämplig på alla andra exportörer.

(239) Om exporten från ett av de företag som beviljats lägre

individuella tullsatser skulle öka väsentligt i volym efter
vidtagandet av åtgärderna i fråga, måste en sådan voly
mökning i sig betraktas som en förändring av handels
mönstret på grund av åtgärder enligt artikel 13.1 i grund
förordningen. Under sådana omständigheter, och under
förutsättning att villkoren är uppfyllda, kan en undersök
ning beträffande kringgående inledas. I samband med
denna undersökning kan bl.a. behovet av att avskaffa
de individuella tullsatserna för att i stället införa en lands
omfattande tull komma att undersökas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
(235) Alla parter underrättades om de viktigaste omständighe

ter och överväganden som låg till grund för rekommen
dationen att införa slutgiltiga antidumpningstullar. De
gavs även möjlighet att inom en viss tid efter denna
underrättelse inkomma med synpunkter. Parternas skrift
liga synpunkter har beaktats och undersökningsresultaten
har där så varit lämpligt ändrats i enlighet med dessa
synpunkter.

(236) För att säkerställa likabehandling mellan eventuella nya

exportörer och de samarbetsvilliga företag som inte in
gick i urvalet (se förteckningen i bilagan till denna för
ordning) bör den vägda genomsnittliga tull som införs
för de sistnämnda företagen även tillämpas på de even
tuella nya exportörer som annars skulle ha rätt till en
översyn enligt artikel 11.4 i grundförordningen; arti
kel 11.4 är inte tillämplig i fall där stickprov har använts.

3. Särskild övervakning
(237) För att reducera den risk för kringgående som beror på

att det är så stor skillnad mellan de olika tullsatserna

Artikel 1
1.
En slutgiltig antidumpningstull införs härmed på vissa
fästdon av järn eller stål utom rostfritt stål, nämligen träskruvar
(utom franska träskruvar), självgängande skruvar, andra skruvar
och bultar med huvud (även med tillhörande muttrar eller un
derläggsbrickor, men exklusive skruvar svarvade av massivt ma
terial med en skafttjocklek av högst 6 mm och exklusive skru
var och bultar för att fästa järnvägsmateriel) och underläggs
brickor med ursprung i Folkrepubliken Kina som klassificeras
enligt KN-nummer 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99,
7318 15 59,
7318 15 69,
7318 15 81,
7318 15 89,
ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 och ex 7318 22 00 (Taric-num
mer
7318 15 90 19,
7318 15 90 69,
7318 15 90 89,
7318 21 00 29,
7318 21 00 99,
7318 22 00 29
och
7318 22 00 99).

2.
Följande slutgiltiga antidumpningstullsatser ska tillämpas
på nettopriset fritt gemenskapens gräns före tull för produkter
som tillverkats av nedanstående företag:
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Tullsats
(%)

Tarictilläggsnummer

Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd,
Shanghai

69,9

A924

CELO Suzhou Precision Fasteners Co.,
Ltd, Suzhou

0,0

A918

Changshu City Standard Parts Factory
and Changshu British Shanghai Inter
national Fastener Co., Ltd, Changshu

63,1

Golden Horse (Dong Guan) Metal Ma
nufactory Co., Ltd, Dong Guan

26,5

A920

Kunshan Chenghe Standard Compo
nents Co., Ltd, Kunshan

79,5

A921

Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd,
Ningbo

64,4

A922

Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd,
Ningbo

78,3

A923

Yantai Agrati Fasteners Co., Ltd, Yantai

0,0

A925

Företag som förtecknas i bilaga I

77,5

A928

Övriga företag

85,0

A999

Företag

31.1.2009

3.
Tillämpningen av de individuella tullsatserna för de företag
som nämns i punkt 2 ska förutsätta att det för medlemsstater
nas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura som uppfyller
kraven i bilaga II. Om ingen sådan faktura uppvisas ska den
tullsats tillämpas som gäller för övriga företag.

