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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1072/2012 af Mathias Klein, tysk statsborger, for "Betriebsrat 
TechniSat Teledigital GmbH", om afskaffelse af importafgift på 
modtagerbokse med internetfunktioner samt lcd-fjernsyn

1. Sammendrag

Andrageren forklarer, at den importafgift på 14 %, som EU indtil 2011 pålagde 
modtagerbokse med internetfunktioner og lcd-fjernsyn, er blevet afskaffet som følge af en 
afgørelse truffet af Verdenshandelsorganisationen (WTO). Den internationale aftale om 
handel med informationsteknologiprodukter (ITA) er i øjeblikket ved at blive revideret, og 
dette vil ifølge andrageren medføre afskaffelse af flere importafgifter, navnlig på lcd-fjernsyn. 
Dette vil reducere priserne på importerede apparater og vanskeliggøre konkurrencen for de 
tyske producenter. På den anden side opretholdes importafgiften på individuelle komponenter. 
Andrageren klager endvidere over den lovpligtige ophavsretsafgift i Tyskland, som øger 
prisen på apparater med optage- og afspilningsfunktioner. På grund af disse foranstaltninger 
og de højere lønninger i Tyskland kan andragerens virksomhed snart ikke længere konkurrere 
med tilsvarende virksomheder i udlandet. Det er andragerens opfattelse, at tyske 
virksomheder er ringere stillet, og han ønsker at vide, hvad der vil blive gjort for at 
kompensere for eller afhjælpe de konkurrencemæssige ulemper. Han frygter, at der vil gå 
mange arbejdspladser tabt i hans sektor i Tyskland.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling, fastslået den 7. december 2012. 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

"Andrageren har med rette bemærket, at den importafgift på 14 %, der var pålagt visse 
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modtagerbokse med kommunikationsfunktion, ikke er blevet pålagt 1.7.2011 som følge af 
WTO-panelets afgørelse af 16.8.2010. Som medlem af WTO med stor økonomisk interesse i 
det multilaterale handelssystem har EU en politik om at gennemføre panelafgørelser, ligesom 
EU forventer, at andre gennemfører dets beslutninger og afgørelser, selv i tilfælde af at de 
pågældende afgørelser ikke altid afspejler det resultat, vi ville have foretrukket.

Andrageren hævder, at toldafgifterne på lcd-fjernsyn vil blive afskaffet som led i 
forhandlingerne om en udvidet aftale om handel med informationsteknologiprodukter (ITA), 
mens de individuelle komponenter fortsat vil være pålagt importafgifter, hvilket vil gøre det 
vanskeligt for de tyske selskaber fortsat at være konkurrencedygtige. Dette vil imidlertid ikke 
nødvendigvis være tilfældet, idet forhandlingerne endnu ikke er afsluttede, og Kommissionen 
og andre deltagere har foreslået, at mange komponenter medtages i en udvidet ITA. 
Andragerens virksomhed har sendt Kommissionen en liste over produkter af interesse, og 
mange af de pågældende produkter er allerede opført på listen over foreslåede elementer. Det 
står derfor ikke klart, hvorfor andrageren allerede er overbevist om, at ingen af disse vil være 
opført på den endelige liste. 

Selv om nogle deltagere har foreslået, at farvefjernsyn (HS 8528.72) skal medtages i ITA og 
derfor omfattes af toldfritagelse, har Kommissionen desuden på vegne af EU aktivt modsat 
sig medtagelsen af fjernsyn i ITA. Denne modstand bakkes op af en række andre vigtige 
forhandlingspartnere. Det er derfor langtfra sikkert, at en udvidet ITA vil omfatte alle 
lcd-fjernsyn.

Konklusion

Kommissionen er derfor af den opfattelse, at en udvidelse af ITA netop er en mulighed for at 
tage fat på nogle af de problemer, som andrageren angiver, navnlig behovet for toldfritagelse 
for komponenter til it-produkter." 


