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LYHYET PERUSTELUT

Sijoittajilta kannetaan auton osista ja komponenteista alennetut tuontitullit. Ehtona on, että 
tuotantolaitos sijaitsee Venäjän federaatiossa ja että paikallista sisältöä ja muut lokalisointia 
koskevat vaatimukset täytetään.

Sen riskin vähentämiseksi, että mainitut investoinnit saattavat johtaa tuotannon siirtämiseen 
pois EU:n alueelta, Euroopan komissio on neuvotellut Venäjän federaation kanssa 
ehdotuksessa käsiteltävästä sopimuksesta.

Euroopan unionin ja Venäjän federaation välistä moottoriajoneuvojen osien ja komponenttien 
kauppaa koskeva Euroopan unionin ja Venäjän federaation hallituksen välinen sopimus 
varmistaa, että moottoriajoneuvojen vienti EU:sta säilyy ennallaan. Sopimusehdotuksessa 
määrätään nimenomaan, että jos näiden osien ja komponenttien (sopimusehdotuksen 
liitteessä 1 oleva luettelo) vienti EU:sta Venäjän federaatioon laskee, Venäjän federaation on 
sallittava, että EU:sta peräisin olevia osia ja komponentteja tuodaan sinne alennetuin 
tuontitullein EU:n viennin vähenemistä vastaavan määrän verran. 

Korvausmekanismi käynnistyy, jos soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden EU:n viennin arvo 
laskee käynnistysvuonna yli kolme prosenttia alhaisemmaksi kuin toinen tai molemmat 
liitteessä 3 vahvistetuista asiaankuuluvista raja-arvoista.

Kunkin kalenterivuoden 1. päivänä maaliskuuta sopimuspuolet tarkastelevat uudelleen 
soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden EU:n viennistä tehtyjä edellistä kalenterivuotta koskevia 
tilastoja.

Venäjä toimittaa EU:lle tämän sopimuksen 10 artiklan mukaisesti kuukausittain kauppatilastot 
alkaen tammikuussa 2012 harjoitettua kauppaa koskevista tilastoista.

Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivää sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat vaihtaneet 
kirjallisen ilmoituksen, jossa vahvistetaan niiden saaneen päätökseen omat sisäiset 
menettelynsä, tai muuna sopimuspuolten sopimana päivänä, mutta ei ennen päivää, jona 
Venäjän federaatio liittyy Maailman kauppajärjestöön.

Sopimus on voimassa 1. päivään heinäkuuta 2018 tai siihen päivään asti, jona Venäjä on 
poistanut kaikki WTO-sopimuksen vastaiset kohdat autoteollisuuden investointiohjelmastaan, 
sen mukaan, kumpi tapahtuu myöhemmin.

******

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa esittämään komission ehdotuksen hyväksymistä.


