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Inleiding van een antidumpingprocedure betreffende de invoer van bepaalde delen van televisiecamerasystemen uit Japan
(1999/C 38/02)
Op grond van artikel 5 van Verordening (EG) nr.
384/96 van de RaadØ(Î), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 905/98Ø(Ï), (hierna ,,basisverordening’’
genoemd), heeft de Commissie besloten een procedure in
te leiden en een onderzoek te openen betreffende de invoer van bepaalde delen van televisiecamerasystemen uit
Japan.
1. Product
De producten die met dumping zouden worden ingevoerd, zijn bepaalde delen van televisiecamerasystemen
als omschreven in Verordening (EG) nr. 1015/94
van de RaadØ(Ð), gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
2474/95Ø(Ñ).

van televisiecamerasystemen in de Gemeenschap, welk
onderzoek zonder het nemen van maatregelen werd
beñindigd omdat de klacht werd ingetrokken. Uit gegevens die de Commissie tijdens dat onderzoek heeft verkregen, blijkt echter dat er voldoende bewijsmateriaal is
dat de invoer van genoemde delen met dumping gepaard
gaat in de zin van artikel 5, lid 6, van de basisverordening. Een producent in de Gemeenschap, wiens productie een groot deel van de productie van genoemde delen
in de Gemeenschap uitmaakt, steunt de inleiding van
deze procedure en heeft de Commissie de nodige gegevens inzake schade en het oorzakelijke verband tussen
dumping en schade verstrekt. In deze bijzondere omstandigheden heeft de Commissie besloten een nieuwe antidumpingprocedure in te leiden op grond van artikel 5
van de basisverordening.
3. Procedure voor de vaststelling van dumping en schade

De betrokken delen zijn:
—Ùkleurensplitsers met ten minste drie CCD’s (ladinggekoppelde beeldopnamecomponenten), met inbegrip
van elektronische (sub)assemblages, al dan niet met
filterwiel, tezamen dan wel afzonderlijk ingevoerd;

Na overleg in het raadgevend comit~ is de Commissie tot
de conclusie gekomen dat er voldoende bewijsmateriaal
is om een procedure in te leiden. De Commissie opent
derhalve een onderzoek overeenkomstig artikel 5 van de
basisverordening.
a) Vragenlijsten

—ÙApplication Specific Integrated Circuits (ASIC’s) van
een soort de uitsluitend voor televisiecamera’s wordt
gebruikt, operationele bedieningspanelen, hoofdbedieningspanelen en basisstations voor televisiecamera’s;
—Ùgedrukte schakelingen met bovengenoemde ASIC’s.
Deze producten zijn momenteel onder de GN-codes ex
8529Ø90Ø72, ex 8538Ø90Ø91, ex 8529Ø90Ø81, ex 8529Ø90Ø88
en ex 8542Ø13Ø80 ingedeeld. Deze GN-codes worden
slechts ter informatie vermeld.

