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Tárgy: Mathias Klein német állampolgár által, a Betriebsrat TechniSat Teledigital 
GmbH nevében benyújtott 1072/2012. számú petíció az internetes 
funkciókkal ellátott set-top boxokra és az LCD televíziókra kiszabott 
behozatali vám eltörléséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy az internetes funkciókkal ellátott set-top boxokra és az LCD 
televíziókra 2011-ig kiszabott 14%-os uniós behozatali vámot egy, a Kereskedelmi 
Világszervezet (WTO) által kiadott határozat értelmében eltörölték. Az informatikai termékek 
kereskedelméről szóló megállapodás jelenleg felülvizsgálat alatt áll, amely a petíció 
benyújtója szerint a behozatali vámok, különösen az LCD televíziókra kiszabott vámok 
további eltörlését fogja eredményezni. Ennek következtében csökkenni fognak az importált 
berendezések árai, ami a német gyártók versenyképességének fokozottabb romlásához fog 
vezetni. Másrészről, a különálló részekre kiszabott behozatali vám érvényben fog maradni. A 
petíció benyújtója panaszt emel a kötelező német szerzői jogdíj kapcsán is, amely megnöveli 
a felvevő és visszajátszó funkciókkal ellátott berendezések árait. Ezen intézkedések és a 
németországi magasabb bérek következtében szinte lehetetlen, hogy a petíció benyújtójának 
vállalkozása hasonló külföldi vállalkozásokhoz képest továbbra is versenyképes maradjon. A 
petíció benyújtója szerint a német vállalkozások hátrányos helyzetben vannak, és szeretné 
tudni, hogy milyen intézkedéseket terveznek végrehajtani a versenyhátrány ellensúlyozására 
vagy megszüntetésére. Attól tart, hogy az őt érintő német iparágban számos munkahely meg 
fog szűnni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. december 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
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szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

„A petíció benyújtója jogosan mutat rá arra, hogy a kommunikációs funkcióval ellátott set-top 
boxokra vonatkozó 14%-os behozatali vámtarifát, a WTO vizsgálóbizottságának 2010. 
augusztus 16-án hozott határozata alapján, már 2011. július 1-je óta nem alkalmazzák. Az 
Unió a WTO tagjaként nagyon érdekelt a multilaterális kereskedelmi rendszerben, és célja a 
vizsgálóbizottsági határozatok végrehajtása, valamint elvárja a többi tagállamtól is a 
határozatok végrehajtását, akkor is, ha ezek nem mindig a várt eredményt tükrözik.

A petíció benyújtója továbbá azt állítja, hogy a kibővített információtechnológiai 
megállapodásról való tárgyalások során az LCD televíziókra kiszabott vámtarifákat eltörlik, 
miközben az egyes részekre vonatkozó behozatali vám érvényben fog maradni, ami 
nehézséget jelent a német vállalatok számára versenyképességük megőrzése tekintetében. Ez 
azonban nem biztos, hogy bekövetkezik, mert a tárgyalások még folyamatban vannak, és a 
Bizottság, valamint a többi résztvevő valójában javasolta, hogy vegyenek fel több részt is a 
kibővített információtechnológiai megállapodásba. A petíció benyújtójának vállalata 
megküldte a Bizottságnak az érintett termékek felsorolását, és a kért termékek nagy részét 
már tartalmazza a javasolt terméklista. Ezért nem egyértelmű, hogy a petíció benyújtója miért 
gondolja úgy, hogy a végső lista nem fogja tartalmazni egyik terméket sem. 

Habár néhány résztvevő javasolta a színes televíziók (HR 8528.72) felvételét az 
információtechnológiai megállapodásba, aminek alapján azok vámmentességet élveznének, a
Bizottság az EU nevében határozottan ellenzi, hogy a televíziókat is felvegyék az 
információtechnológiai megállapodásba. Ezt a tárgyalások során több fontos résztvevő is 
támogatja. Így egyáltalán nem biztos, hogy a kibővített információtechnológiai megállapodás 
tartalmazni fogja az LCD televíziókat.

Következtetések  

A Bizottság az információtechnológiai megállapodás kibővítését pontosan olyan lehetőségnek 
tekinti, amelyben foglalkozni lehet a petíció benyújtója által felvetett néhány problémával, 
különösen az információtechnológiai termékek behozatalára vonatkozó vámmentesség 
szükségességére való tekintettel.” 


