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ĪSS PAMATOJUMS

Investori, kuri Krievijas Federācijā izveido autobūves rūpnīcas, apmaiņā pret pienākumu 
ievērot vietējo resursu izmantošanas un citas ar lokalizāciju saistītas prasības saņem 
ievedmuitas atvieglojumus attiecībā uz automobiļu detaļām un komplektējošajām daļām.

Lai samazinātu risku, ka šīs investīcijas varētu radīt ražošanas pārvietošanu ārpus ES, Eiropas 
Komisija ir vienojusies ar Krievijas Federāciju par nolīguma noslēgšanu, kas ir šā 
priekšlikuma priekšmets.

Ar šo nolīguma projektu tiks nodrošināts, ka detaļu un komplektējošo daļu eksports no 
Eiropas Savienības uz Krievijas Federāciju nesamazinās. Konkrētāk, nolīguma projektā 
paredzēts, ka, ja šo detaļu un komplektējošo daļu (saraksts nolīguma projekta 1. pielikumā) 
eksports no ES samazinās, Krievijas Federācijai jāatļauj ES izcelsmes detaļu un 
komplektējošo daļu importam piemērot samazinātu ievedmuitu apmērā, kas līdzvērtīgs ES 
eksporta samazinājumam.

Kompensācijas mehānisms tiks iedarbināts, ja mehānisma iedarbināšanas gadā nolīgumā 
ietverto ražojumu ES eksporta vērtība samazināsies par vairāk nekā 3 % attiecībā pret vienu 
vai abām attiecīgajām robežvērtībām, kas norādītas nolīguma 3. pielikumā.

Katra gada 1. martā puses pārskata nolīgumā ietverto ražojumu ES eksporta rādītājus par 
iepriekšējo kalendāro gadu.

Saskaņā ar ierosinātā nolīguma 10. pantu Krievijas Federācija nosūta ES mēneša tirdzniecības 
rādītājus, sākot ar rādītājiem par tirdzniecību 2012. gada janvārī.

Šis nolīgums stājas spēkā 30 dienas pēc tam, kad puses ir apmainījušās ar rakstiskiem 
paziņojumiem, apliecinot, ka tās ir izpildījušas attiecīgās iekšējās procedūras, vai citā datumā, 
par kuru puses vienojas, bet ne agrāk kā datumā, kurā Krievijas Federācija iestājas Pasaules 
Tirdzniecības organizācijā.

Nolīgums ir spēkā līdz 2018. gada 1. jūlijam vai līdz brīdim, kad Krievija no sava 
autorūpniecības nozares investīciju režīma izslēgusi visus PTO prasībām neatbilstošos 
elementus, atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk.

* * *
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Starptautiskās tirdzniecības komiteju ierosināt, lai Parlaments sniedz piekrišanu.


