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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1072/2012, którą złożył Mathias Klein (Niemcy) w imieniu 
Betriebsrat TechniSat Teledigital GmbH, w sprawie zniesienia ceł 
przywozowych na urządzenia set-top box umożliwiające łączność 
z internetem oraz na telewizory LCD

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyjaśnia, że wynoszące 14% cło przywozowe nakładane do 2011 r. przez 
UE na urządzenia set-top box, które umożliwiają łączność w internetem, oraz na telewizory 
LCD zostało zniesione w związku z orzeczeniem Światowej Organizacji Handlu (WTO). 
Obecnie zmieniana jest międzynarodowa umowa o technologii informacyjnej, co według 
składającego petycję doprowadzi do dalszego zniesienia ceł przywozowych, szczególnie na 
telewizory LCD. Spowoduje to obniżkę cen importowanego sprzętu i utrudni konkurowanie 
niemieckim producentom. Poza tym utrzymane zostanie cło przywozowe na poszczególne 
części. Składający petycję skarży się również na to, że w Niemczech obowiązuje opłata za 
prawa autorskie, która zwiększa cenę urządzeń z funkcją nagrywania i odtwarzania. 
W związku z tymi środkami oraz z wyższymi płacami w Niemczech przedsiębiorstwo 
składającego petycję nie może już właściwie konkurować z podobnymi firmami za granicą. 
Składający petycję uważa, że przedsiębiorstwa niemieckie znajdują się w niekorzystnym 
położeniu, i pragnie wiedzieć, co zostanie zrobione w celu skompensowania bądź 
wyeliminowania niekorzystnych warunków konkurencji. Obawia się on, że w tej gałęzi 
przemysłu w Niemczech dojdzie do likwidacji wielu miejsc pracy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 grudnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.
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Składający petycję słusznie odnotowuje, że od dnia 1 lipca 2011 r. 14-procentowe cło 
przywozowe na niektóre urządzenia set-top box z funkcją komunikacyjną nie jest już 
stosowane, zgodnie z decyzją panelu WTO z dnia 19 sierpnia 2010 r. UE, jako członek WTO 
żywotnie zainteresowany wielostronnym systemem handlowym, prowadzi politykę 
wykonywania decyzji panelu i podobnie oczekuje ich wykonywania od innych, nawet jeżeli 
decyzje te nie zawsze stanowią preferowany przez nas wynik.

Składający petycję zauważa następnie, że w wyniku negocjacji w sprawie poszerzonej 
umowy o technologii informacyjnej cło na telewizory LCD zostanie zniesione, natomiast 
części do nich nadal będą podlegać cłu, co pogorszy pozycję konkurencyjną niemieckich 
przedsiębiorstw. Tak jednak niekoniecznie się stanie, ponieważ negocjacje jeszcze się nie 
zakończyły, a w rzeczywistości Komisja i inni uczestnicy zaproponowali objęcie wielu 
komponentów poszerzoną umową o technologii informacyjnej. Przedsiębiorstwo 
składającego petycję przekazało Komisji spis produktów będących przedmiotem 
zainteresowania – wiele z tych produktów znajduje się już w zaproponowanym wykazie. 
Trudno zatem zrozumieć, dlaczego składający petycję już teraz wyraża przekonanie, że żadne 
z nich nie znajdą się w ostatecznym wykazie. 

Ponadto wprawdzie niektórzy uczestnicy zaproponowali objęcie poszerzoną umową 
o technologii informacyjnej telewizorów kolorowych (HS 8528.72), a tym samym zniesienie 
cła na nie, jednak Komisja w mieniu UE czynnie się temu sprzeciwia. Sprzeciw ten popierają 
inni ważni uczestnicy negocjacji. Dlatego bardzo daleko do pewności, że poszerzona umowa 
o technologii informacyjnej obejmie wszystkie telewizory LCD.

Podsumowanie

W związku z powyższym Komisja postrzega poszerzenie umowy o technologii informacyjnej 
właśnie jako szansę na rozwiązanie niektórych problemów zasygnalizowanych przez 
składającego petycję, w szczególności w związku z potrzebą bezcłowego traktowania części 
do produktów IT. 