2. Motivering
In juni 1998 heeft de Commissie een onderzoek geopend
naar de ontwijking van de definitieve antidumpingrechten die bij Verordening (EG) nr. 1015/94 (later gewijzigdØ(Ò)) waren ingesteld op modules, kits, voorgemonteerde delen en onderdelen van televisiecamerasystemen
uit Japan die gebruikt zouden worden bij de assemblage
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Om de informatie te verkrijgen die zij voor het onderzoek nodig heeft, zal de Commissie vragenlijsten toezenden aan producenten van televisiecamerasystemen in de
Gemeenschap en aan de haar bekende belanghebbende
Japanse ondernemingen. De autoriteiten van het betrokken exportland zullen van de inleiding van de procedure
in kennis worden gesteld en een exemplaar van de vragenlijst ontvangen.
b)ÙHet schriftelijk en mondeling verstrekken van inlichtingen
Belanghebbenden worden uitgenodigd hun standpunt
schriftelijk bekend te maken en bewijsmateriaal toe te
zenden.
Voorts zal de Commissie de belanghebbenden horen die
dit schriftelijk aanvragen en die kunnen aantonen dat er
bijzondere redenen zijn om hen te horen.
4. Belang van de Gemeenschap
Overeenkomstig artikel 21 van de basisverordening kunnen producenten van televisiecamerasystemen in de Gemeenschap, importeurs en representatieve organisaties
van producten, importeurs, verwerkende bedrijven en
consumenten binnen de in punt 5, onder a), genoemde
algemene termijn contact met de Commissie opnemen en
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inlichtingen verstrekken, zodat deze met kennis van zaken kan oordelen of het in het belang van de Gemeenschap is, indien dumping en schade worden aangetoond,
antidumpingmaatregelen te nemen. Met informatie die
op grond van dit artikel wordt verstrekt, wordt slechts
rekening gehouden indien daarbij, op het moment dat ze
wordt verstrekt, het nodige bewijsmateriaal is gevoegd.
5. Termijnen
a) Algemene termijn
Belanghebbenden die wensen dat bij het onderzoek met
hun opmerkingen rekening wordt gehouden, dienen binnen 40 dagen na bekendmaking van dit bericht in het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen contact
op te nemen met de Commissie, hun standpunt schriftelijk uiteen te zetten en inlichtingen te verstrekken. Belanghebbenden kunnen binnen dezelfde termijn verzoeken door de Commissie te worden gehoord. Deze termijn geldt voor alle partijen, die er daarom belang bij
hebben ten spoedigste contact op te nemen met de Commissie.
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b) Correspondentieadres van de Commissie
Europese Commissie
Directoraat-generaal I
Buitenlandse betrekkingen: Handelsbeleid en betrekkingen met Noord-Amerika, het Verre Oosten, Australiñ en
Nieuw-Zeeland
Direktoraten C en E
DM 24 — 8/37
Wetstraat 200
B-1049 Brussel
Fax (32-2) 295Ø65Ø05
Telex: 21877 COMEU B.
6. Medewerking
Indien belanghebbenden binnen de gestelde termijnen
geen toegang geven tot de nodige informatie, deze anderszins niet verstrekken of het onderzoek ernstig belemmeren, kunnen, overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening, op grond van de beschikbare gegevens
voorlopige of definitieve conclusies worden getrokken,
zowel in positieve als in negatieve zin.

Zaak nr. IV/37.179 — BBCØ@ØFlextech
(1999/C 38/03)
(Voor de EER relevante tekst)

De aanmelding
1.ÙOp 5 augustus 1998 hebben Flextech plc (Flextech)
en BBC Worldwide Limited (BBCW), overeenkomstig artikel 4 van Verordening nr. 17 van de
RaadØ(Î), aan de Commissie een aantal overeenkomsten voorgelegd met betrekking tot de oprichting en de werking van twee gemeenschappelijke ondernemingen, UK Channel Management (JV1) en
UK Gold Holdings Limited (JV2). De gemeenschappelijke ondernemingen runnen betaaltelevisiezenders
welke worden verkocht aan distributeurs in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

van programma’s uitgeverijactiviteiten en interactieve
diensten. De dochteronderneming van BBCW, UK
Programme Distribution Limited (Progco) waarin
Flextech een minderheidsbelang heeft, werd opgericht om programmarechten te verwerven en die aan
de gemeenschappelijke ondernemingen in licentie te
geven.

2.ÙBBCW is een dochteronderneming van de British
Broadcasting Corporation (BBC), de openbare radio- en televisieomroep in het Verenigd Koninkrijk.
BBCW werd opgericht met het oog op de exploitatie
van de meeste commerciñle diensten van de BBCØ(Ï),
onder meer internationale televisiekanalen, verkoop

Flextech is een onderneming die via haar dochterondermingen verschillende betaaltelevisiekanalen exploiteert die via satelliet en de kabel worden uitgezonden. Flextech is tevens aandeelhouder van Scottish Media Group plc, een regionaal vrij toegankelijk
kanaal in het Verenigd Koninkrijk, en verstrekt onder meer via haar dochteronderneming Flextech
Television Limited (FTL), marketing- en beheerdiensten ten behoeve van betaaltelevisiezenders. Andere
dochterondernemingen van Flextech, meer bepaald
Flextech Digital Broadcasting Limited (Flextech
Digital) en United Artists Investments (UAI) hebben
respectievelijk 50Ø% van de aandelen van JV1 en
JV2 in handen.

(Î)ÙPB 13 van 21.2.1962, blz. 204/62 (Speciale uitgave 1959-62,
blz. 87).
(Ï)ÙZoals is vereist in de akte krachtens dewelke de BBC licentieroyalty’s ontvangt.

Tele-Communications International Inc. (TINTA),
een dochteronderneming van het Amerikaanse TeleCommunications Inc. (TCI), dat kabeltelevisiesyste-

De partijen

