BEGA; ES-SYSTEM S.A.; ES-SYSTEM WILKASY Sp. z o.o.; GOLLAND Sp. z o.o.; HELIOS Sp. z o.o.; IMPERIAL Sp.J.; LUG S.A.;
LUXIONA POLAND S.A.; OSRAM Sp. z o.o.; PHILIPS LIGHTING POLAND S.A.; PHILIPS LIGHTING POLAND S.A. ODDZIAŁ W KĘTRZYNIE;
SITECO LIGHTING Sp. z o.o.; SCHREDER POLSKA Sp. z o.o.; THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.o.; TRILUX Polska Sp. z o.o.

Warszawa, 03.01.2013
Pani Natalia Petryk
Ministerstwo Gospodarki
Departament Innowacji i Przemysłu
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Dotyczy: propozycji zmian w nomenklaturze HS dla produktów oświetleniowych wykorzystujących nowe
technologie (LED, OLED, PLED, PHOLED) zawartych w dok. TAXUD/1527683/2012 opracowanym
przez europejski przemysł European Lighting Industry (ELC-CELMA).
Szanowni Państwo.
Szybki rozwój technologii oświetlenia opartego na diodach elektroluminescencyjnych (LED) skutkuje powstaniem
nowych typów komponentów oraz produktów. Uniemożliwia to jednoznaczne przyporządkowanie ich do obecnie
stosowanych kategorii w obowiązującym Systemie Ujednoliconym (HS) przyjętym dla oświetlenia
konwencjonalnego oraz Nomenklatury Scalonej (CN). Sytuacja taka powoduje stosowanie na dany produkt różnych
stawek taryfy celnej (0%, 3,7% lub 4,7%) przez narodowe agencje celne w krajach UE. Taka niespójność może
znacząco kształtować ceny produktów oświetleniowych na poszczególnych rynkach, jak również mieć wpływ na
rentowność produkcji lokalnych przedstawicieli przemysłu branży oświetleniowej.
Europejski przemysł oświetleniowy, reprezentowany przez organizacje ELC i CELMA, przedstawił Komisji
Europejskiej wspólne stanowisko w sprawie cła importowego nakładanego na produkty LED, w którym wnioskuje
się o rewizję klasyfikacji taryfowej w trakcie planowanego przeglądu taryf w 2017 r. Do tego czasu postuluje się o
wydanie objaśnień i wytycznych, jednolitych dla wszystkich krajów UE w celu dopasowania aktualnego systemu do
technologii LED.
Propozycje zmian przygotowane przez European Lighting Industry (ELC i CELMA), przedstawione w dokumencie
TAXUD/1527683/2012 w pełni odpowiadają tendencjom rozwojowym branży oświetleniowej. W sposób
merytoryczny i kompleksowy odpowiadają istniejącej potrzebie zmian nomenklatury i organizacji Systemu
Ujednoliconego w celu stworzenia warunków równej konkurencji na rynku europejskim. Pragniemy dodać, że w
Polsce zlokalizowana jest istotna część europejskiego przemysłu oświetleniowego. Jako Związek Producentów
Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting” wnioskujemy o poparcie tego stanowiska
Z wyrazami szacunku,
Narcyza Barczak-Araszkiewicz
Dyrektor Generalny

Związek „Pol-lighting” reprezentuje wiodących producentów źródeł światła i sprzętu oświetleniowego działających na rynku w
Polsce. Wśród członków Pol-lighting są międzynarodowe koncerny i firmy z krajowym kapitałem o wieloletnim doświadczeniu
w branży. Związek jest członkiem europejskiej organizacji producentów oświetlenia CELMA (Federation of National
Manufacturers Associations for Luminaries and Components).
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