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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1072/2012, внесена от Матиас Клайн, с германско гражданство, от 
името на Betriebsrat TechniSat Teledigital GmbH, относно премахването на 
такса върху вноса на телевизионни приставки с интернет функции и LCD 
телевизори

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията обяснява, че 14 % таксата върху вноса, наложена от ЕС до 
2012 г. на телевизионните приставки с интернет функции и LCD телевизори е била 
премахната следствие на решение на Световната търговска организация (СТО). 
Понастоящем международното Споразумение за информационните технологии е в 
процес на преразглеждане, което според вносителя на петицията, ще доведе до по-
нататъшно премахване на таксата върху вноса, най-вече на LCD телевизори. Това ще 
намали цената на внасяното оборудване и ще направи по-трудно за германските 
производители да са конкурентноспособни. От друга страна, таксата върху вноса на 
отделни компоненти ще остане в сила. Вносителят на петицията също така изразява 
оплакване от задължителната такса за авторско право в Германия, която повишава 
цената на оборудването със записващи и възпроизвеждащи функции. В резултат на тези 
мерки и на по-високите заплати в Германия, за бизнеса на вносителя на петицията е 
почти невъзможно да се конкурира повече с подобните предприятия в чужбина. 
Вносителят на петицията счита, че германските предприятия са неравностойни, и той 
иска да знае какво ще бъде направено, за да се компенсира или премахне 
неблагоприятното от конкурентна гледна точка положение. Той се опасява, че ще бъдат 
изгубени много работни места в сферата на неговата промишленост в Германия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 декември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

Вносителят на петицията правилно отбелязва, че тарифата от 14% върху вноса на някои 
телевизионни приставки с функции за комуникация вече не се прилага от 1.7.2011 г. 
след решението на експертната група на СТО от 16.8.2010 г. В качеството на член на 
СТО с голямо участие в многостранната търговска система ЕС разполага с политиката 
за прилагане на решенията на експертната група, точно както ЕС очаква от другите да 
прилагат решения, дори и тези решения не отразяват винаги предпочитания от нас 
резултат.

Вносителят на петицията твърди впоследствие, че в преговорите относно разширено 
Споразумение относно информационните технологии (СИТ), митническите тарифи 
относно LCD телевизорите ще бъдат премахнати, като същевременно компонентите ще 
продължават да бъдат обект на данъци, затруднявайки по този начин германските 
дружества в техния стремеж да продължат да бъдат конкурентоспособни. Не е 
задължително обаче случаят да бъде такъв, тъй като преговорите все още не са 
приключили и на практика Комисията и другите участници са предложили редица 
компоненти да бъдат включени в разширено СИТ. Дружеството на вносителя на 
петицията е предоставило на Комисията списък с продуктите, представляващи интерес, 
а редица от тези поискани продукти са вече включени в списъка са предложените 
елементи. Следователно не е ясно защо вносителят на петицията вече е убеден, че нито 
един от тези продукти няма да бъде включен в окончателния списък.

Също така, независимо от факта, че някои от участниците са предложили цветните 
телевизори (HS 8528.72) да бъдат включени в СИТ и следователно да бъдат освободени 
от митническо облагане, Комисията, от името на ЕС, се противопоставя активно на 
включването на телевизорите в СИТ. Това противопоставяне се подкрепя от редица 
други важни участници в преговорите. Следователно, далеч не е сигурно, че 
разширеното СИТ ще обхване всички LCD телевизори.

Заключения

Следователно Комисията разглежда разширението на СИТ точно като възможност за 
разрешаване на някои от проблемите, очертани от вносителя на петицията, и по-
специално необходимостта от освобождаване от митническо облагане на елементите на 
продуктите на информационните технологии.