4.
Om inget annat anges, ska gällande bestämmelser om
tullar tillämpas.
A919

Artikel 2
Om någon part från Folkrepubliken Kina för kommissionen
lägger fram tillräcklig bevisning för att denna part under under
sökningsperioden (från och med den 1 oktober 2006 till och
med den 30 september 2007) inte exporterade varor som be
skrivs i artikel 1.1 med ursprung i Folkrepubliken Kina, för att
denna part inte är närstående någon exportör eller tillverkare
som omfattas av de åtgärder som införs genom denna förord
ning och för att denna part efter undersökningsperiodens slut
antingen faktiskt har exporterat de berörda varorna eller genom
avtal gjort ett oåterkalleligt åtagande att exportera en betydande
kvantitet till gemenskapen, får rådet, på förslag av kommissio
nen och efter samråd med rådgivande kommittén, med enkel
majoritet besluta att ändra artikel 1.2 i syfte att se till att denna
part omfattas av den tullsats som gäller för de samarbetsvilliga
företag som inte ingick i stickprovsurvalet, dvs. 77,5 procent.

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 26 januari 2009.
På rådets vägnar
A. VONDRA

Ordförande
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BILAGA I
SAMARBETSVILLIGA EXPORTERANDE TILLVERKARE SOM INTE INGICK I STICKPROVSURVALET
Taric-tilläggsnummer A928

Abel Manufacturing Co., Ltd

Shanghai

Autocraft Industrial (Shanghai) Ltd

Shanghai

Changshu Fuxin Fasteners Manufacturing Co., Ltd

Changshu

Changshu Shining Sun Fasteners Manufacturing Co., Ltd

Changshu

Changzhou Oread Fasteners Co., Ltd

Changzhou

Chun Yu (Dongguan) Metal Products Co., Ltd

Dongguan

Cixi Zhencheng Machinery Co., Ltd

Cixi

Dongguan Danny & Kuen Metal & Co., Ltd

Dongguan

Foshan Nanhai Gubang Metal Goods Co., Ltd

Foshan

Gem-year industrial Co., Ltd

Jiashan

Guangzhou Tianhe District Zhonggu Hardware Screw Manufacture

Guangzhou

Haining Xinxin Hardware Standard Tools Co., Ltd

Haining

Haiyan Flymetal Hardware Co., Ltd

Jiaxing

Haiyan Haitang Fasteners Factory

Jiaxing

Haiyan Hardware Standard Parts Co., Ltd

Jiaxing

Haiyan Lianxiang Hardware Products Co., Ltd

Jiaxing

Haiyan Mengshi Screws Co., Ltd

Jiaxing

Haiyan Self-tapping Screws Co., Ltd

Jiaxing

Haiyan Sun's Jianxin Fasteners Co., Ltd

Jiaxing

Haiyan Xinan Standard Fastener Co., Ltd

Jiaxing

Haiyan Xinglong Fastener Co., Ltd

Jiaxing

Hangzhou Everbright Metal Products Co., Ltd

Hangzhou

Hangzhou Spring Washer Co., Ltd

Hangzhou

Hott Metal Part and Fasteners Inc.

Changshu

J. C. Grand (China) Corporation

Jiaxing

Jiangsu Jiangyu Metal Work Co., Ltd

Dongtai

Jiashan Yongda Screw Co., Ltd

Jiashan

Jiaxiang Triumph Hardware Co., Ltd

Haining

Jiaxing Victor Screw Co., Ltd

Jiaxing

Jinan Star Fastener Co., Ltd

Jinan

Jin-Well Auto-parts (zhejiang) Co., Ltd

Jiashan

Kinfast Hardware Co., Ltd

Haining

Ningbo Alliance Screws and Fasteners Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Anchor Fasteners Industrial Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Dafeng Machinery Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Development Zone Yonggang Fasteners Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Fastener Factory

Ningbo

Ningbo Haixin Hardware Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Haixin Railroad Material Co., Ltd

Ningbo
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Ningbo Jinhui Gaoqiang Fastener Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Jinpeng High Strength Fastener Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Jintai Fastener Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Jinwei Standard Parts Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Jiulong Fasteners Manufacture Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Londex Industrial Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Minda Machinery & Electronics Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Ningli High-Strength Fastener Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Qunli Fastener Manufacture Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Special — Wind — Fasteners (China) Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Xinxing Fasteners Manufacture Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Yonggang Fasteners Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Zhenhai Xingyi Fasteners Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Zhongbin Fastener Manufacture Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Zhongjiang High Strength Bolt Co., Ltd

Ningbo

Robertson Inc. (Jiaxing)

Jiashan

Shanghai Boxed Screw Manufacturing Company Limited

Shanghai

Shanghai Fenggang Precision Inc.

