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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de 

Europese Unie, van het Protocol (2015) tot wijziging van de bijlage bij de Overeenkomst 

inzake de handel in burgerluchtvaartuigen wat de daaronder vallende producten betreft 

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

(Goedkeuring) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (11018/2016), 

– gezien het Protocol (2015) tot wijziging van de bijlage bij de Overeenkomst inzake de 

handel in burgerluchtvaartuigen (11019/2016), 

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, 

lid 4, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (C8-0391/2016), 

– gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement, 

– gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A8-0007/2017), 

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het Protocol; 

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten. 
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BEKNOPTE MOTIVERING 

Op grond van de Overeenkomst inzake de handel in burgerluchtvaartuigen (ATCA), die door 

32 partijen is ondertekend en in 1980 in werking is getreden, zijn de invoerrechten afgeschaft 

op alle niet-militaire luchtvaartuigen en op alle andere onder de Overeenkomst vallende 

producten - burgerluchtvaartuigen, alle onderdelen en geassembleerde delen van 

burgerluchtvaartuigen, en vluchtsimulators.  

In een bijlage bij de Overeenkomst zijn de producten vermeld die met vrijdom van rechten 

worden toegelaten. De producten van de bijlage zijn ingedeeld overeenkomstig de respectieve 

tariefposten van het geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en de codering van 

goederen (het "geharmoniseerd systeem") van de Werelddouaneorganisatie.  

Sinds de aanneming van de ATCA zijn verschillende versies van het geharmoniseerd systeem 

aangenomen, in het bijzonder de nieuwe versie van het geharmoniseerd systeem van 2007. 

Om deze reden heeft het Comité voor de handel in burgerluchtvaartuigen in november 2015 

een protocol aangenomen tot wijziging van deze bijlage bij de Overeenkomst, waarmee de 

wijzigingen van de versie van het geharmoniseerd systeem van 2007 in de bijlage zijn 

opgenomen.  

Het Protocol betreft aangelegenheden die vallen onder de gemeenschappelijke handelspolitiek 

en de wijziging betreft een technische aanpassing van een internationale overeenkomst. De 

rechtsgrond van dit besluit is artikel 218, lid 6, onder a), waarin wordt voorzien in de 

goedkeuring van het Europees Parlement.  

De rapporteur is voorstander van de goedkeuring van het voorgestelde Protocol tot wijziging 

van de bijlage bij de Overeenkomst inzake de handel in burgerluchtvaartuigen wat de 

daaronder vallende producten betreft.  
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PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE 

Titel Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens 

de Europese Unie, van het Protocol (2015) tot wijziging van de bijlage 

bij de Overeenkomst inzake de handel in burgerluchtvaartuigen wat de 

daaronder vallende producten betreft 
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