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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

a polgári légi járművek kereskedelméről szóló megállapodás mellékletének 

módosításáról szóló, 2015. évi jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő 

megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről 

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

(Egyetértés) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (11018/2016), 

– tekintettel a polgári légi járművek kereskedelméről szóló megállapodás mellékletének 

módosításáról szóló, 2015. évi jegyzőkönyvre (11019/2016), 

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkének 

(4) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával 

összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8–0391/2016), 

– tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére, valamint 108. 

cikkének (7) bekezdésére, 

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A8-0007/2017), 

1. egyetért a jegyzőkönyv megkötésével; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. 
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RÖVID INDOKOLÁS 

A 32 fél által aláírt és 1980-ban hatályba lépett, a polgári légi járművek kereskedelméről szóló 

megállapodás megszünteti a behozatali vámokat minden légi jármű – a katonai légi 

járműveket kivéve –, valamint a megállapodás hatálya alá tartozó minden más termék 

esetében, különös tekintettel a polgári légi járművekre, azok alkatrészeire és alkotóelemeire, 

valamint a repülésszimulációs eszközökre.  

A megállapodáshoz egy melléklet (a továbbiakban: termékkörről szóló melléklet) is tartozik, 

amely felsorolja azokat a termékeket, amelyek vámmentes elbánásban részesülnek. A 

mellékletben foglalt termékeket a Vámigazgatások Világszervezete által kidolgozott 

Harmonizált Áruleíró- és Kódrendszer (a továbbiakban: harmonizált rendszer) szerint a rájuk 

vonatkozó vámtarifaszám alapján sorolják be.  

A polgári légi járművek kereskedelméről szóló megállapodás elfogadása óta a harmonizált 

rendszer több változatát is elfogadták, 2007-ben pedig a harmonizált rendszer egy új 

változatát. Ennélfogva 2015 novemberében a polgári légi járművekkel foglalkozó bizottság a 

megállapodás e mellékletét módosító jegyzőkönyvet fogadott el, hogy átültesse a harmonizált 

rendszer 2007. évi változatában bevezetett módosításokat.  

Közös kereskedelempolitikai kérdések tartoznak a jegyzőkönyv hatálya alá, és a módosítás 

egy nemzetközi megállapodás technikai jellegű aktualizálását érinti; e határozat jogalapja a 

218. cikk (6) bekezdésének a) pontja, amely előírja az Európai Parlament egyetértését.   

Az előadó támogatja a polgári légi járművek kereskedelméről szóló megállapodás 

termékkörről szóló mellékletének módosításáról szóló javasolt jegyzőkönyv jóváhagyását.  
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ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN 

Cím Javaslat a polgári légi járművek kereskedelméről szóló megállapodás 

termékkörről szóló mellékletének módosításáról szóló, 2015. évi 

jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló 

tanácsi határozatra 

Hivatkozások 11018/2016 – C8-0391/2016 – COM(2016)0440 – 2016/0202(NLE) 
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