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KORTFATTAD MOTIVERING

De investerare som etablerar bilfabriker i Ryska federationen får sänkta importtullar på 
bildelar och komponenter i utbyte mot skyldighet att uppfylla lokala krav på innehåll och 
andra lokaliseringskrav.

För att minska risken för att dessa investeringar ska leda till utflyttning från EU har 
Europeiska kommissionen förhandlat fram ett avtal med Ryska federationen, vilket detta 
förslag handlar om.

Förslaget till avtal kommer att säkerställa att exporten från Europeiska unionen till 
Ryska federationen av delar och komponenter till motorfordon från EU inte minskar. Närmare 
bestämt anges i förslaget till avtal att om EU:s export av sådana delar och komponenter 
(förteckning i bilaga I i förslaget till avtal) till Ryska federationen minskar ska 
Ryska federationen tillåta import av delar och komponenter med ursprung i EU till sänkta 
importtullar i kvantiteter som motsvarar minskningen av EU:s export. 

Kompensationsmekanismen utlöses när värdet av EU:s export av berörda produkter under ett 
utlösande år faller med mer än 3 procent under ett eller båda av de relevanta tröskelvärden 
som anges i bilaga 3.

Den 1 mars varje år ska parterna se över statistiken över EU:s export av berörda produkter 
under föregående kalenderår.

I enlighet med artikel 10 i förslaget till avtal ska Ryska federationen varje månad lägga fram 
handelsstatistik för EU, inledningsvis med statistik för handeln under januari 2012.

Det föreliggande avtalet ska träda i kraft 30 dagar efter den dag då parterna utbyter skriftliga 
underrättelser som intygar att de har slutfört sina respektive interna förfaranden eller en dag 
som parterna enats om, dock inte tidigare än dagen för Ryska federationens anslutning till 
Världshandelsorganisationen.

Avtalet ska vara i kraft fram till den 1 juli 2018 eller fram till den dag då Ryssland har 
avskaffat alla de delar i sin investeringsordning för bilindustrin som inte är förenliga med 
WTO-bestämmelserna, beroende på vilket som inträffar senast.

* * *
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för internationell handel 
att som ansvarigt utskott föreslå att parlamentet ger sitt godkännande.


