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Проект
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НАЗАКОНА  ЗА КОНТРОЛ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ С ОРЪЖИЕ И СЪС СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ С ВЪЗМОЖНА ДВОЙНА УПОТРЕБА 
(Обн., ДВ, бр. 102 от 21.11.1995 г., в сила от 21.01.1996 г.)
§1
  Чл. 1 се изменя както следва:
1. Ал. 2 се променя както следва:
"(2) Стоките и технологиите са с възможна двойна употреба, когато могат да бъдат използвани както за граждански, така и за военни цели и включват всички стоки, които могат да бъдат използвани както за не експлозивни цели, така и да подпомагат по някакъв начин производството на ядрено оръжие или други ядрено-експлозивни устройства. В тази категория се включват и програмните продукти с такива характеристики."
2. Създават се нови алинеи 3 и 4 със следния текст:
"(З) Списъкът на оръжието и на стоките и технологиите с възможна двойна употреба, по ал. 1 се определя от Министерския съвет и се обнародва в "Държавен вестник".
(4) Не подлежи на контрол по този закон въоръжението, снаряжението, техниката и оборудването на български и чуждестранни военни и полицейски контингенти при преминаването им през границите на Република България в случаите на:
1. Изпълнение на задължения на Република България произтичащи от международни договори и членство в международни организации.
2. Участие в операции по поддържане на мира.
3. Участие в международни учения, провеждани на или извън територията на Република България.
4. Изпълнение на хуманитарни, природозащитни, демонстрационни и спортни задачи с мирен характер."
§2
В чл. 2 думите "международното доверие и стабилност" се заменят с думите "международния мир и сигурност".
§3
В чл. З думите "кръга на предоставената им" се заменят с думите "рамките на своята" н след "на други държави" се добавят "и организации".
§4
Чл. 4 се изменя както следва:
1. 	В ал. 1 думата "държавата" се заменя с "министерски съвет".
2. В ал. 1 точка 3 се изменя както следва:
"3. съществуват ограничения:
а) наложени от Съвета за сигурност на ООН;
б) произтичащи от международни договори или от членството на Република България в международни организации, в това число и от международни режими за експортен контрол, в които Република България участва;
в) произтичащи от присъединяването на Република България към решения на Европейския съюз;
г) по силата на двустранни споразумения;
д) произтичащи от присъединяването на Република България към решения на международни организации и режими за експортен контрол, в която тя не е пълноправен член."
3. В ал. 1 се добавя точка 4 както следва:
"4. оръжието, стоките и технологиите са предназначени за държава, на чиято територия се водят военни действия или която участва във военен конфликт."
4. Ал. 2 се изменя както следва:
"(2) Списъкът на държавите, по отношение на които има ограничения по т. З и т. 4, се определя и актуализира от Министерския съвет."
5. Добавя се нова алинея както следва:
"(З) Списъка на държавите, за които не се изисква сертификат за краен потребител по чл.6 и чл.7 се определя и актуализира от Министерския съвет."
§5
Чл. 5 се изменя както следва:
1. В ал. 1 на мястото на думите "с над 50 на сто българско участие при спазване на изискванията на този закон" се поставя запетая и "регистрирани по Търговския закон на Република България, чийто основен капитал е не по-малко от 300 000 лв."
2. В ал. 2 на мястото на думите "на основа на предоставен лиценз за осъществяване на съответната дейност и разрешение за всяка сделка, издадени от определени от Министерски съвет органи, ръководени от министри" се заменят с думите "на предоставена от Междуведомствен съвет към Министерски съвет лицензния за осъществяване на съответната дейност и разрешение за всяка сделка, издадено от Държавна комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към Министерски съвет."
3. Ал. З придобива следното съдържание: "(З) Посредническа дейност свързана със сделки с оръжие могат да извършват български физически лица и лица регистрирани по Търговския закон, въз основа на предоставена от органите по ал.2 лицензия за такава дейност."
4. Добавят се нови алинеи 4, 5, б и 7 както следва:
"(4) Лицензията и разрешението се издават за определен срок. Обхватът на лицензията
и разрешението се определя от органите по ал.2.
(5 ) За издаване на лицензните и разрешенията се заплащат държавни такси в размери,
определени от Министерския съвет.
(6) При необходимост органите по ал. 2 могат да изискват становището на други държавни органи.
(7) Органите по ал. 2 могат да привличат специалисти и експерти, които да дават становище по въпроси, за които се изискват специални знания."
