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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Inwestorzy, którzy otwierają zakłady produkujące samochody na terytorium Federacji 
Rosyjskiej korzystają z obniżonych opłat celnych na przywóz części i podzespołów 
samochodów w zamian za zobowiązanie do przestrzegania wymogów w zakresie lokalnego 
udziału oraz innych wymogów związanych z lokalizacją.

Aby zmniejszyć ryzyko delokalizacji z UE, jakie mogą spowodować te inwestycje, Komisja 
Europejska wynegocjowała z Federacją Rosyjską umowę, która jest przedmiotem tego 
wniosku.

Projekt umowy zagwarantuje, że wywóz części i podzespołów pojazdów silnikowych z Unii 
Europejskiej do Federacji Rosyjskiej nie zmniejszy się. Dokładniej rzecz ujmując, w 
projekcie umowy przewidziano, że jeżeli wielkość wywozu tych części i podzespołów (wykaz 
w załączniku 1 do projektu umowy) z UE obniży się, Federacja Rosyjska musi umożliwić 
przywóz części i podzespołów pochodzących z UE po obniżonej stawce należności celnych 
przywozowych w ilościach równych zmniejszeniu wielkości wywozu z UE.

Mechanizm kompensacyjny zostanie uruchomiony, gdy wartość wywozu z UE produktów 
objętych w roku uruchomienia spadnie o więcej niż 3% poniżej jednego lub obydwu z 
odpowiednich progów określonych w załączniku 3.

Co roku 1 marca strony dokonują przeglądu danych statystycznych dotyczących wywozu z 
UE produktów objętych umową w poprzednim roku kalendarzowym.

Zgodnie z art. 10 proponowanej umowy Federacja Rosyjska przedkłada UE co miesiąc dane 
statystyczne dotyczące wymiany handlowej, począwszy od danych statystycznych 
dotyczących wymiany handlowej w styczniu 2012 r.

Umowa ta wchodzi w życie 30 dni po dacie dokonania przez strony wymiany pisemnych 
powiadomień poświadczających, że zakończyły one odpowiednie procedury wewnętrzne lub 
w innym terminie uzgodnionym przez strony, lecz nie wcześniej niż w dniu przystąpienia 
Federacji Rosyjskiej do Światowej Organizacji Handlu.

Umowa pozostaje w mocy do dnia 1 lipca 2018 r. lub do dnia, w którym Rosja zniesie 
wszystkie niezgodne z zasadami WTO elementy krajowego systemu inwestycyjnego w 
sektorze motoryzacyjnym, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później.

* * *
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zaleca Komisji Handlu Międzynarodowego, 
jako komisji przedmiotowo właściwej, zaproponowanie wyrażenia zgody przez Parlament.


