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BEKNOPTE MOTIVERING

Investeerders die een autofabriek in de Russische Federatie vestigen, profiteren van verlaagde 
invoerrechten voor delen en onderdelen van auto's en verplichten zich ertoe in ruil daarvoor te 
voldoen aan vereisten inzake lokale inhoud en andere vestigingsvereisten.

Teneinde het risico te beperken dat deze investeringen tot overplaatsing van bedrijven uit de 
EU leiden, heeft de Europese Commissie een overeenkomst gesloten met de Russische 
Federatie. Dit voorstel heeft betrekking op deze overeenkomst.

De ontwerpovereenkomst zal ervoor zorgen dat de uitvoer uit de Europese Unie naar de 
Russische Federatie van delen en onderdelen van motorvoertuigen van de EU niet afneemt. In 
het bijzonder bepaalt de ontwerpovereenkomst dat de Russische Federatie bij een 
teruglopende uitvoer uit de EU van die delen en onderdelen (lijst in bijlage 1 van de 
ontwerpovereenkomst) de invoer van delen en onderdelen met EU-oorsprong tegen verlaagde 
invoertarieven moet toestaan voor hoeveelheden die gelijk zijn aan de daling van de EU-
uitvoer. 

Het compensatiemechanisme treedt in werking wanneer de waarde van de EU-uitvoer van de 
onder de overeenkomst vallende producten gedurende een referentiejaar met meer dan 3% 
daalt ten opzichte van een van de twee in bijlage 3 genoemde drempels.

Op 1 maart van ieder jaar zullen de partijen de statistieken bestuderen van de EU-uitvoer van 
de betreffende producten gedurende het voorgaande kalenderjaar.

Overeenkomstig artikel 10 van de voorgestelde overeenkomst zal de Russische Federatie de 
EU iedere maand handelsstatistieken doen toekomen, te beginnen met die van januari 2012.

Deze overeenkomst treedt in werking 30 dagen na de datum waarop de partijen schriftelijke 
kennisgevingen hebben uitgewisseld waarin zij verklaren dat zij hun respectieve interne 
procedures hebben voltooid of op een andere door de partijen overeen te komen datum, maar 
niet eerder dan de datum van toetreding van de Russische Federatie tot de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO).

De overeenkomst blijft van kracht tot 1 juli 2018, of, indien dit eerder is, tot de datum waarop 
Rusland alle met de WTO onverenigbare elementen van zijn investeringsregeling voor de 
automobielsector heeft afgeschaft.

******

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie internationale handel voor te stellen het ontwerp van de Raad goed te keuren.


