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Temats: Lūgumraksts Nr. 1072/2012, ko „Betriebsrat TechniSat Teledigital GmbH” 
vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgais Mathias Klein, par ievedmuitas 
atcelšanu dekoderiem ar interneta funkcijām un LCD televizoriem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka 14 % ievedmuita, ar kuru līdz 2011. gadam ES aplika 
dekoderus ar interneta funkcijām un LCD televizorus, tika atcelta pēc Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas (PTO) lēmuma. Šobrīd starptautiskais Informācijas tehnoloģiju nolīgums tiek 
pārskatīts, kas, kā apgalvo lūgumraksta iesniedzējs, novedīs pie turpmākas ievedmuitas 
nodokļu atcelšanas, jo īpaši LCD televizoriem. Tas pazeminās importēto ierīču cenas, un 
Vācijas ražotājiem būs daudz grūtāk konkurēt. No otras puses, ievedmuitas nodoklis paliks 
spēkā atsevišķām sastāvdaļām. Lūgumraksta iesniedzējs arī sūdzas par obligāto autortiesību 
nodokli Vācijā, kas palielina cenas iekārtām ar ierakstīšanas un atskaņošanas funkcijām. Šo 
pasākumu un lielāku darba algu Vācijā rezultātā lūgumraksta iesniedzēja uzņēmējdarbībai 
vairs gandrīz nav iespējas konkurēt ar līdzīgiem uzņēmumiem ārzemēs. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka Vācijas uzņēmumi atrodas neizdevīgā situācijā, un viņš vēlas zināt, 
kas tiks darīts, lai kompensētu vai likvidētu neizdevīgus konkurences apstākļus. Viņš 
uztraucas, ka šajā nozarē Vācijā tiks zaudētas daudzas darba vietas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 7. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Lūgumraksta iesniedzējs pamatoti norāda, ka 14 % ievedmuitas tarifs noteiktiem dekoderiem 
ar komunikāciju funkcijām kopš 2011. gada 1. jūlija vairs netiek piemērots pēc PTO kolēģijas 



PE508.139v01-00 2/2 CM\932027LV.doc

LV

lēmuma, ko pieņēma 2010. gada 16. augustā. Kā PTO locekle ar lielu ieinteresētību 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā Eiropas Savienība izvēlas politiku īstenot kolēģijas 
lēmumus, tāpat kā ES gaida no citiem lēmumu īstenošanu pat, ja šie lēmumi ne vienmēr 
atspoguļo mums vēlamo iznākumu.

Lūgumraksta iesniedzējs arī apgalvo, ka sarunās par paplašināto informācijas tehnoloģijas 
nolīgumu (ITN) muitas tarifi LCD televizoriem tiks likvidēti, bet uz sastāvdaļām joprojām 
attieksies muitas nodevu likmes, tā radot grūtības Vācijas uzņēmumiem saglabāt 
konkurētspēju. Tomēr tas vēl nav obligāti noteikts, jo sarunas vēl nav noslēgušās un Komisija 
un citi dalībnieki faktiski ir ierosinājuši ietvert daudzas sastāvdaļas paplašinātajā ITN. 
Lūgumraksta iesniedzēja uzņēmums ir iesniedzis Komisijai interesējošu izstrādājumu 
sarakstu, un daudzi no šiem pieprasītajiem izstrādājumiem jau ir ietverti ierosināto priekšmetu 
sarakstā. Tāpēc nav skaidrs, kāpēc lūgumraksta iesniedzējs ir pārliecināts, ka neviens no tiem 
neparādīsies galīgajā sarakstā. 

Turklāt, lai gan daži dalībnieki ierosina iekļaut krāsu televizorus (HS 8528.72) ITN un 
tādējādi atbrīvot tos no nodevām, Komisija, pārstāvēdama ES, aktīvi iebilst pret televizoru 
iekļaušanu ITN. Šo pretnostatni atbalsta vairāki citi svarīgi sarunu dalībnieki. Tāpēc nebūt 
nav noteikti zināms, ka paplašinātajā ITN būs ietverti visi LCD televizori.

Nobeigums

Tāpēc Komisija raugās uz ITN paplašināšanu tieši kā uz iespēju risināt dažas problēmas, 
kuras lūgumraksta iesniedzējs ir uzsvēris, proti, nepieciešamību piemērot beznodokļu režīmu 
IT izstrādājumu izejmateriāliem.


