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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji 

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu.) 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, 

protokołu (2015) zmieniającego załącznik do porozumienia w sprawie handlu 

samolotami cywilnymi 

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

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając projekt decyzji Rady (11018/2016), 

– uwzględniając protokół (2015) zmieniający załącznik do porozumienia w sprawie 

handlu samolotami cywilnymi (11019/2016), 

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 

ust. 4 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (C8-0391/2016), 

– uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu, 

– uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0007/2017), 

1. wyraża zgodę na zawarcie protokołu; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich. 
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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Podpisane przez 32 strony porozumienie w sprawie handlu samolotami cywilnymi, które 

weszło w życie w 1980 r., znosi należności celne przywozowe na wszystkie statki powietrzne 

inne niż samoloty wojskowe oraz na wszystkie pozostałe produkty objęte porozumieniem – 

cywilne statki powietrzne, wszystkie komponenty i podzespoły cywilnych statków 

powietrznych oraz symulatory lotu.  

Porozumienie to zawiera załącznik (dotyczący zakresu produktów), który wyszczególnia 

produkty objęte bezcłowym traktowaniem. Produkty wyszczególnione w załączniku 

sklasyfikowano według odnośnych pozycji taryfowych w ramach zharmonizowanego 

systemu oznaczania i kodowania towarów (systemu zharmonizowanego) opracowanego przez 

Światową Organizację Celną.  

Od przyjęcia porozumienia w sprawie handlu samolotami cywilnymi przyjęto szereg wersji 

systemu zharmonizowanego, a w szczególności nową wersję tego systemu w 2007 r. W 

związku z tym w listopadzie 2015 r. komitet ds. cywilnych statków powietrznych przyjął 

protokół zmieniający ten załącznik do porozumienia, tak aby wdrożyć zmiany wprowadzone 

w wersji systemu zharmonizowanego z 2007 r.  

Przedmiotowy protokół obejmuje zagadnienia wchodzące w zakres wspólnej polityki 

handlowej, a zmiana dotyczy aktualizacji technicznej międzynarodowego porozumienia. 

Podstawę prawną tej decyzji stanowi art. 218 ust. 6 lit. a), która przewiduje wydanie zgody 

przez Parlament Europejski.   

Sprawozdawczyni opowiada się za zatwierdzeniem proponowanego protokołu zmieniającego 

załącznik do porozumienia w sprawie handlu samolotami cywilnymi dotyczący zakresu 

produktów.  
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PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ 

Tytuł Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii 

Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik dotyczący 

zakresu produktów do porozumienia w sprawie handlu samolotami 

cywilnymi 
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