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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Investori, ktorí založia výrobné zariadenia na výrobu automobilov v Ruskej federácií, platia 
nižšie dovozné clo na časti a komponenty vozidiel pod podmienkou, že splnia miestne 
požiadavky na obsah a ďalšie lokalizačné požiadavky.

S cieľom obmedziť riziko, že tieto investície môžu viesť k premiestneniu výroby z EÚ, 
Európska komisia rokovala s Ruskou federáciou o dohode, ktorá je predmetom tohto návrhu.

Návrh dohody zabezpečí, aby neklesol vývoz častí a komponentov motorových vozidiel z 
Európskej únie do Ruskej federácie. V návrhu dohody sa konkrétnejšie predpokladá, že ak 
vývoz týchto častí a komponentov (zoznam v prílohe 1 návrhu dohody) z EÚ do Ruskej 
federácie poklesne, Ruská federácia musí povoliť dovoz častí a komponentov s pôvodom 
v EÚ za znížené dovozné clo v množstvách rovnajúcich sa poklesu vývozu z EÚ. 

Kompenzačný mechanizmus sa aktivuje, keď hodnota vývozu zahrnutých výrobkov z EÚ 
počas roka aktivácie poklesne o viac ako 3 % pod jednu alebo obidve z príslušných prahových 
hodnôt uvedených v prílohe 3.

Zmluvné strany 1. marca každého roka preskúmajú štatistiky vývozov EÚ príslušných 
výrobkov za predchádzajúci kalendárny rok.

V súlade s článkom 10 navrhovanej dohody Ruská federácia predloží EÚ štatistiky týkajúce 
sa obchodu v mesiaci januári 2012.

Táto dohoda nadobudne platnosť 30 dní po dni, keď si zmluvné strany vymenia písomné 
oznámenia potvrdzujúce, že splnili svoje zodpovedajúce interné postupy, alebo v taký iný 
deň, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú, ale nie skôr ako v deň pristúpenia Ruskej 
federácie k Svetovej obchodnej organizácii.

Táto dohoda zostane v platnosti do 1. júla 2018 alebo do dátumu, keď Rusko odstráni všetky 
prvky svojho režimu investícií do automobilového priemyslu nezlučiteľné s jeho členstvom 
vo WTO, podľa toho, čo nastane neskôr.

* * *
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako 
gestorský výbor odporučil Parlamentu udeliť svoj súhlas.


