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DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 4 lipca 2007 r.

kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych systemów kamer
pochodzących z Japonii

(2007/539/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia
22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym
przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro-
pejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego
art. 9,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. OBECNE DOCHODZENIE

(1) W dniu 4 kwietnia 2006 r. Komisja otrzymała skargę
dotyczącą dumpingu wyrządzającego szkodę
w odniesieniu do przywozu niektórych systemów
kamer pochodzących z Japonii.

(2) Skargę wniosło przedsiębiorstwo Grass Valley Nederland
BV w imieniu producentów wspólnotowych wytwarzają-
cych znaczną część całkowitej produkcji niektórych
systemów kamer we Wspólnocie, zgodnie z art. 4
ust. 1 i art. 5 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

(3) Skarga zawierała dowody prima facie wskazujące na
dumping wymienionego produktu, jak również wynika-

jącą z niego istotną szkodę, co zostało uznane za wystar-
czające uzasadnienie dla wszczęcia dochodzenia anty-
dumpingowego.

(4) Publikując w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawia-
domienie („zawiadomienie o wszczęciu postępo-
wania”) (2), Komisja wszczęła postępowanie antydumpin-
gowe dotyczące przywozu na teren Wspólnoty niektó-
rych systemów kamer, objętych obecnie kodami CN
ex 8525 80 19, ex 8528 49 35, ex 8528 49 91,
ex 8528 59 90, ex 8529 90 92, ex 8529 90 97,
ex 8537 10 91, ex 8537 10 99 oraz 8543 70 90 (kody
CN od dnia 1 stycznia 2007 r.) i pochodzących z Japonii.

(5) W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania określono
niektóre systemy kamer pochodzące z Japonii jako
produkty składające się z:

a) głowicy kamery:

i) z wbudowanym wizjerem, przyłączem do wizjera
lub możliwością jego podłączenia;

ii) z wbudowanym blokiem optycznym, modułem
przednim lub podobnym urządzeniem (patrz:
opis poniżej), przyłączem do niego lub możli-
wością jego podłączenia;

iii) stanowiącymi całość z głowicą kamery i złączem
kamery w jednej obudowie, bądź oddzielnymi;
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b) złącza kamery, wbudowanego bądź niewbudowanego
w głowicę kamery;

c) bloku optycznego, modułu przedniego lub podob-
nego urządzenia z jednym lub większą ilością czuj-
ników obrazu, o efektywnej przekątnej obszaru świat-
łoczułego wynoszącej co najmniej 6 mm, wbudowa-
nego bądź niewbudowanego w głowicę kamery;

d) wizjera kamery, wbudowanego bądź niewbudowa-
nego w głowicę kamery;

e) stacji bazowej lub zespołu sterującego kamery
(„CCU”), połączonego z kamerą przewodem lub
w inny sposób, na przykład połączeniem bezprzewo-
dowym;

f) operacyjnego pulpitu sterującego („OCP”) lub równo-
ważnego urządzenia do sterowania kamerą (tzn.
korekcją koloru, otwarciem obiektywu lub przysłony)
dla kamer pojedynczych;

g) głównego pulpitu sterującego („MCP”) lub głównego
zespołu nastawczego („MSU”), dającego możliwość
podglądu i regulowania kilku kamer zdalnych;

h) zestawu przystosowującego do obiektywów obudowa-
nych, takiego jak Large Lens Adapter lub SuperX-
pander, umożliwiającego używanie przenośnych
systemów kamer wraz z obiektywami obudowanymi,

importowane bądź to wspólnie, bądź oddzielnie,
i pochodzące z Japonii.

Systemy kamer, o których mowa, nie muszą zawsze
zawierać wszystkich wymienionych powyżej elementów.

Wymienione powyżej różne elementy systemu kamer (z
wyjątkiem głowicy kamery) nie mogą działać oddzielnie
i nie mogą być używane poza systemem kamer danego
producenta.

Obiektywy i urządzenia nagrywające, które nie są
zamontowane we wspólnej obudowie z głowicą kamery,
nie są objęte definicją produktu.

Produkt objęty postępowaniem może być wykorzysty-
wany w nadawaniu, gromadzeniu materiału informacyj-
nego, kinematografii cyfrowej lub zastosowaniach profe-
sjonalnych. Zastosowania profesjonalne to między
innymi (ale nie wyłącznie) wykorzystywanie opisanych
systemów do tworzenia materiału wizualnego
o charakterze edukacyjnym, rozrywkowym, promo-
cyjnym i dokumentalnym, przeznaczonego do rozpow-
szechniania zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

(6) Produkt objęty rozporządzeniem Rady (WE) nr
2042/2000 (1), tj. systemy kamer telewizyjnych pocho-
dzące z Japonii, objęty aktualnie kodami CN
ex 8525 80 19, ex 8528 49 35, ex 8528 49 91,
ex 8528 59 90, ex 8529 90 92, ex 8529 90 97,
ex 8537 10 91, ex 8537 10 99 oraz 8543 70 90 (kody
CN od dnia 1 stycznia 2007 r.), w pełni odpowiada
powyższej definicji produktu. W drodze rozporządzenia
(WE) nr 1910/2006 (2) Rada potwierdziła w grudniu
2006 r. zastosowanie tych środków w następstwie prze-
glądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporzą-
dzenia podstawowego („środki pierwotne”). Środki pierw-
otne są przedmiotem równoległego rozporządzenia Rady
(WE) nr 906/2007 (3).

(7) Komisja oficjalnie powiadomiła o wszczęciu postępo-
wania zainteresowanych producentów eksportujących,
importerów i stowarzyszenia importerów i eksporterów,
przedstawicieli krajów wywozu, użytkowników, organi-
zacje konsumenckie oraz producentów wspólnotowych,
którzy wnieśli skargę. Zainteresowane strony otrzymały
możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz
złożenia wniosku o przesłuchanie w terminie określo-
nym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania; do
wszystkich zainteresowanych stron rozesłano również
kwestionariusze.

B. WYCOFANIE SKARGI I ZAKOŃCZENIE POSTĘPO-
WANIA

(8) Przedsiębiorstwo Grass Valley Nederland BV oficjalnie
wycofało skargę skierowanym do Komisji pismem
z dnia 12 kwietnia 2007 r.

(9) Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia podstawowego
w przypadku wycofania skargi postępowanie może
zostać zakończone, chyba że jego zakończenie nie leża-
łoby w interesie Wspólnoty.

(10) Komisja stwierdziła, iż obecne postępowanie powinno
zostać zakończone, ponieważ dochodzenie nie ujawniło
żadnych okoliczności wskazujących, iż takie zakończenie
nie leżałoby w interesie Wspólnoty. Zainteresowane
strony zostały odpowiednio poinformowane
i umożliwiono im przedstawienie uwag. Nie wpłynęły
żadne uwagi wskazujące, że takie zakończenie nie leża-
łoby w interesie Wspólnoty.

(11) Komisja stwierdza zatem, iż postępowanie antydumpin-
gowe dotyczące przywozu do Wspólnoty niektórych
systemów kamer pochodzących z Japonii powinno
zostać zakończone bez nakładania środków antydumpin-
gowych.
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(12) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Doradczego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł

Postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu do Wspólnoty niektórych systemów kamer pochodzą-
cych z Japonii zostaje niniejszym zakończone.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji
Peter MANDELSON

Członek Komisji
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