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Tema: Peticija Nr. 1072/2012 dėl televizorių priedėliams su interneto funkcija ir 
skystųjų kristalų televizoriams taikomo importo mokesčio panaikinimo, 
kurią pateikė Vokietijos pilietis Mathias Klein įmonės „Betriebsrat 
TechniSat Teledigital GmbH“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aiškina, kad po Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) sprendimo 
panaikintas 14 proc. importo mokestis, kuris iki 2011 m. buvo ES taikomas televizorių 
priedėliams su interneto funkcija ir skystųjų kristalų televizoriams. Šiuo metu iš naujo 
svarstomas tarptautinis susitarimas dėl informacinių technologijų. Peticijos pateikėjo teigimu, 
dėl to toliau bus naikinamas importo mokestis, pirmiausia skystųjų kristalų televizoriams. Dėl 
to sumažės importuojamų prietaisų kaina ir Vokietijos gamintojų konkurencingumas. Kita 
vertus, importo mokestis ir toliau bus taikomas atskiroms detalėms. Peticijos pateikėjas taip 
pat skundžiasi Vokietijoje privalomu autorių teisių mokesčiu, dėl kurio padidėja visų pirma 
įrašymo ir atkūrimo prietaisų kaina. Dėl šių priemonių ir didesnio darbo užmokesčio 
Vokietijoje peticijos pateikėjo įmonė nebegali konkuruoti su panašiomis užsienio įmonėmis. 
Peticijos pateikėjas mano, kad Vokietijos įmonės atsidūrė nepalankioje padėtyje, ir nori 
žinoti, kas bus daroma, kad būtų kompensuotas arba panaikintas konkurencingumo 
sumažėjimas. Jis baiminasi, kad daug šiame Vokietijos sektoriuje dirbančių žmonių neteks 
darbo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gruodžio 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.
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„Peticijos pateikėjas teisingai pažymi, kad nuo 2010 m. rugpjūčio 16 d. PPO darbo grupės 
sprendimu nuo 2011 m. liepos 1 d. nebetaikomas 14 proc. importo mokestis tam tikriems 
televizorių priedėliams su interneto funkcija. Kaip PPO narė, daug prisidedanti prie 
daugiašalės prekybos sistemos, ES laikosi darbo grupių sprendimų vykdymo politikos, lygiai 
taip pat kaip ir ES tikisi, kad kiti vykdys sprendimus, nors jie ir ne visada atspindi mūsų 
pageidaujamą rezultatą. 

Peticijos pateikėjas taip pat teigia, kad derybose dėl išplėsto ITS muitų tarifai skystųjų kristalų 
televizoriams bus panaikinti, o jų sudedamosioms dalims muitai tebebus taikomi, todėl 
Vokietijos įmonėms bus sunkiau išlikti konkurencingomis. Tačiau taip nebūtinai nutiks, nes 
derybos dar nebaigtos ir iš tiesų Komisija bei kiti derybų dalyviai yra pasiūlę į išplėstą ITS 
įtraukti daug dalykų. Peticijos pateikėjo įmonė pateikė Komisijai svarbių gaminių sąrašą ir 
daugelis iš šių prašomų gaminių jau įtraukti į siūlomų gaminių sąrašą. Todėl neaišku, kodėl 
peticijos pateikėjas jau dabar įsitikinęs, kad nė vieno iš jų nebus galutiniame sąraše. 

Be to, nors kai kurie dalyviai siūlė įtraukti spalvotus televizorius (HS 8528.72) į ITS ir taip 
padaryti juos neapmuitinamus, Komisija ES vardu aktyviai priešinasi televizorių įtraukimui į 
ITS.  Šį pasipriešinimą palaiko daug kitų svarbių derybų dalyvių. Todėl dar tikrai neaišku, ar 
išplėstas ITS bus taikomas visiems skystųjų kristalų televizoriams.

Išvados 

Todėl Komisija vertina ITS išplėtimą būtent kaip galimybę išspręsti kai kurias peticijos 
pateikėjo nurodytas problemas, visų pirma susijusias su poreikiu neapmuitinti IT gaminių 
priedų.“


