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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация 

 *** Процедура на одобрение 

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския 

съюз на Протокола (от 2015 г.) за изменение на приложението към 

Споразумението за търговията с граждански въздухоплавателни средства 

(11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE)) 

(Одобрение) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (11018/2016), 

– като взе предвид Протокола (от 2015 г.) за изменение на приложението към 

Споразумението за търговията с граждански въздухоплавателни средства 

(11019/2016), 

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 

член 207, параграф 4 и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), от Договора 

за функционирането на Европейския съюз (C8-0391/2016), 

– като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4, и член 108, параграф 7 от своя 

правилник, 

– като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-

0007/2017), 

1. дава своето одобрение за сключването на Протокола; 

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на 

държавите членки. 
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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Подписано от 32 страни и влязло в сила през 1980 г., Споразумението за търговията с 

въздухоплавателни средства (ATCA) премахва вносните мита за всички 

въздухоплавателни средства, различни от военни въздухоплавателни средства, както и 

за всички останали продукти, обхванати от споразумението — граждански 

въздухоплавателни средства, всички компоненти и монтажни възли на граждански 

въздухоплавателни средства, както и полетни симулатори.  

Споразумението съдържа приложение („Приложение относно продуктовия обхват“), в 

което се изброяват продуктите, ползващи се с освобождаване от мита. Продуктите в 

приложението са класирани в съответствие с техните тарифни позиции съгласно 

Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките („Хармонизираната 

система“), изготвена от Световната митническа организация.  

След приемането на ATCA бяха приети различни версии на Хармонизираната система, 

по-специално през 2007 г. с нова версия на Хармонизираната система. Поради тази 

причина, през ноември 2015 г. Комитетът по граждански въздухоплавателни средства 

прие протокол за изменение на това приложение към Споразумението, така че да се 

транспонират промените, въведени във версията на Хармонизираната система от 2007 

г.  

Протоколът обхваща въпроси, които са част от общата търговска политика, като 

изменението се отнася до техническо актуализиране на международно споразумение. 

Правното основание за настоящото решение е член 218, параграф 6, буква а), който 

предвижда одобрението на Европейския парламент.   

Докладчикът се обявява в полза на одобряването на предложения Протокол за 

изменение на приложението към Споразумението за търговията с граждански 

въздухоплавателни средства.  
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ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ 

Заглавие Предложение за решение на Съвета за сключване от името на 

Европейския съюз на Протокола (от 2015 г.) за изменение на 

приложението относно продуктовия обхват към Споразумението за 

търговията с граждански въздухоплавателни средства 
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