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Предложение за 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за изменение на Регламент (ЕС) 2015/936 на Европейския парламент и на Съвета 

относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, 

които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други 

договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса 
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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

• Основания и цели на предложението 

В Регламент (ЕО) 2015/936
1
 са установени общите правила за внос на текстилни 

продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, 

протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за 

вноса, 

Освобождаването на политическите затворници на 22 август 2015 г. е важна стъпка, 

която заедно с няколко положителни инициативи, предприети от Република Беларус 

през последните две години, допринесе за подобряване на отношенията между ЕС и 

Беларус. 

Като признават положителните политически събития в отношенията между 

Европейския съюз и Република Беларус и с цел по-нататъшно подобряване на 

двустранните отношения, Комисията предлага да се премахнат автономните квоти 

върху вноса на текстилни продукти и облекла с произход от Република Беларус, като се 

има предвид и ограничената им употреба. В този смисъл приложения II и III към 

Регламент (ЕС) № 2015/936 следва да бъдат съответно изменени. 

В допълнение тази възможност ще бъде използвана за коригиране на погрешни кодове 

по КН и за въвеждане на официалните наименования на Република Беларус и 

Корейската народнодемократична република съгласно Междуинституционалното 

ръководство за изготвяне на публикациите на Европейския съюз от 2011 г., както и за 

увеличаване на срока на валидност на разрешенията за внос от шест на девет месеца, за 

да се улеснят административните процедури.  

• Съгласуваност със съществуващите разпоредби в тази област на 

политиката 

Освобождаването на политическите затворници на 22 август 2015 г. е важна стъпка, 

която, заедно с няколко положителни инициативи, предприети от Република Беларус 

през последните две години, допринесе за подобряване на отношенията между 

Европейския съюз и Република Беларус. Това положително политическо събитие в 

отношенията между Европейския съюз и Република Беларус следва да бъде признато, а 

двустранните отношения допълнително да се подобрят. Съответно с настоящия 

регламент се отменят автономните квоти върху вноса на текстилни продукти и облекла 

с произход от Република Беларус, предвидени в приложения II и III към Регламент (ЕС) 

2015/936. 

• Съгласуваност с другите политики на Съюза 

Освобождаването на политическите затворници на 22 август 2015 г. и други 

положителни инициативи, предприети от Република Беларус през последните две 

години, допринесоха за подобряване на отношенията между Европейския съюз и 

Република Беларус. Премахването на квотите за вноса на текстилни продукти и облекла 

                                                 
1 Регламент (ЕС) 2015/936 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юни 2015 г. относно 

общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от 

двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични 

правила на Съюза за вноса (OВ L 160, 25.6.2015 г., стр. 1). 
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с произход от Република Беларус ще допринесе, наред с другите мерки, за подобряване 

на отношенията с Република Беларус. 

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 

• Правно основание 

Правното основание на предложението е член 207, параграф 2 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз. 

Регламент (ЕС) 2015/936 ще бъде изменен посредством обикновената законодателна 

процедура. 

• Субсидиарност (при неизключителна компетентност) 

Търговската политика е от изключителната компетентност на ЕС. Поради това 

принципът на субсидиарност не се прилага. 

• Пропорционалност 

Ограниченото използване на автономни квоти върху вноса на текстилни продукти и 

облекла с произход от Република Беларус предполага, че премахването на тези квоти 

ще има ограничено въздействие върху търговията в ЕС. 

• Избор на инструмент 

С оглед премахване на автономните текстилни квоти за внос на текстилни продукти и 

облекла с произход от Република Беларус Регламент (ЕС) 2015/936 следва да бъде 

изменен, тъй като в него са уредени годишните количествени ограничения с Република 

Беларус. 

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИ СЪС 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

• Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото 

законодателство 

Вносът на текстилни продукти и облекла с произход от Република Беларус ще бъде 

наблюдаван от Комисията. 

• Консултации със заинтересованите страни 

Държавите членки бяха уведомени на заседанието на Комитета по текстилните 

продукти на 5 ноември 2015 г.  

• Събиране и използване на експертни становища 

Комисията се опря на данни за използването на квоти, предоставени от Système Intégré 

de Gestion de Licenses (SIGL) на Европейската комисия и от Евростат. 

