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

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

27.3.2013

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1072/2012, ingediend door Mathias Klein (Duitse nationaliteit), 
namens de Betriebsrat TechniSat Teledigital GmbH, over de afschaffing van de 
invoerheffing op set-top-boxen met internetfunctionaliteit en LCD-televisies

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener legt uit dat de 14% invoerheffing die tot 2011 door de EU werd geheven op set-top-
boxen met internetfunctionaliteit en op LCD-televisies na een uitspraak door de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO), is afgeschaft. Momenteel wordt de internationale 
overeenkomst inzake informatietechnologie (Information Technology Agreement, ITA) 
herzien en dit zal volgens indiener leiden tot een verdere afschaffing van invoerheffingen, in 
het bijzonder op LCD-tv's. Dit verlaagt de prijs van ingevoerde apparaten en bemoeilijkt de 
concurrentie voor Duitse producenten. Anderzijds blijft de invoerheffing op afzonderlijke 
onderdelen gehandhaafd. Indiener beklaagt zich voorts over de verplichte 
auteursrechtenheffing in Duitsland, die de prijs van apparaten met opname- en 
afspeelmogelijkheden opdrijft. Door deze maatregelen en de hogere lonen in Duitsland kan 
indieners bedrijf bijna niet meer concurreren met gelijksoortige bedrijven uit het buitenland. 
Indiener is van mening dat Duitse bedrijven worden benadeeld en hij wil weten wat er wordt 
gedaan om de concurrentienadelen te compenseren of weg te nemen. Hij vreest voor het 
verlies van veel banen in zijn sector in Duitsland.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 december 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

"Indiener merkt terecht op dat de 14% invoerheffing op bepaalde set-top-boxen met een 
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communicatiefunctie sinds 1 juli 2011 niet meer geldt, als gevolg van het besluit van het 
WTO-panel van 16 augustus 2010. Als WTO-lid met grote belangen in het stelsel van 
multilaterale handel voert de EU het beleid om panelbesluiten uit te voeren, net zoals zij van 
anderen uitvoering van deze besluiten verwacht, zelfs als de besluiten niet altijd 
overeenkomen met het resultaat dat de EU verkiest.

Indiener stelt vervolgens dat in het kader van de onderhandelingen over een uitbreiding van 
de ITA, het douanetarief op LCD-tv’s zal worden afgeschaft, terwijl de heffingen op 
onderdelen gehandhaafd zullen blijven, met als gevolg dat Duitse bedrijven het moeilijk 
zullen hebben om concurrerend te blijven. Dit zal evenwel niet noodzakelijk het geval zijn, 
omdat de onderhandelingen nog niet zijn afgerond en de Commissie en andere deelnemers 
eigenlijk hebben voorgesteld dat vele onderdelen in de uitgebreide ITA worden opgenomen. 
Indieners bedrijf heeft de Commissie een lijst van relevante onderdelen verstrekt en vele van 
de onderdelen waarop indieners verzoek betrekking heeft, zijn al in de lijst van voorgestelde 
onderdelen opgenomen. Bijgevolg is niet duidelijk waarom indiener er al van overtuigd is dat 
geen van zijn onderdelen op de definitieve lijst zal staan. 

Voorts is het zo dat, hoewel sommige deelnemers hebben voorgesteld om kleuren-tv’s 
(HS 8528.72) in de ITA op te nemen, en ze dus vrij te stellen van douanerechten, de 
Commissie zich namens de EU actief tegen de opname van tv’s in de ITA verzet. Dit verzet 
wordt door een aantal andere belangrijke deelnemers aan de onderhandelingen gesteund. 
Daarom is het verre van zeker dat een uitgebreide ITA op alle LCD-tv’s betrekking zal 
hebben.

Conclusies  

Om de hierboven uiteengezette redenen beschouwt de Commissie de uitbreiding van de ITA 
precies als een gelegenheid om een aantal van de door indiener te berde gebrachte problemen 
aan te pakken, met name met betrekking tot de noodzaak om onderdelen van IT-producten 
vrij te stellen van rechten."


