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Ref.: Petiția nr. 1072/2012, adresată de Mathias Klein, de cetățenie germană, în 
numele „Betriebsrat TechniSat Teledigital GmbH”, privind desființarea taxei 
de import pentru integratoare (set-top box) cu funcționalitate de internet și 
televizoare LCD

1. Rezumatul petiției

Petiționarul explică faptul că taxa de 14 %, care până în anul 2011 a fost impusă de UE, a fost 
eliminată în cazul integratoarelor (set-top box) cu funcționalitate de internet și al 
televizoarelor LCD, în conformitate cu o decizie a Organizației Mondiale a Comerțului 
(OMC). În prezent, se revizuiește Acordul internațional privind tehnologia informației și, 
potrivit petiționarului, acest lucru va duce la eliminarea altor taxe de import, în special în 
cazul televizoarelor LCD. Acest lucru va scădea prețul aparaturii din import și concurența 
pentru producătorii germani va deveni mai dificilă. Pe de altă parte, taxa de import se menține 
pentru componentele individuale. În plus, petiționarul se plânge de taxa obligatorie pentru 
drepturile de autor în Germania, care ridică prețul aparaturii cu funcție de înregistrare și 
redare. Din cauza acestor măsuri și a salariilor mai mari din Germania, firma petiționarului 
aproape că nu mai poate concura cu firmele de același tip din străinătate. Petiționarul 
consideră că firmele din Germania sunt defavorizate și dorește să știe ce măsuri se adoptă 
pentru a compensa sau a elimina dezavantajele concurențiale. Acestuia îi este teamă de 
pierderea multor locuri de muncă în sectorul în care el activează în Germania.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 decembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013
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Petiționarul observă pe bună dreptate că taxa de import de 14 % pentru anumite integratoare 
(set-top box) cu funcție de comunicare nu se mai aplică începând cu 1.7.2011, ca urmare a 
unei decizii a grupului special al OMC din 16.8.2010. În calitate de membru al OMC cu o 
miză mare în sistemul comercial multilateral, politica UE constă în punerea în aplicare a 
deciziilor grupurilor speciale, la fel cum UE se așteaptă ca alții să pună în aplicare deciziile, 
chiar dacă aceste decizii nu reflectă întotdeauna rezultatul nostru preferat.

Petiționarul susține apoi că în cadrul negocierilor cu privire la un ATI extins, tarifele vamale 
pentru televizoarele LCD vor fi eliminate, în timp ce componentele vor face în continuare 
obiectul taxelor vamale, îngreunând concurența pentru producătorii germani. Totuși, acesta nu 
va fi neapărat cazul, deoarece negocierile nu sunt încă finalizate, iar Comisia și ceilalți 
participanți au propus de fapt includerea mai multor componente într-un ATI extins. 
Întreprinderea petiționarului a furnizat Comisiei o listă cu produsele de interes, iar multe 
dintre aceste produse solicitate sunt deja incluse în lista de articole propuse. Prin urmare, nu 
este clar de ce petiționarul este deja convins că niciunul dintre acestea nu va apărea în lista 
finală. 

De asemenea, cu toate că televizoarele color (HS 8528.72) au fost propuse de către unii 
participanții pentru includerea în ATI și, prin urmare, pentru scutirea de drepturi, Comisia, în 
numele UE, se opune în mod activ includerii televizoarelor în ATI. Această opoziție este 
susținută de un număr de alți participanți-cheie în cadrul negocierilor. Prin urmare, este 
departe de a fi sigur că un ATI extins va acoperi toate televizoarele LCD.

Concluzie  

Prin urmare, Comisia consideră că extinderea ATI este exact o oportunitate de a soluționa 
problemele semnalate de petiționar, în special cu privire la necesitatea unei scutiri de drepturi 
în ceea ce privește materiile prime folosite pentru obținerea produselor IT. 