§ 6
Чл. 6 се изменя както следва:
1. Ал. 1 придобива следното съдържание: 
"(1) Търговските дружества по чл.5, ал.2 кандидатстващи за получаване на лицензия представят пред лицензиращия орган следните документи:
1. Заявление и информация за търговската дейност през предшестващия лицензирането
период;
2. Съдебно удостоверение с вписаните в търговския   регистър обстоятелства, съдържащи всички последващи вписването промени в тези обстоятелства;
3. Документ от Министерство на вътрешните работи, че заявителят е създал необходимата организация за съхранение на оръжие съгласно Закона за контрол над взривните вещества, оръжията и боеприпасите.
4. Съгласуван с Министерството на вътрешните работи списък на лицата, които пряко се занимават или посредничат за осъществяването на тази дейност, придружен с биографична справка, свидетелство за съдимост и образец от подписа;
5. Копие от документите, удостоверяващи данъчната регистрация, регистрацията в НСИ /код БУЛСТАТ/ и изпълнени данъчни задължения;
6. Документ за внесена такса."
2. Създава се нова алинея 2 със следното съдържание:
"(2) Лицата кандидатстващи за получаване на лицензия по чл. 5, ал. З, представят пред лицензиращия орган следните документи:
1. Заявление и информация за търговската дейност през предшестващия лицензионен период;
2. Съдебно удостоверение с вписаните в търговския   регистър обстоятелства, съдържащи всички последващи вписването промени в тези обстоятелства;
3. Съгласуван с Министерството на вътрешните работи списък на лицата, които се занимават с тази дейност, придружен с биографична справка, свидетелство за съдимост и образец от подписа;
4. Копие от документа, удостоверяващ изпълнени данъчни задължения от физическите и юридическите лица и копия от документите, удостоверяващи данъчната регистрация, размера на основния капитал и регистрацията в НСИ /код БУЛСТАТ/;
5. Документ за внесена такса."
3. Създава се нова алинея 3 както следва:
"(З) Лицензиращият орган отказва издаването или отнема предоставената лицензия когато:
1. не са представени необходимите данни за издаването им или са представени неверни или непълни данни;
2. заявителят не е изпълнил предвидени в този закон задължения;
3. при настъпване на обстоятелства, които противоречат на определените в чл. 2 цели;
4. външнотърговските сделки с оръжие не осигуряват защита на националната сигурност и външнополитическите интереси на страната и укрепване на международния мир и сигурност;
5. дейността не съвпада с издаденото разрешение;"
4. Създава се нова ал. 4 както следва:
"(4) Търговските дружества по чл.5 ал.2, кандидатстващи за разрешение за сделка с оръжие представят пред органа издаващ разрешението следните документи:
А. Внасяне:
1. заявление относно сделката за внос, в което се посочват условията по сделката и общата цена;
2. копие и превод на български език на документ, издаден от компетентен орган на страната, в която е регистрирана фирмата продавач, че същата фирма има разрешение ла търгува с оръжие;
3. писмена декларация от вносителя и сертификат от крайния потребител, че внесеното оръжие няма да бъде реекспортирано или прехвърляно без разрешението на българските компетентни органи и ще бъде използвано при спазване на действащите български закони.
4. документ за внесена такса.
Б. Изнасяне:
1. заявление относно сделката за износ, в което се посочват условията по сделката и общата цена;
2. копие и превод на български език на документите, удостоверяващи правото за търговия с оръжие на вносителя и посредниците, ако има такива;
3. оригинал и превод на български език на сертификата за краен потребител или разрешението за внос издадени от компетентните органи на страната потребител потвърждаващи, че   оръжието няма да бъде реекспортирано или прехвърляно без разрешението на българските компетентни органи.
4. документ за внесена такса.
В. Реекспорт
1. заявление относно сделката за реекспорт, в което се посочват условията по сделката и общата цена;
2. копие и превод на български език на документите, удостоверяващи правото за търговия с оръжие на първоначалния доставчик, вносителя и посредниците, ако има такива;
3. оригинал и превод на български език на сертификата за краен потребител или разрешението за внос издадени от компетентните органи на страната потребител потвърждаващи, че   оръжието няма да бъде реекспортирано или прехвърляно без разрешението на българските компетентни органи;
4. разрешение за реекспорт от компетентните органи на държавата на първоначалния доставчик;
5. документ за внесена такса."
§7

След чл. б се добавя заглавие: "Глава трета: Режим на външнотърговската дейнсот със стоки и технологии с възможна двойна употреба", като същото заглавия след сегашния
член 8 се заличава.
§8
Чл. 7 се изменя както следва:
1. Ал. 1 придобива следното съдържание: "(1) Външнотърговска дейност със стоки и технологии с възможна двойна употреба, могат да извършват търговски дружества, регистрирани по Търговския закон на Република България."
