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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

Jekk jilħqu l-obbligu li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-kontenut lokali u ta’ lokalizzazzjoni oħra,l-
investituri li jistabbilixxu faċilitajiet għall-produzzjoni tal-karozzi fil-Federazzjoni Russa 
jibbenefikaw minn dazji doganali mraħħsa fuq partijiet u komponenti tal-karozzi.

Sabiex jitnaqqas ir-riskju li dawk l-investimenti jkunu jistgħu jwasslu għal delokalizzazzjoni 
mill-UE, il-Kummissjoni Ewropea nnegozjat ftehim mal-Federazzjoni Russa, li huwa l-għan 
ta’ din il-proposta.

L-abbozz ta’ ftehim se jiżgura li l-esportazzjonijiet mill-Unjoni Ewropea lejn il-Federazzjoni 
Russa ta’ partijiet u komponenti ta’ vetturi bil-mutur mill-UE ma jonqsux. B’mod iktar 
speċifiku, il-ftehim jipprevedi li jekk l-esportazzjonijiet tal-UE ta' dawk il-partijiet u 
komponenti (il-lista tinsab fl-Anness 1 tal-abbozz ta’ ftehim) lejn il-Federazzjoni Russa 
jonqsu, il-Federazzjoni Russa għandha tippermetti l-importazzjoni ta’ partijiet u komponenti li 
joriġinaw mill-UE b'dazji doganali tal-importazzjoni mraħħsa fi kwantitajiet ugwali għat-
tnaqqis tal-esportazzjonijiet tal-UE. 

Il-mekkaniżmu kumpensatorju se jibda japplika meta l-valur tal-esportazzjonijiet tal-UE tal-
prodotti koperti matul sena li tagħti bidu għall-applikazzjoni tal-mekkaniżmu jaqa' b'aktar 
minn 3% taħt iż-żewġ livelli limitu relevanti jew wieħed minnhom, stipulati fl-Anness 3.

Fl-ewwel ta’ Marzu ta’ kull sena, il-Partijiet għandhom jirrevedu l-istatistiċi tal-
esportazzjonijiet tal-UE ta’ prodotti koperti matul is-sena kalendarja preċedenti.

B’konformità mal-Artikolu 10 tal-ftehim propost, il-Federazzjoni Russa għandha tippreżenta 
statistiċi kummerċjali kull xahar lill-UE, u tibda mill-istatistiċi li jikkorrispondu għall-
kummerċ fix-xhar ta’ Jannar 2012.

Il-ftehim attwali għandu jidħol fis-seħħ 30 jum wara d-data li fiha l-Partijiet jagħmlu skambju 
ta’ notifika bil-miktub fejn jiċċertifikaw li huma jkunu lestew il-proċeduri interni rispettivi 
tagħhom jew f’data oħra li l-Partijiet ikunu ftehmu dwarha, iżda mhux aktar kmieni mid-data 
tal-adeżjoni tal-Federazzjoni Russa mal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ.

Il-ftehim għandu jibqa' fis-seħħ sal-1 ta' Lulju 2018, jew sad-data li fiha r-Russja telimina l-
elementi kollha inkumpatibbli mad-WTO tar-reġim tal-investiment tagħha fis-settur 
awtomobilistiku, skont liema data tkun l-iktar tard.

* * *
Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jipproponi li l-Parlament jagħti l-
approvazzjoni tiegħu.