Shanghai

Shanghai Foreign Trade Xiasha No. 2 Woodscrew Factory Co., Ltd

Shanghai

Shanghai Great Diamond Fastener Co., Ltd

Shanghai

Shanghai Hang Hong Metal Products Co., Ltd

Shanghai

Shanghai Hangtou Fasteners Co., Ltd

Shanghai

Shanghai Huaming Hardware Products Co., Ltd

Shanghai

Shanghai Moregood C&F Fastener Co., Ltd

Shanghai

Shanghai Moresun Fasteners Co., Ltd

Shanghai

Shanghai Qingpu Ben Yuan Metal Products Co., Ltd

Shanghai

Shanghai Ren Sheng Standardized Item Manufacture Ltd, Co

Shanghai

Shanghai Shuyuan Woodscrews Factory

Shanghai

Shanghai SQB Automotive Fasteners Company Ltd

Shanghai

Shanghai Tapoo Hardware Co., Ltd

Shanghai

Shanghai Yifan High-Intensity Fasteners Co., Ltd

Shanghai

Shanxi Jiaocheng Zhicheng Foundry Ltd

Jiaocheng

Shenzhen Top United Steel Co., Ltd

Shenzhen

Sundram Fasteners (Zhejiang) Limited

Jiaxing

Sunfast (Jiaxing) Enterprise Co., Ltd

Jiaxing

Suzhou Escort Hardware Manufacturing Co., Ltd

Suzhou

Taicang Rongtong Metal Products Co., Ltd

Taicang

Tangshan Huifeng Standard Component Make Co., Ltd

Tangshan

Tangshan Xingfeng Screws Co., Ltd

Tangshan

Tapoo Metal Products (Shanghai) Co., Ltd

Shanghai

Tianjin Jiuri Manufacture & Trading Co., Ltd

Tianjin

Wenzhou Excellent Hardware Apparatus Packing Co., Ltd

Wenzhou

Wenzhou Junhao Industry Co., Ltd

Wenzhou

Wenzhou Tian Xiang Metal Products Co., Ltd

Wenzhou
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Wenzhou Yili Machinery Development Co., Ltd

Wenzhou

Wenzhou Yonggu Fasteners Co., Ltd

Wenzhou

Wuxi Huacheng Fastener Co., Ltd

Wuxi

Wuxi Qianfeng Screw Factory

Wuxi

Xingtai City Ningbo Fasteners Co., Ltd

Xingtai

Yueqing Quintessence Fastener Co., Ltd

Yueqing

Zhejiang Jingyi Standard Components Co., Ltd

Yueqing

Zhejiang New Oriental Fastener Co., Ltd

Jiaxing

Zhejiang Qifeng Hardware Make Co., Ltd

Jiaxing

Zhejiang Rising Fasteners Co., Ltd

Hangzhou

Zhejiang Yonghua Fasteners Co., Ltd

Rui' An

Zhejiang Zhongtong Motorkits Co., Ltd

Shamen

Zhongshan City Jinzhong Fastener Co., Ltd

Zhongshan

BILAGA II
Den giltiga faktura som avses i artikel 1.3 i denna förordning måste innehålla en förklaring som är undertecknad av en
anställd vid företaget och innehåller följande:
1. [Den anställdes namn och befattning vid det företag som utfärdat fakturan.]
2. Följande förklaring: ”Jag intygar härmed att de [volym] fästdonsprodukter som säljs på export till Europeiska gemen
skapen och som avses i denna faktura har tillverkats av [företagets namn och adress] [Taric-tilläggsnummer] i Folkre
publiken Kina. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.
[Datum och namnteckning]”

