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Voorstel voor een
VERORDENING rFEfiï VAN DE RAAD

houdende Intrekking van Verordening (EEG) nr. 112/90 tot instelling van ssn
definitief anti-dumpingrecht op ds Invoer van bepaalde cospact-discspslsrs van
oorsprong uit Japan sn ds Republiek Korsa

(door de Commissie ingediend)

ATOELICHTING
De Raad heeft bij Verordening (EEG) nr. 112/90 een definitief anti-dumpingrecht
ingesteld op de invoer van bepaalde compact-discspelers van oorsprong uit Japan en
de Republiek Korea.

Deze verordening is gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 819/92

van de Raad met betrekking tot de definitie van het produkt waarop de instelling van
het anti-dumpingrecht betrekking heeft.
De Commissie is in december 1991 met een volledig nieuw onderzoek begonnen naar
Verordening (EEG) nr. 112/90.
De twee belangrijkste EG-producenten van compact-discspelers, die 97 % van de
produktle van de bedrijfstak van de Gemeenschap van het betrokken produkt voor hun
rekening nemen, hebben de Commissie officieel hun voornemen laten weten de produktle
van compact-discspelers in de Gemeenschap stop te zetten.

Genoemde producenten

verklaarden hun produktle in de Gemeenschap tegen eind 1993 te zullen beëindigen en
waren van mening dat er geen rechtvaardiging bestond om beschermende maatregelen te
laten voortbestaan.
Bovendien heeft de klager, COMPACT, waarin alle producenten van de EG-bedriJfstak
zijn vertegenwoordigd, op 6 april 1993 formeel zijn klachten ingetrokken en de
Commissie verzocht de Raad voor te stellen de anti-dumpingmaatregelen in te trekken
die thans met betrekking tot de invoer van compact-discspelers van oorsprong uit
Japan en de Republiek Korea van kracht zijn.
De Commissie heeft de Raad voorgesteld de bijgevoegde verordening goed te keuren.
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Voorstel voor ssn verordening van ds Raad
houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 112/90 tot instel ling van ssn
definitief antl-dumpingrecht op ds invosr van bepaalde compact-discspelers van
oorsprong uit Japan sn ds Republiek Korsa
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2423/88 van de Raad van 11 Juli 1988 betreffende
beschermende maatregelen tegen invoer met dumping of subsidiëring uit landen die
geen lid zijn van de Europese Economische Gemeenschap* 1 ), inzonderheid op de
artikelen 9 en 14,
Gezien het voorstel, ingediend door de Commissie na overleg in het kader van het in
genoemde verordening bedoelde Raadgevend Comité,
Overwegende hetgeen volgt :
A. PROCEDURE
1. Bij Verordening (EEG) nr. 112/90<2> heeft de Raad een definitief antidumpingrecht ingesteld op de invoer van bepaalde compact-discspelers van
oorsprong uit Japan en de Republiek Korea.

Deze verordening is bij

3

Verordening (EEG) nr. 819/92 van de Raad* * gewijzigd met betrekking tot de
definitie van het produkt waarop de instelling van het antI-dumpingrecht
betrekking heeft.
2. De Commissie heeft in Juli 1991 door middel van een bericht in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen^4) de inleiding aangekondigd van een onderzoek

(1) PB L 209 van 2.8.1988, blz. 1
(2) PB L 13 van 17.1.1990, blz. 21
(3) PB L 87 van 2.4.1992, blz. 1
(4) PB C 174 van 5.7.1991, blz. 15

- 3 overeenkomstig artikel 13, lid 11, en artikel 14 van Verordening (EEG)
nr. 2423/88 ten einde de beweringen te onderzoeken van een klacht van het Comité
van Producenten van Mechoptronica en Aanverwante Technologieën ("COMPACT") waarin
het merendeel van de betrokken bedrijfstak van de Gemeenschap is
vertegenwoordigd.

In deze klacht werd betoogd dat de anti-dumpingrechten

waarnaar in punt 1 wordt verwezen ten laste van de exporteurs waren gekomen.
Terzelder tijd was de Commissie op basis van artikel 14 van Verordening (EEG)
nr. 2423/88 met betrekking tot de uitvoer van een Japanse producent, Accuphase
Laboratory^) gedeeltelijk met een nieuw onderzoek van Verordening (EEG) nr.
112/90 begonnen.
Gezien de aard van de gegevens die de betrokken exporterende partijen hadden
voorgelegd, te zamen met de bijzondere kenmerken van de markt voor het produkt en
de tijd die sedert het oorspronkelijke onderzoekt IJdvak was verstreken, was de
Commissie van mening dat het bovengenoemde onderzoek ter vermijding van mogelijke
discriminatie een volledig nieuw onderzoek van Verordening nr. 112/90 zou moeten
omvatten, en publiceerde daartoe in het Publikatieblad van de Gemeenschappen een
bericht^).

