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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Vlagatelji, ki ustanovijo obrat za proizvodnjo avtomobilov v Ruski federaciji, so upravičeni 
do znižane uvozne carinske dajatve za avtomobilske dele in komponente v zameno za 
obveznost izpolnjevanja zahteve glede lokalne vsebine in drugih zahtev po lokalizaciji.

Evropska komisija je, da bi zmanjšala tveganje, da bi te naložbe povzročile selitev 
proizvodnje iz EU, v pogajanjih z Rusko federacijo dosegla sporazum, ki je predmet tega 
predloga.

Osnutek sporazuma bo zagotovil, da se izvoz delov in komponent motornih vozil iz Evropske 
unije v Rusko federacijo ne bo zmanjšal. Natančneje, sporazum predvideva, da  mora Ruska 
federacija, če se izvoz navedenih delov in komponent (seznam v Prilogi 1 osnutka sporazuma) 
iz EU zmanjša, dovoliti uvoz delov in komponent s poreklom iz EU po znižanih uvoznih 
carinskih dajatvah v količinah, ki so enake zmanjšanju uvoza iz EU. 

Kompenzacijski mehanizem se bo sprožil, ko se vrednost izvoza zajetih izdelkov EU v 
sprožitvenem letu za več kot 3 % spusti pod en prag ali pod oba praga iz Priloge 3 k temu 
sporazumu.

Vsako leto bosta pogodbenici 1. marca pregledali statistiko izvoza zajetih izdelkov iz EU v 
preteklem koledarskem letu.

V skladu s členom 10 predlaganega sporazuma bo Ruska federacija EU posredovala mesečne 
statistike trgovanja, posredovanje podatkov pa se bo začelo s statistiko trgovanja za mesec 
januar 2012.

Ta sporazum začne veljati 30 dni po datumu, ko si pogodbenici izmenjata pisno obvestilo ki 
potrjuje, da sta zaključili svoje notranje postopke, ali na drug datum, o katerem se 
pogodbenici dogovorita, vendar ne prej kot na datum pristopa Ruske federacije k Svetovni 
trgovinski organizaciji.

Sporazum velja do 1. julija 2018, oziroma dokler Rusija ne odpravi vseh elementov ureditve 
naložb v avtomobilski sektor, ki niso združljivi s pravili STO, glede na to, kaj od tega se bo 
zgodilo pozneje.

******

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za mednarodno trgovino, kot 
pristojni odbor, naj Parlamentu predlaga odobritev sporazuma.


