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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το πρόγραμμα επενδύσεων στην αυτοκινητοβιομηχανία προσφέρει στους επενδυτές οι οποίοι 
ιδρύουν εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων στη Ρωσική Ομοσπονδία μειωμένους 
εισαγωγικούς δασμούς για τα εξαρτήματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία αυτοκινήτων υπό 
τον όρο οι επενδυτές να τηρούν την υποχρέωσή τους σχετικά με το τοπικό περιεχόμενο και 
τις άλλες απαιτήσεις που αφορούν την τοπική διάσταση.

Με σκοπό να μειωθεί ο κίνδυνος ότι οι εν λόγω επενδύσεις μπορεί να οδηγήσουν σε
μετεγκαταστάσεις από την ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία με 
τη Ρωσική Ομοσπονδία, αντικείμενο της παρούσας προτάσεως. 

Το σχέδιο συμφωνίας θα εξασφαλίσει ότι εξαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση  προς τη
Ρωσική Ομοσπονδία εξαρτημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων αυτοκινήτων εκ μέρους
της ΕΕ δεν θα μειωθούν. Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο συμφωνίας προβλέπει ότι εάν οι
εξαγωγές της ΕΕ των εν λόγω εξαρτημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων (κατάλογος στο
παράρτημα Ι του σχεδίου συμφωνίας) μειωθούν, η Ρωσική Ομοσπονδία θα πρέπει να 
επιτρέψει την εισαγωγή εξαρτημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων προέλευσης ΕΕ με 
μειωμένους εισαγωγικούς δασμούς σε ποσότητες ίσες με την μείωση των εξαγωγών της ΕΕ.

Ο αντισταθμιστικός μηχανισμός ενεργοποιείται όταν η αξία των εξαγωγών καλυπτόμενων 
προϊόντων από την ΕΕ κατά τη διάρκεια του έτους ενεργοποίησης είναι μικρότερη κατά 3% 
και πλέον σε σχέση με ένα από τα δύο ή και τα δύο σχετικά όρια που καθορίζονται στο 
παράρτημα 3 της παρούσας συμφωνίας.

Την 1η Μαρτίου κάθε έτους, τα συμβαλλόμενα μέρη θα επανεξετάσουν τις στατιστικές των
εξαγωγών της ΕΕ των καλυπτόμενων προϊόντων κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 
ημερολογιακού έτους.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της προτεινόμενης συμφωνίας, η Ρωσική Ομοσπονδία θα υποβάλει
μηνιαίες εμπορικές στατιστικές στην ΕΕ, ξεκινώντας με τις στατιστικές που αντιστοιχούν στο
εμπόριο κατά το μήνα Ιανουάριο του 2012. 

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει 30 ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα 
συμβαλλόμενα μέρη ανταλλάσσουν γραπτές κοινοποιήσεις με τις οποίες βεβαιώνουν ότι 
έχουν ολοκληρώσει τις αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες τους ή σε οποιαδήποτε άλλη 
ημερομηνία συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη, αλλά όχι νωρίτερα από την ημερομηνία
της προσχώρησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Η παρούσα συμφωνία παραμένει σε ισχύ έως την 1η Ιουλίου 2018 ή έως την ημερομηνία 
κατά την οποία η Ρωσία θα έχει εξαλείψει όλα τα ασύμβατα με τον ΠΟΕ στοιχεία από το 
πρόγραμμά της για τις επενδύσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία, ανάλογα με το ποια από τις 
δύο ημερομηνίες είναι μεταγενέστερη.
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Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο τη χορήγηση της σύμφωνης 
γνώμης του.


