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RÖVID INDOKOLÁS

Azok a beruházók, amelyek az Orosz Föderációban autógyártó létesítményeket hoznak létre, 
csökkentett behozatali vámokat élveznek az autórészekre és -alkatrészekre cserébe azért, hogy 
kötelezettséget vállalnak a helyi tartalmi és egyéb lokalizációs előírások teljesítésére.

Azon kockázat csökkentése érdekében, miszerint e beruházások esetleg az Unióból történő 
delokalizációhoz vezetnek, az Európai Bizottság megtárgyalt egy megállapodást az Orosz 
Föderációval. Ez a megállapodás képezi e javaslat tárgyát.

A megállapodástervezet biztosítani kívánja, hogy a gépjárműrészeknek és -alkatrészeknek az 
Európai Unióból az Orosz Föderációba irányuló kivitele ne csökkenjen. Konkrétabban azt 
irányozza elő, hogy amennyiben az említett részeknek és alkatrészeknek (lásd a 
megállapodástervezet 1. mellékletében található felsorolást) az Unióból az Orosz Föderációba 
irányuló kivitele csökken, az Orosz Föderáció köteles engedélyezni az Unióból származó 
részek és alkatrészek csökkentett importvámok melletti behozatalát az európai uniós kivitel 
csökkenésével megegyező arányban. 

A kompenzációs mechanizmus akkor lép működésbe, amikor egy adott indulási évben az 
érintett termékek uniós kiviteli értéke több mint 3%-kal a 3. mellékletben meghatározott 
vonatkozó küszöbértékek közül az egyik vagy mindkettő alá süllyed.

A felek minden év március 1-jén felülvizsgálják az érintett termékeknek az előző naptári 
évben történő uniós kivitelére vonatkozó statisztikákat.

A javasolt megállapodás 10. cikkével összhangban az Orosz Föderáció havonta kereskedelmi 
statisztikát nyújt be az Uniónak, kezdve a 2012-es év január hónapjára vonatkozó 
kereskedelmi statisztikákkal.

E megállapodás vagy 30 nappal azt követően lép hatályba, hogy a felek egymás írásbeli 
értesítése útján megerősítik, hogy saját belső eljárásaikat lefolytatták, vagy a felek esetleges 
megállapodása szerinti más napon, azonban legkorábban az Orosz Föderációnak a 
Kereskedelmi Világszervezethez történő csatlakozása napján.

A megállapodás 2018. július 1-jéig vagy addig a napig marad hatályban, amikor Oroszország 
eltávolít az autóipari beruházási programjából minden, a WTO-val összeegyeztethetetlen 
elemet, attól függően, hogy melyik következik be később.

* * *
Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot, 
mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek hozzájárulása megadását.


