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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Investoři, kteří založí závody na výrobu automobilů v Ruské federaci, budou platit snížené clo 
na dovoz částí a součástí motorových vozidel, musí však plnit požadavky, pokud jde o místní 
podíl a lokalizaci.

Aby se snížilo riziko, že tyto investice povedou k přemisťování podniků do zemí mimo EU, 
vyjednala Evropská komise s Ruskou federací dohodu, která je předmětem tohoto návrhu.

Navrhovaná dohoda by měla zajistit, aby nedošlo ke snížení vývozu částí a součástí 
motorových vozidel z Evropské unie do Ruské federace. Dohoda stanoví, že pokud vývoz 
těchto částí a součástí (jejich seznam je uveden v příloze 1 návrhu dohody) z EU do Ruské 
federace poklesne, musí Ruská federace povolit dovoz částí a součástí pocházejících z EU za 
snížená dovozní cla v množství, jež se rovná poklesu vývozu EU. 

Vyrovnávací mechanismus se spustí, jestliže hodnota vývozu výrobků z EU, na něž se dohoda 
vztahuje, během spouštěcího roku poklesne o více než 3 % pod jednu nebo obě z příslušných 
prahových hodnot stanovených v příloze 3.

Každý rok k 1. březnu strany posoudí statistické údaje o vývozu příslušných výrobků z EU za 
předchozí kalendářní rok.

V souladu s článkem 10 navržené dohody předává Ruská federace Evropské unii každý měsíc 
obchodní statistiky, poprvé za měsíc leden 2012.

Dohoda vstoupí v platnost 30 dní ode dne, kdy si strany vymění písemná oznámení, kterými 
potvrzují, že splnily své příslušné vnitřní postupy, nebo v jiný den, na němž se strany 
dohodnou, ne však dříve než v den přistoupení Ruské federace ke Světové obchodní 
organizaci.

Platnost dohody vyprší dne 1. července 2018, nebo dokud Rusko neodstraní všechny prvky 
svého investičního režimu pro automobilový průmysl, jež jsou neslučitelné s WTO, podle 
toho, co nastane později.

* * *
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně 
příslušný výbor, aby navrhl schválení.


