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КРАТКА ОБОСНОВКА

На инвеститорите, които изграждат мощности за производство на автомобили в 
Руската федерация, се предлагат намалени вносни мита за автомобилни части и 
компоненти срещу задължението да спазват изисквания за местно съдържание и други 
изисквания за локализиране.

За да намали риска, че тези инвестиции могат да доведат до изнасяне на 
производството от ЕС, Европейската комисия е договорила споразумение с Руската 
федерация, което е предмет на настоящото предложение.

Проектът на споразумение ще гарантира, че износът от Европейския съюз към Руската 
федерация на части и компоненти за моторни превозни средства с произход от ЕС няма 
да намалява. По-специално, в проекта на споразумение се предвижда, че ако износът от 
ЕС на тези части и компоненти (списък в приложение 1 от проекта на споразумението) 
намалее, Руската федерация трябва да позволи вноса на части и компоненти с произход 
от ЕС при намалени вносни мита и в количества, равностойни на намалението на 
износа от ЕС.

Компенсационният механизъм ще бъде задействан, когато стойността на износа от ЕС 
на обхванатите продукти в рамките на дадена година на задействане намалее с повече 
от 3 % под единия или двата съответни прагове, установени в приложение 3 към 
настоящото споразумение.

На 1 март всяка година страните по споразумението правят преглед на статистическите 
данни за износа от ЕС на обхванатите продукти за предходната календарна година.

В съответствие с член 10 от настоящото споразумение Руската федерация предоставя 
на ЕС месечни статистически данни за търговията, като започва със съответните 
статистически данни за търговията през януари 2012 г.

Настоящото споразумение влиза в сила 30 дни след датата на размяна на писмени 
уведомления между страните по споразумението, удостоверяващи, че те са приключили 
съответните си вътрешни процедури, или на друга подобна дата, за която страните по 
споразумението могат да се споразумеят, но не по-рано от датата на присъединяване на 
Руската федерация към Световната търговска организация.

Настоящото споразумение остава в сила до 1 юли 2018 г. или до датата, на която Русия 
отстрани всички несъвместими със СТО елементи на своя инвестиционен режим в 
сектора на автомобилостроенето, като се прилага по-късната дата.

* * *
Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
международна търговия да предложи на Парламента да даде своето одобрение.


