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Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande 

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till rådets beslut om slutandet, på Europeiska unionens vägnar, av 

protokollet (2015) om ändring av bilagan till överenskommelsen om handel med civila 

flygplan 

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

(Godkännande) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (11018/2016), 

– Med beaktande av protokollet (2015) om ändring av bilagan till överenskommelsen om 

handel med civila flygplan (11019/2016), 

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 

artikel 207.4 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (C8-0391/2016), 

– med beaktande av artikel 99.1 första och fjärde styckena och artikel 108.7 i 

arbetsordningen, 

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel 

(A8-0007/2017), 

1. Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna. 
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KORTFATTAD MOTIVERING 

Genom överenskommelsen om handel med civila flygplan, som undertecknats av 32 parter 

och som trädde i kraft 1980, avskaffas importtullar för alla andra flygplan än militära flygplan 

samt för alla andra produkter som omfattas av överenskommelsen, dvs. civila flygplan samt 

alla komponenter och delsystem i civila flygplan samt flygsimulatorer.  

Överenskommelsen innehåller en bilaga (bilagan om produkttäckning) med en förteckning 

över de produkter som ska beviljas tullfrihet. Produkter i bilagan är klassificerade under 

respektive tulltaxenummer enligt det harmoniserade systemet för beskrivning och kodifiering 

av varor och tjänster (det harmoniserade systemet), som utarbetats av 

Världstullorganisationen.  

Sedan överenskommelsen antogs har olika versioner av det harmoniserade systemet antagits, 

särskilt den nya versionen från 2007. I november 2015 antog därför kommittén för civila 

luftfartyg ett protokoll om ändring av denna bilaga till överenskommelsen, i syfte att införliva 

de ändringar som gjordes genom 2007 års version av det harmoniserade systemet.  

Protokollet omfattar frågor som faller inom ramen för den gemensamma handelspolitiken och 

ändringen gäller en teknisk uppdatering av en internationell överenskommelse. Den rättsliga 

grunden för detta beslut är artikel 218.6 a, enligt vilken Europaparlamentet måste ge sitt 

godkännande.   

Föredraganden stöder ett godkännande av det föreslagna protokollet om ändring av bilagan 

om produkttäckning till överenskommelsen om handel med civila flygplan.  
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET 

Titel Förslaget till rådets beslut om slutandet, på Europeiska unionens 

vägnar, av protokollet (2015) om ändring av bilagan om 

produkttäckning till överenskommelsen om handel med civila flygplan 

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

Remissdatum/begäran om godkännande 28.9.2016    
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