• Оценка на въздействието 

Не е извършена оценка на въздействието поради ограничената употреба на автономни 

квоти за вноса на текстилни продукти и облекла с произход от Република Беларус. 
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• Пригодност и опростяване на регулаторната рамка 

След премахването на автономните квоти за вноса на текстилни продукти и облекла с 

произход от Република Беларус вече няма да е необходимо издаването от държавите 

членки на свързаните с квотите разрешения за внос да се управлява посредством SIGL. 

• Основни права 

Не е приложимо. 

4. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА 

Намалено работно натоварване на екипа на SIGL на Европейската комисия що се 

отнася до управлението на автономни квоти за Република Беларус. 

5. ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ 

• Планове за изпълнение и уредба за наблюдение, оценка и докладване 

Вносът на текстилни продукти и облекла с произход от Беларус ще бъде наблюдаван от 

Комисията. 

• Обяснителни документи (за директиви) 

Не е приложимо. 

• Подробно разяснение на конкретни разпоредби на предложението 

Не е приложимо. 
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2016/0029 (COD) 

Предложение за 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за изменение на Регламент (ЕС) 2015/936 на Европейския парламент и на Съвета 

относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, 

които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други 

договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-

специално член 207, параграф 2 от него, 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 

в съответствие с обикновената законодателна процедура, 

като имат предвид, че: 

(1) В Регламент (ЕО) 2015/936
2
 са установени общите правила за внос на текстилни 

продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни 

споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични 

правила на Съюза за вноса. 

(2) Освобождаването на политическите затворници на 22 август 2015 г. е важна 

стъпка, която, заедно с няколко положителни инициативи, предприети от 

Република Беларус през последните две години, допринесе за подобряване на 

отношенията между Европейския съюз и Република Беларус. 

(3) Това положително политическо събитие в отношенията между Европейския 

съюз и Република Беларус следва да бъде признато, а двустранните отношения 

допълнително да се подобрят. Съответно с настоящия регламент се отменят 

автономните квоти върху вноса на текстилни продукти и облекла с произход от 

Република Беларус, предвидени в приложения II и III към Регламент (ЕС) 

2015/936. 

(4) Ограниченото използване на автономни квоти върху вноса на текстилни 

продукти и облекла с произход от Република Беларус предполага, че 

премахването на тези квоти ще има ограничено въздействие върху търговията в 

ЕС.  

(5) С цел да се коригират грешните кодове по КН в категории 12, 13, 18, 68, 78, 83 

(група II Б), 67, 70, 94, 96 (група III Б) и 161 (група V), приложение I към 

Регламент (ЕС) 2015/936 следва да бъде съответно изменено. 

                                                 
2 Регламент (ЕС) 2015/936 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юни 2015 г. относно 

общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от 

двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични 

правила на Съюза за вноса (OВ L 160, 25.6.2015 г., стр. 1). 
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(6) В приложения II, III и IV от Регламент (ЕС) 2015/936 следва да се използва 

официалното наименование на Корейската народнодемократична република, а в 

приложение V към Регламент (ЕС) 2015/936 следва да се използва официалното 

наименование на Република Беларус. 

(7) За да се улеснят административните процедури, срокът на валидност на 

разрешенията за внос следва да се увеличи от шест на девет месеца в член 21, 

параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/936, 

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

Регламент (ЕС) 2015/936 се изменя, както следва: 

1. Член 21, параграф 2 се заменя със следното: 

„2. Срокът на валидност на разрешенията за внос, издавани от 

компетентните органи на държавите членки е девет месеца. Той може да бъде 

променян при необходимост, в съответствие с процедурата по разглеждане, 

предвидена в член 30, параграф 3.“ 

2. Раздел А от приложение I към Регламент (ЕС) 2015/936 се изменя в 

съответствие с приложението към настоящия регламент, а приложения II, III, 

IV и V към Регламент (ЕС) 2015/936 се заменят с текстовете, съдържащи се в 

приложението към настоящия регламент. 

Член 2 

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален 

вестник на Европейския съюз. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 

държави членки. 

Съставено в Брюксел на  година. 

За Европейския парламент За Съвета 

Председател Председател 
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