
CM\932027EL.doc PE508.139v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

27.3.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1072/2012, του Mathias Klein, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
του συμβουλίου εργαζομένων της TechniSat Teledigital GmbH, σχετικά με 
την κατάργηση της εισφοράς κατά την εισαγωγή χωριστών ενοτήτων (set-
top-box) με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο και τηλεοράσεων με οθόνη 
υγρών κρυστάλλων (LCD)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διευκρινίζει ότι η εισφορά κατά την εισαγωγή ύψους 14%, η οποία επιβλήθηκε 
το 2011 από την ΕΕ για τις χωριστές ενότητες με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο και για 
τις τηλεοράσεις με οθόνη υγρών κρυστάλλων καταργήθηκε κατόπιν απόφασης του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Επί του παρόντος, η διεθνής συμφωνία σχετικά 
με την τεχνολογία της πληροφορίας τελεί υπό αναθεώρηση και αυτό θα οδηγήσει, σύμφωνα 
με τον αναφέροντα, σε περαιτέρω κατάργηση των εισφορών κατά την εισαγωγή, ιδίως για τις 
τηλεοράσεις με οθόνη υγρών κρυστάλλων. Αυτό έχει ως συνέπεια να μειώνεται η τιμή των 
εισαγόμενων συσκευών και να δυσχεραίνεται ο ανταγωνισμός για τους γερμανούς 
κατασκευαστές. Αντίθετα, η εισφορά κατά την εισαγωγή μεμονωμένων εξαρτημάτων 
εξακολουθεί να ισχύει. Ο αναφέρων καταγγέλλει ακόμα την υποχρεωτική εισφορά για τα 
δικαιώματα του δημιουργού στη Γερμανία, η οποία αυξάνει την τιμή των συσκευών με 
δυνατότητα εγγραφής και αναπαραγωγής. Λόγω των μέτρων αυτών και των υψηλότερων 
μισθών στη Γερμανία, η εταιρεία του αναφέροντος αδυνατεί πλέον να ανταγωνιστεί 
παρόμοιες εταιρείες από το εξωτερικό. Ο αναφέρων είναι της γνώμης ότι οι γερμανικές 
εταιρείες τίθενται σε μειονεκτική θέση και ζητεί να μάθει τι θα γίνει για την αντιστάθμιση ή 
την καταπολέμηση των ανταγωνιστικών μειονεκτημάτων. Φοβάται ότι θα υπάρξει απώλεια 
πολλών θέσεων εργασίας στον τομέα του στη Γερμανία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
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πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Ο αναφέρων ορθώς επισημαίνει ότι το 14% των εισαγωγικών δασμών για ορισμένα set-top-
boxes με σύστημα σύνδεσης δεν εφαρμόζεται από 1.7.2011, μετά την απόφαση της ειδικής 
ομάδας του ΠΟΕ της 16.8.2010. Ως μέλος του ΠΟΕ, με μεγάλη συμμετοχή στο πολυμερές 
εμπορικό σύστημα, η ΕΕ έχει την πολιτική να εφαρμόζει τις αποφάσεις του, όπως ακριβώς 
και η ΕΕ αναμένει από τους άλλους να εφαρμόσουν τις αποφάσεις, ακόμη και αν οι 
αποφάσεις αυτές δεν αντανακλούν πάντα προτιμώμενο αποτέλεσμα μας.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται στη συνέχεια ότι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για μια 
ενισχυμένη ITA, οι τελωνειακοί δασμοί για τηλεοράσεις LCD-θα να εξαλειφθούν, ενώ τα 
μεμονωμένα εξαρτήματα  θα εξακολουθούν να υπόκεινται σε δασμούς, προκαλώντας 
δυσκολίες για τις γερμανικές επιχειρήσεις να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Ωστόσο, αυτό δεν 
θα είναι απαραιτήτως η περίπτωση, γιατί οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη 
οριστικοποιηθεί και στην πραγματικότητα η Επιτροπή και οι άλλοι συμμετέχοντες έχουν 
προτείνει πολλά μεμονωμένα εξαρτήματα  να περιλαμβάνονται σε μια διευρυμένη ITA. Η 
εταιρεία του αναφέροντος έχει παράσχει στην Επιτροπή κατάλογο των προϊόντων που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον και πολλά από αυτά τα προϊόντα έχουν ήδη συμπεριληφθεί στον 
κατάλογο των προτεινόμενων εξαρτημάτων. Επομένως, δεν είναι σαφές για ποιο λόγο ο 
αναφέρων είναι ήδη πεπεισμένος ότι  κανένα από αυτά δεν θα εμφανιστεί στον τελικό 
κατάλογο.

Επίσης, παρόλο που έγχρωμες τηλεοράσεις (ΕΣ 8528.72) έχουν προταθεί από ορισμένους 
συμμετέχοντες για την ένταξη στο ΙΤΑ, και, ως εκ τούτου, δασμολογική ατέλεια, η Επιτροπή, 
εξ ονόματος της ΕΕ αντιτίθεται ενεργά την ένταξη των τηλεοράσεων στον ITA. Η αντίθεση 
αυτή υποστηρίζεται από μια σειρά άλλων σημαντικών συμμετεχόντων στις 
διαπραγματεύσεις. Επομένως, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ένα διευρυμένο ITA θα καλύψει 
όλες τις τηλεοράσεις LCD.

Συμπεράσματα  

Η Επιτροπή θεωρεί, συνεπώς, ότι η διεύρυνση ITA αποτελεί ακριβώς ως μια ευκαιρία να 
αντιμετωπίσει ορισμένα από τα προβλήματα που είχαν εντοπισθεί από τον αναφέροντα, ιδίως 
όσον αφορά την ανάγκη για δασμολογική ατέλεια των εισροών για τα προϊόντα
πληροφορικής