4. De Commissie heeft de haar bekende exporteurs en importeurs, de vertegenwoordiger
van de landen van uitvoer en de klager hiervan officieel in kennis gesteld en
heeft de rechtstreeks betrokken partijen de gelegenheid geboden hun standpunt
schriftelijk kenbaar te maken en te verzoeken om te worden gehoord.
5. Alle bekende Koreaanse exporteurs, de meeste Japanse exporteurs en alle klagende
producenten van de Gemeenschap hebben hun standpunt schriftelijk kenbaar gemaakt.
Een aantal Importeurs heeft eveneens stukken ingediend.
6. De Commissie heeft alle noodzakelijk geachte gegevens verzameld en geverifieerd
en heeft onderzoeken uitgevoerd ten kantore van de klagende EG-producenten, de

(5) PB C 173 van 4.7.1991, blz. 3
(6) PB C 334 van 28.12.1991, blz. 8

- 4 Japanse en de Koreaanse producenten alsmede bij een aantal importeurs.
7. De Commissie heeft schriftelijke en mondelinge mededelingen gevraagd en ontvangen
van de EG-producenten, een aantal exporteurs en een aantal importeurs, en heeft
de verstrekte gegevens, voor zover zij dit nodig achtte, geverifieerd.
8. In Juni 1992 heeft de Commissie, na indiening van een verdere klacht van COMPACT
met voldoend bewijsmateriaal van dumping en daaruit voortvloeiende schade, in een
bericht van het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen*7) de inleiding
aangekondigd van een anti-dumpingprocedure betreffende de invoer van compactdiscspelers van oorsprong uit Taiwan, Singapore en Maleisië.
De Commissie heeft in dit bericht laten weten dat op zijn minst enkele van de
compact-discspelers die thans uit Taiwan, Singapore en Maleisië worden
uitgevoerd, wellicht niet - volgens de regels van oorsprong van de Gemeenschap
uit genoemde drie landen doch uit Japan van oorsprong zijn.

-

De Commissie heeft

derhalve verklaard dat de bevindingen inzake de kwestie van de oorsprong van deze
produkten eveneens relevant kunnen zijn bij het nieuwe onderzoek van de antidumpingmaat regel en die bij Verordening (EEG) nr. 112/90 waren ingesteld en
waarbij anti-dumpingrechten op de invoer van het betrokken produkt van oorsprong
uit Japan en Korea waren ingesteld.

9. Het dumpingonderzoek liep van 1 Januari 1991 tot en met 30 Juni 1991 (het
onderzoektiJdvak).
B. BEDRIJFSTAK VAN DE GEMEENSCHAP
10. De Commissie heeft gedurende het onderzoektIJdvak twee categorieën producenten
van compact-discspelers in de Gemeenschap aangetroffen :
- fabricerende dochterondernemingen van de Japanse producenten waarvan de
produkten aan een anti-dumpingrecht zijn onderworpen. Overeenkomstig de

(7) PB C 148 van 12.6.1992, blz. 7

- 5 bepalingen van artikel 4, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 2423/88 en
overeenkomstig de vaste gebruiken van de Instellingen van de Gemeenschap, zijn
deze bedrijven derhalve met het oog op de beoordeling van de schade
uitgesloten van de bedrijfstak van de Gemeenschap;
- de EG-producenten uit wier naam de klacht was ingediend en die volgens de bij
de Commissie beschikbare gegevens gedurende het onderzoektIJdvak 100 X van de
totale EG-produktie van het onderzochte produkt fabriceerden.
C. INTREKKING VAN DE KLACHT, BEËINDIGING VAN HET NIEUW ONDERZOEK
EN INTREKKING VAN DE BESTAANDE MAATREGELEN
11. De twee belangrijkste EG-producenten, die 97 X van de produktle van de EGbedrijfstak van het betrokken produkt voor hun rekening nemen, hebben de
Commissie officieel in kennis gesteld van hun voornemen de produktle van
compact-discspelers in de Gemeenschap stop te zetten.

Deze producenten

verklaarden dat hun produktle in de Gemeenschap tegen eind 1993 zou worden
beëindigd en dat zij van mening waren dat de voortzetting van beschermde
maatregelen niet gerechtvaardigd was.
12. Bovendien heeft de klager, COMPACT, waarin alle producenten van de EGbedrijfstak zijn vertegenwoordigd, op 6 april 1993 formeel zijn klachten
ingetrokken en de Commissie verzocht de Raad voor te stellen de antidumpingmaat regel en in te trekken die thans met betrekking tot de invoer van
compact-discspelers van oorsprong uit Japan en de Republiek Korea van kracht
zijn.

13. De Commissie is derhalve van mening dat beschermende maatregelen niet langer
nodig zijn.

De Raad stemt hiermee in.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

- 6 Artikel 1
Verordening (EEG) nr. 112/90, gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 819/92, wordt
hierbij ingetrokken.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking
in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.
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