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LÜHISELGITUS

Investoritele, kes seavad autotootmise sisse Venemaa Föderatsioonis, on kehtestatud 
alandatud määraga imporditollimaksud autoosade pealt, kui nad täidavad kohaliku sisendi 
kasutamise nõuet ja muid tootmise kohapealsuse nõudeid.

Vähendamaks riski, et kõnealused investeeringud toovad kaasa tootmise viimise EList välja, 
on Euroopa Komisjon pidanud Venemaa Föderatsiooniga läbirääkimisi lepingu osas, mis on 
käesoleva ettepaneku eesmärk.

Lepingu eelnõu tagab, et ELis valmistatud mootorsõidukite osade eksport EList Venemaa 
Föderatsiooni ei vähene. Täpsemalt on lepingus sätestatud, et kui kõnealuste osade (loetelu 
lepingu eelnõu 1. lisas) eksport EList langeb, peab Venemaa Föderatsioon vähendama nii 
suure hulga EList pärit osade imporditollimaksu, kui palju eksport EList vähenes. 

Hüvitamissüsteemi hakatakse rakendama siis, kui EList rakendamise aluseks oleval aastal 
eksporditud hõlmatud toodete väärtus jääb rohkem kui 3 % alla üht või mõlemat piirmäära, 
mis on sätestatud 3. lisas.

Iga aasta 1. märtsil vaatavad osapooled läbi hõlmatud tooteid käsitleva ELi ekspordistatistika 
eelmise kalendriaasta kohta.

Vastavalt kavandatava lepingu artiklile 10 esitab Venemaa Föderatsioon ELile igakuiselt 
kaubandusstatistika, alustades statistilistest andmetest, mis kajastavad kaubandust 2012. aasta 
jaanuarikuus.

Kõnealune leping jõustub 30 päeva pärast seda kuupäeva, kui lepinguosalised on teineteisele 
kirjalikult teatanud, et nad on lõpetanud asjaomased sisemenetlused, või muul mõlemale 
lepinguosalisele sobival kuupäeval, aga mitte varem kui kuupäeval, mil Venemaa 
Föderatsioon ühineb Maailma Kaubandusorganisatsiooniga.

Leping kehtib 1. juulini 2018 või kuni kuupäevani, mil Venemaa on kõrvaldanud oma 
autotööstusesse investeerimise korrast kõik Maailma Kaubandusorganisatsiooni nõuetele 
mittevastavad sätted, olenevalt sellest, kumb on hilisem.

* * *
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval rahvusvahelise 
kaubanduse komisjonil teha Euroopa Parlamendile ettepanek anda nõusolek.


