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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Investitorii care înființează în Federația Rusă unități de producție a autovehiculelor 
beneficiază de taxe vamale de import reduse pentru piesele și componentele de autovehicule, 
cu obligația de a respecta conținutul local și alte cerințe care țin de locul de producție.

Pentru a reduce riscul ca acele investiții să ducă la delocalizarea în afara UE, Comisia 
Europeană a negociat un acord cu Federația Rusă, care constituie obiectul prezentei 
propuneri.

Proiectul de acord prevede măsuri ca exporturile de piese și componente de autovehicule din 
Uniunea Europeană către Federația Rusă să nu se reducă. Mai precis, potrivit acordului, dacă 
exporturile acestor piese și componente (a se vedea lista din anexa 1 la proiectul de acord) din 
UE către Federația Rusă se reduc, Federația Rusă trebuie să permită importul de piese și 
componente originare din UE cu taxe vamale de import reduse, în cantități egale cu reducerea 
exporturilor europene. 

Mecanismul de compensare se va declanșa atunci când valoarea exporturilor UE de produse 
reglementate în cursul unui an de declanșare a mecanismului scade cu peste 3% sub nivelul 
unuia sau al ambelor praguri stabilite în anexa 3 la acest acord.

La data de 1 martie a fiecărui an, părțile analizează statisticile privind exporturile UE de 
produse reglementate din cursul anului calendaristic anterior.

În conformitate cu articolul 10 din acordul propus, Federația Rusă prezintă Uniunii Europene 
statistici comerciale lunare, începând cu statisticile care corespund schimburilor comerciale 
din luna ianuarie 2012.

Acordul intră în vigoare la 30 de zile de la data la care părțile își comunică în scris notificarea 
care atestă că au îndeplinit procedurile interne care li se aplică sau de la data pe care o 
stabilesc părțile de comun acord, dar nu mai devreme de data aderării Federației Ruse la 
Organizația Mondială a Comerțului.

Prezentul acord rămâne în vigoare până la 1 iulie 2018 sau până la data la care Rusia va fi 
eliminat toate elementele incompatibile cu prevederile OMC din regimul său de investiții în 
sectorul autovehiculelor, fiind reținută ultima dată calendaristică.

* * *
Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru comerț 
internațional, competentă în fond, să propună Parlamentului să își dea aprobarea.


