C 38/2

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

12.2.1999

Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av vissa delar av TV-kamerasystem med ursprung i Japan
(1999/C 38/02)
Kommissionen har beslutat att inleda ett förfarande och
påbörja en undersökning i enlighet med artikel 5 i rådets
förordning (EG) nr 384/96Ø(Î) (nedan kallad ’’grundförordningen’’), senast ändrad genom rådets förordning
(EG) nr 905/98Ø(Ï), beträffande import av vissa delar av
TV-kamerasystem med ursprung i Japan.

1. Produkt

De berörda produkterna är vissa delar som används i
TV-kamerasystem enligt den definition som anges i
rådets förordning (EG) nr 1015/94Ø(Ð), ändrad genom
rådets förordning (EG) nr 2474/95Ø(Ñ).

vid sammansättning av TV-kamerasystem i gemenskapen. På grund av att klagomålet återtogs avslutades undersökningen utan att åtgärder infördes. De uppgifter
som i samband med denna undersökning tillhandahölls
kommissionen tyder dock på att det i enlighet med artikel 5.6 i grundförordningen föreligger tillräckliga bevis
för dumpning beträffande importen av ovannämnda delar. En gemenskapstillverkare, som svarar för större delen av tillverkningen, stöder inledandet av detta förfarande under förutsättning att det föreligger tillräckliga
bevis för skada och orsakssamband. Under dessa särskilda omständigheter har kommissionen beslutat att inleda ett nytt antidumpningsförfarande enligt artikel 5 i
grundförordningen.

3. Förfarande för fastställande av dumpning och skada
De delar som är föremål för undersökning är följande:

—ÙPrismor med tre eller flera CCD-sensorer, inbegripet
elektroniska (under)enheter, med eller utan filterhjul,
som importeras tillsammans eller separat.

—ÙApplication Specific Integrated Circuits (ASICs) för
användning i TV-kamerahuvud, kamerakontrollpaneler, masterkontrollpaneler och kamerabasstationer.

—ÙTryckta kretskort med ovannämnda (ASICs).

Dessa delar klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 8529Ø90Ø72, ex 8538Ø90Ø91, ex 8529Ø90Ø81, ex
8529Ø90Ø88 och ex 8542Ø13Ø80. Dessa KN-nummer nämns
endast upplysningsvis.

Kommissionen har efter samråd med rådgivande kommitt~n fastlagit att bevisningen är tillräcklig för att motivera att ett förfarande inleds. Kommissionen har därför
påbörjat en undersökning enligt artikel 5 i grundförordningen.

a) Frågeformulär
För att kommissionen skall få de uppgifter som den anser
nödvändiga för sin undersökning kommer frågeformulär
att sändas till gemenskapstillverkare av TV-kamerasystem och de japanska företag som man vet är berörda av
detta förfarande. Myndigheterna i exportlandet kommer
att underrättas och få ett exemplar av frågeformuläret.

b) Insamling av uppgifter och utfrågningar
Alla berörda parter uppmanas att skriftligen lämna sina
synpunkter och framlägga bevis till stöd för dessa.

2. Grund för inledandet av förfarandet

I juni 1998 påbörjade kommissionen en undersökning
avseende kringgåendet av de slutgiltiga antidumpningstullar som genom rådets förordning (EG) nr 1015/94
(med senare ändringarØ(Ò)) infördes på import av TV-kamerasystemmoduler, monteringssatser, underenheter och
delar därav med ursprung i Japan vilka påstods användas
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Kommissionen får dessutom höra berörda parter om de
lämnar en skriftlig begäran om detta och visar att det
finns särskilda skäl att höra dem.

