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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Investuotojų, gaminančių automobilius Rusijos Federacijoje, importuojamoms automobilių 
dalims ir detalėms taikomi mažesni importo muitai, o jie savo ruožtu įsipareigoja laikytis 
vietos operacijų ir kitų gamybos lokalizavimo reikalavimų.

Siekdama, kad tokios investicijos neskatintų perkelti veiklą iš ES į kitas šalis, Europos 
Komisija su Rusijos Federacija derėjosi dėl šiame pasiūlyme pateikiamo susitarimo.

Susitarimo projektu bus užtikrinama, kad nesumažėtų variklinių transporto priemonių dalių ir 
detalių eksportas iš Europos Sąjungos į Rusijos Federaciją. Konkrečiau, susitarimo projekte 
numatyta, kad, sumažėjus tokių dalių ir detalių (sąrašas pateikiamas susitarimo projekto 1 
priede) eksportui iš ES, Rusijos Federacija turės leisti importuoti sumažėjusiam ES eksportui 
lygiavertį ES kilmės dalių ir detalių kiekį, taikydama mažesnius importo muitus. 

Kompensavimo tvarka bus pradėta taikyti tuomet, kai numatytųjų produktų ES eksporto vertė 
tvarkos taikymo pradžios metais sumažėja daugiau nei 3 proc., palyginti su vienu ar abiem 
ribiniais dydžiais, nustatytais šio susitarimo 3 priede.

Kiekvienų metų kovo 1 d. susitarimo Šalys peržiūri numatytųjų produktų eksporto iš ES 
praėjusių kalendorinių metų statistinius duomenis.

Pagal siūlomo susitarimo 10 straipsnį Rusijos Federacija Europos Sąjungai kas mėnesį 
pateikia prekybos statistinius duomenis, pradedant 2012 m. sausio mėn. vykdytos prekybos 
statistiniais duomenimis.

Šis susitarimas įsigalioja per 30 dienų nuo Šalių pasikeitimo raštišku pranešimu, kuriuo 
patvirtinama, kad jos pabaigė atitinkamas vidaus procedūras, dienos arba kitą Šalių nustatytą 
dieną, bet ne anksčiau nei Rusijos Federacijos įstojimo į Pasaulio prekybos organizaciją 
dieną.

Šis susitarimas galioja iki 2018 m. liepos 1 d. arba kitos dienos, kurią Rusija panaikins visus 
investavimo į automobilių sektorių režimo aspektus, nesuderinamus su PPO, atsižvelgiant į 
tai, kuri data yra vėlesnė.

* * *

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos 
komitetą siūlyti pritarti Tarybos projektui.


