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Suġġett: Petizzjoni 1072/2012, imressqa minn Mathias Klein, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, f’isem il-Betriebsrat TechniSat Teledigital GmbH, dwar l-
abolizzjoni tat-taxxa fuq l-importazzjoni fuq il-kaxxi set-top (dekowders) 
b’funzjonalitajiet tal-Internet u settijiet tat-televiżjoni LCD

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jispjega li t-taxxa ta’ 14% fuq l-importazzjoni imposta mill-UE sal-2011 fuq il-
kaxxi set-top (dekowders b’funzjonalitajiet tal-Internet u settijiet tat-televiżjoni LCD ġiet 
abolita wara deċiżjoni mogħtija mill-Organizzazzjoni Dinjija tax-Xogħol (WTO). Fil-preżent 
il-Ftehim internazzjonali dwar it-Teknoloġija tal-Informazzjoni qed jiġi rivedut, ħaġa li, skont 
il-petizzjonant, se tirriżulta fl-abolizzjoni ulterjuri tat-taxxi fuq l-importazzjoni, b’mod 
partikolari fuq is-settijiet tat-televiżjoni LCD. Dan se jnaqqas il-prezz tat-tagħmir importat u 
jagħmilha aktar diffiċili għall-produtturi Ġermanizi li jikkompetu. Mill-banda l-oħra, it-taxxa 
fuq l-importazzjoni fuq komponenti separati se tibqa’ fis-seħħ. Il-petizzjonant jilmenta wkoll 
dwar it-taxxa obbligatorja fuq id-dritt tal-awtur fil-Ġermanja, li żżid il-prezzijiet tat-tagħmir li 
jkun fih funzjonijiet ta’ rrikordjar u daqq (playback). B’riżultat ta’dawn il-miżuri u l-pagi 
għolja mħallsa fil-Ġermanja, huwa kważi impossibbli għan-negozju tal-petizzjonant li 
jkompli jikkompeti ma' negozji simili barra mill-pajjiż. Il-petizzjonant iqis li n-negozji 
Ġermaniżi huma żvantaġġjati, u jixtieq ikun jaf x’se jsir biex l-iżvantaġġi kompetittivi jiġu 
kkumpensati jew eliminati. Huwa jibża’ li se jintilfu ħafna impjiegi fl-industrija tiegħu fil-
Ġermanja.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-7 ta’ Diċembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-27 ta’ Marzu 2013
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Il-petizzjonant josserva tajjeb li t-tariffa tal-importazzjoni ta' 14  % fuq ċerti kaxxi set-top 
(dekowders) b'funzjoni ta' komunikazzjoni ma għadhiex tapplika mill-01.07.2011, wara d-
deċiżjoni tal-bord tad-WTO. Bħala Membru tad-WTO b'sehem kbir fis-sistema kummerċjali 
multilaterali, l-UE għandha l-politika li timplimenta d-deċiżjonijiet tal-bord, bl-istess mod kif 
l-UE tistenna li oħrajn jimplimentaw id-deċiżjonijiet, anke jekk dawn id-deċiżjonijiet mhux 
dejjem jirriflettu r-riżultat mixtieq.

Il-petizzjonant isostni li fin-negozjati rigward il-Ftehim dwar it-Teknoloġija tal-Informazzjoni 
(ITA) aktar wiesa', it-tariffi doganali fuq it-televiżjoni LCD se jitneħħew, filwaqt li l-
komponenti se jibqgħu soġġetti għar-rati ta' dazju, b'hekk joħolqu diffikultajiet għall-
kumpaniji Ġermaniżi biex jibqgħu kompetittivi.  Madankollu, mhux bilfors li dan ikun il-każ, 
għax in-negozjati għandhom mhumiex iffinalizzati u fil-fatt il-Kummissjoni u parteċipanti 
oħra pproponew li jiġu inklużi ħafna komponenti fl-ITA aktar wiesa'. Il-kumpanija tal-
petizzjonant ressqet lill-Kummissjoni lista ta' prodotti ta' interess u ħafna minn dawn il-
prodotti mitluba diġà huma inklużi fil-lista tal-oġġetti proposti. Għaldaqstant mhuwiex ċar 
għalfejn il-petizzjonant diġà jinsab konvint li l-ebda wieħed minn dawn ma hu se jidher fil-
lista finali.  

Barra minn hekk, għalkemm is-settijiet tat-televiżjoni tal-kulur (HS 8528.72) ġew proposti 
minn uħud mill-parteċipanti biex jiġu inklużi fl-ITA, u għaldaqstant għall-eżenzjoni mid-
dazju, il-Kummissjoni f'isem l-UE topponi attivament l-inklużjoni tas-settijiet tat-televiżjoni 
fl-ITA.  Din l-oppożizzjoni hi appoġġata minn għadd ta' parteċipanti importanti oħrajn fin-
negozjati. Għaldaqstant ma hemm l-ebda ċertezza li ITA aktar wiesa' se jkopri s-settijiet tat-
televiżjoni LCD kollha. 

Konklużjonijiet  

Il-Kummissjoni għaldaqstant tqis l-espansjoni tal-ITA eżattament bħala opportunità biex 
tindirizza wħud mill-problemi indikati mill-petizzjonant, partikolarment il-bżonn ta' eżenzjoni 
mid-dazju fuq id-dħul għall-prodotti tal-IT. 