4. Gemenskapens intresse
Gemenskapstillverkarna av TV-kamerasystem, importörerna, deras intresseorganisationer och representativa användare får ge sig till känna och lämna uppgifter till
kommissionen enligt artikel 21 i grundförordningen
inom den tid som anges i punkt 5Øa i detta tillkännagivande, för att ett beslut skall kunna fattas om huruvida
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det ligger i gemenskapens intresse att vidta antidumpningsåtgärder, ifall bevisen för dumpning och skada befinns vara tillräckliga. Det bör noteras att de uppgifter
som lämnas enligt den artikeln endast kommer att beaktas om de underbyggs med faktiska bevis när de lämnas.

5. Tidsfrist
a) Allmän tidsfrist
För att de berörda parternas uppgifter skall kunna beaktas vid undersökningen måste parterna, om inget annat
anges, ge sig till känna och skriftligen lämna sina synpunkter och uppgifter inom 40 dagar efter det att detta
tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Berörda parter kan också
inom samma tidsfrist begära att bli hörda av kommissionen. Denna tidsfrist gäller också alla andra berörda
parter. Det ligger följaktligen i dessa parters intresse att
omedelbart kontakta kommissionen.
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b) Kommissionens postadress
Europeiska kommissionen
Generaldirektorat I
Yttre förbindelser: Handelspolitik, förbindelser med
Nordamerika, Fjärran Östern, Australien och Nya Zeeland,
Direktorat C och E
(DM 24 – 8/37)
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bryssel
Fax (32-2) 295Ø65Ø05
Telex: COMEU B 21877
6. Bristande samarbete
I sådana fall där någon berörd part vägrar att ge tillgång
till eller på något annat sätt inte lämnar nödvändiga uppgifter inom den föreskrivna tidsfristen eller väsentligen
hindrar undersökningen, får preliminära eller slutgiltiga,
positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av
tillgängliga uppgifter, i enlighet med artikel 18 i grundförordningen.

Ärende nr IV/37.179 – BBCØ@ØFlextech
(1999/C 38/03)
(Text av betydelse för EES)

Anmälan
1.ÙKommissionen mottog den 5 augusti 1998 en anmälan enligt artikel 4 i rådets förordning nr 17Ø(Î) från
Flextech plc (Flextech) och BBC Worldwide Limited
(BBCW) om bildandet och driften av två samriskföretag, UK Channel Management (joint venture 1,
JV1) och UK Gold Holdings Limited (joint venture
2, JV2). Samriskföretagen driver betal-TV-kanaler
som återförsäljs till distributörer i Förenade kungariket och Irland.

Parterna
2.ÙBBCW är dotterbloag till radio- och TV-bolaget
British Broadcasting Corporation (BBC), som är
Förenade kungarikets public service-bolag. BBCW
bildades för att sköta större delen av BBC:s kommersiella tjänsterØ(Ï), bland annat internationell
(Î)ÙEGT 13, 21.2.1962, s. 204/62 (specialutgäva 1959-62, s. 87).
(Ï)ÙDetta krävs i den stadga som reglerar finansieringen av BBC
genom licensavgifter.

TV-kanaler, programförsäljning, förslagverksamhet
och interaktiva tjänster. BBCW:s dotterbolag, UK
Programme Distribution Limited (Progco), i vilket
Flextech är minoritetsägare, bildades för att handha
samriskföretagens programrättigheter.

Flextech driver genom sina dotterbolag flera betalTV-kanaler som distribueras via satellit och kabel.
Flextech är också aktieägare i Scottish Media Group
plc, en regional gratis-TV-kanal i Förenade kungariket, och tillhandahåller marknadsförings- och förvaltningstjänster till betal-TV-kanaler, bland annat
genom sitt dotterbolag Flextech Television Limited
(FTL). Två andra dotterbolag till Flextech, nämligen
Flextech Digital Broadcasting Limited (Flextech
Digital) och United Artists Investments (UAI), äger
50Ø% av aktierna i JV1 och JV2.

Tele-Communications International, Inc (Tinta) äger
35,9Ø% av Flextech. Tinta är dotterbolag till TeleCommunications Inc. (TCI), en amerikansk operatör
som driver kabel-TV-system och tillhandahåller sa-

