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PR_NLE-AP_Agreement 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης) 
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 EL 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του παραρτήματος 

της συμφωνίας περί του εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών 

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

(Έγκριση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11018/2016), 

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο (2015) για την τροποποίηση του παραρτήματος της 

συμφωνίας περί του εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών (11019/2016), 

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 

207 παράγραφος 4 και το άρθρο 218, παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0391/2016), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 

7 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (Α8-0007/2017), 

1. εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου· 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Υπογραφείσα από 32 μέρη και τεθείσα σε ισχύ το 1980, η συμφωνία καταργεί τους 

εισαγωγικούς δασμούς για όλα τα αεροσκάφη πλην των στρατιωτικών, καθώς και για όλα τα 

άλλα προϊόντα που καλύπτονται απ’ αυτήν, και ειδικότερα για τους κινητήρες πολιτικών 

αεροσκαφών, τα μέρη και τα εξαρτήματά τους, για όλα τα εξαρτήματα και τα υποσυστήματα 

πολιτικών αεροσκαφών, καθώς επίσης για τους προσομοιωτές πτήσης, τα μέρη και τα 

εξαρτήματά τους.  

Η συμφωνία περιέχει ένα παράρτημα («Παράρτημα καλυπτόμενων προϊόντων»), το οποίο 

απαριθμεί τα προϊόντα που τυγχάνουν μεταχείρισης αφορολόγητων ειδών. Προϊόντα στο 

παράρτημα κατατάσσονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες δασμολογικές κλάσεις τους στο 

πλαίσιο του εναρμονισμένου συστήματος περιγραφής και κωδικοποίησης (το 

«εναρμονισμένο σύστημα»), που αναπτύχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων.  

Μετά την έγκριση του ATCA, έχουν υιοθετηθεί διαφορετικές εκδοχές του εναρμονισμένου 

συστήματος, ιδίως το 2007 με μια νέα έκδοση του εναρμονισμένου συστήματος. Ως εκ 

τούτου, τον Νοέμβριο του 2015, η Επιτροπή Πολιτικών Αεροσκαφών ενέκρινε το 

πρωτόκολλο για την τροποποίηση του παρόντος παραρτήματος της συμφωνίας, προκειμένου 

να μεταφερθούν οι αλλαγές που επήλθαν στην εκδοχή του «εναρμονισμένου συστήματος» 

του 2007.  

Το πρωτόκολλο καλύπτει θέματα που εμπίπτουν στην κοινή εμπορική πολιτική, ενώ η 

τροποποίηση αφορά τεχνική επικαιροποίηση διεθνούς συμφωνίας· η νομική βάση για την 

απόφαση αυτή είναι το άρθρο 218 (6) (α) το οποίο προβλέπει έγκριση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου.   

H εισηγήτρια είναι υπέρ της έγκρισης του προτεινόμενου πρωτοκόλλου για την τροποποίηση 

του παραρτήματος των καλυπτομένων προϊόντων για το εμπόριο αεροσκαφών πολιτικής 

αεροπορίας.  
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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