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KORT BEGRUNDELSE

Investorer, som etablerer bilproduktionsanlæg i Den Russiske Føderation, får fordel af 
nedsatte importtoldsatser på bildele og -komponenter til gengæld for en forpligtelse til at 
opfylde krav om lokalt indhold og andre lokaliseringskrav.

For at mindske risikoen for, at disse investeringer kan føre til udflytning fra EU, har 
Kommissionen forhandlet en aftale på plads med Den Russiske Føderation, som er emnet for 
dette forslag.

Udkastet til aftale vil sikre, at eksporten fra Den Europæiske Union til Den Russiske 
Føderation af dele og komponenter til motorkøretøjer fra EU ikke falder. Mere specifikt 
foreskriver udkastet til aftale, at Den Russiske Føderation, hvis EU's eksport af disse dele og 
komponenter (jf. listen i aftaleudkastets bilag 1) til Den Russiske Føderation falder, skal 
tillade import af dele og komponenter af EU-oprindelse til nedsatte importtoldsatser svarende 
til faldet i EU's eksport. 

Kompensationsordningen udløses, når værdien af EU's eksport af omfattede produkter i et 
udløsningsår falder med over 3 % under en eller begge relevante tærskler i bilag 3.

Hvert år den 1. marts gennemgår parterne statistikkerne over EU’s eksport af omfattede 
produkter i det foregående kalenderår.

I overensstemmelse med artikel 10 i den foreslåede aftale sender Den Russiske Føderation 
månedlige handelsstatistikker til EU, begyndende med de statistikker der omhandler handel i 
januar måned 2012.

Nærværende aftale træder i kraft 30 dage efter den dato, hvor parterne udveksler skriftlige 
meddelelser om, at de har afsluttet deres respektive interne procedurer eller på en anden dato, 
som parterne måtte blive enige om, men ikke tidligere end datoen for Den Russiske 
Føderations tiltrædelse af Verdenshandelsorganisationen.

Denne aftale forbliver i kraft indtil den 1. juli 2018, eller indtil Rusland har fjernet alle WTO-
stridige elementer i sin investeringsordning i bilsektoren, hvis dette sker senere.

******

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om International Handel, som 
er korresponderende udvalg, til at foreslå godkendelse af Rådets udkast.


