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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Os investidores que estabeleçam fábricas de automóveis na Federação da Rússia usufruirão de 
direitos aduaneiros de importação reduzidos para partes e componentes de automóveis, desde 
que se comprometam a cumprir requisitos em matéria de conteúdo local e outros requisitos de 
localização.

A fim de diminuir o risco de esses investimentos conduzirem a uma eventual deslocalização 
da UE, a Comissão Europeia negociou um acordo, objeto desta proposta, com a Federação da 
Rússia.

O projeto de Acordo garante que as exportações da União Europeia para a Federação da 
Rússia de partes e componentes de veículos automóveis da UE não diminuam. Mais 
especificamente, o projeto de Acordo prevê que, caso as exportações da UE dessas partes e 
componentes (lista do Anexo 1 do projeto de Acordo) diminuam, a Federação da Rússia 
permita a importação de partes e componentes provenientes da UE com direitos aduaneiros de 
importação reduzidos em quantidades iguais à diminuição das exportações da UE. 

O mecanismo de compensação é desencadeado quando o valor das exportações da UE de 
produtos abrangidos durante um ano de desencadeamento caia mais de 3 % abaixo de um ou 
de ambos os limiares pertinentes fixados no Anexo 3.

Prevê-se que, em 1 de março de cada ano, as Partes revejam as estatísticas referentes às 
exportações da UE dos produtos abrangidos durante o ano civil anterior.

De acordo com o artigo 10.º do Acordo proposto, prevê-se que a Federação da Rússia 
apresente mensalmente à UE estatísticas referentes ao comércio, começando pelas estatísticas 
correspondentes ao comércio no mês de janeiro de 2012.

O presente Acordo entra em vigor 30 dias após a data em que as Partes se notificarem por 
escrito a confirmar o cumprimento dos respetivos procedimentos internos, ou noutra data 
acordada pelas Partes, mas não antes da data de adesão da Federação da Rússia à Organização 
Mundial do Comércio.

O presente Acordo permanece em vigor até 1 de julho de 2018, ou até à data em que a Rússia 
tiver eliminado todos os elementos do seu regime de investimento no setor automóvel que 
sejam incompatíveis com a OMC, consoante a data que for posterior.

******

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Comércio 
Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a propor que a proposta seja aprovada 
pelo Parlamento.