2. Ал. 2 придобива следното съдържание: (2) Изнасянето на стоки и технологии с възможна двойна употреба се извършва въз основа на предоставена лицензия и разрешение за всяка сделка от органите по чл. 5, ал. 2."
3. Ал. З придобива следното съдържание: "(З) Внасянето на стоки и технологии с възможна двойна употреба се извършва въз основа на издадено разрешение от органа по чл. 5, ал. 2."
4. Създава се ал. 4 както следва: "(4) Лицензията и разрешението се издават за определен срок. Обхватът на лицензията и разрешението се определя от органа по чл. 5 ал. 2."
5. Създава се ал. 5 както следва: "(5) За издаване на лицензията и разрешението се заплащат държавни такси в размери, определени от Министерския съвет."
6. Създава се ал. 6 както следва: "(б) При необходимост органите по чл. 5, ал. 2 могат да изискват становището на други държавни органи."
7. Създава се ал. 7 както следва: "(7) Органите по чл.5 ал. 2 могат да привличат специалисти и експерти, които да дават становище по въпроси, за които се изискват специални знания."
§9
Чл. 8 се изменя както следва:
 1. Ал. 1 се изменя както следва: "(1) Търговските дружества, кандидатстващи за получаване на лицензия по чл.7 ал.2 представят пред лицензиращия орган следните документи:
1.Заявление в което се посочват стоките и/или технологиите с които ще се
извършва външнотърговската дейност съгласно списъка по чл. 1 ал.З и информация за търговската дейност през предшестващия лицензирането период;
2. Документ от Министерство на вътрешните работи и съответния компетентен държавен орган в зависимост от вида на стоката и/или технологията, заявителя е създал условия и необходимата организация за работа с посочените от него стоки и/или технологии.
3. Съдебно удостоверение с вписаните в търговския   регистър обстоятелства, съдържащи всички последващи вписването промени в тези обстоятелства;
4. 	Съгласуван с Министерството на вътрешните работи списък на лицата, които пряко се занимават или посредничат за осъществяването на тази дейност, придружен с биографична справка, свидетелство за съдимост и образец от подписа;
5. Копие от документите, удостоверяващи данъчната регистрация, регистрацията в НСИ /код БУЛСТАТ/ и изпълнени данъчни задължения;
6. Документ за внесена такса."
2. Създава се ал. 2 както следва: "(2) Търговските дружества по чл.7 ал.1 кандидатстващи за разрешение за сделка със стоки и технологии с възможна двойна употреба представят пред органа издаващ разрешението следните документи:
А. Внасяне
1. заявление относно сделката за внос, в което се посочват условията по сделката и общата цена;
2. съдебно удостоверение за вписаните в търговския регистър обстоятелства, съдържащи всички последващи вписването промени в тези обстоятелства, данъчна регистрация и БУЛСТАТ (в оригинал или официално заверено копие на заявителя).
Б. Изнасяне
1. заявление относно сделката за износ, в което се посочват условията по сделката и общата цена;
2. оригинал и превод на български език на сертификата за краен потребител или разрешението за внос на стоката и/или технологията, издадени от компетентните органи на страната потребител, включващи недопускане на реекспорт или прехвърляне без разрешението на българските компетентни органи и посочващи за каква цел и къде ще се използва стоката и/или технологията.
3. документ за внесена такса.
В. Реекспорт
1 заявление относно сделката за реекспорт, в което се посочват условията по сделката и общата цена;
2. оригинал и превод на български език на сертификата за краен потребител или разрешението за внос на стоката и/или технологията, издадени от компетентните органи на страната потребител, включващи недопускане на реекспорт или прехвърляне без разрешението на българските компетентни органи и посочващи за каква цел и къде ще се използва стоката и/или технологията.
3. разрешение за реекспорт от компетентните органи на държавата на първоначалния доставчик;
4. документ за внесена такса."
3. Създава се ал. З както следва: "(З) При необходимост органите по чл. 5, ал. 2 могат да изискват становището на други държавни органи."
4. Създава се ал. 4 както следва: "(4) Органите по Чл.5 ал2 могат да привличат специалисти и експерти, които да дават становище по въпроси, за които се изискват специални знания."
§ 10

Чл. 9 се изменя както следва:
1. Ал. 1 придобива следното съдържание: "Разрешение за износ на стоки и технологии с възможна двойна употреба, невключени в списъка по ал.1 ал.З се изисква, когато износителят знае или е бил уведомен в писмена форма от съответните органи, че:
1. стоките и технологиите с възможна двойна употреба са или могат да се използват, като цяло или част от тях, за разработване, производство, използване, поддържане, съхраняване, откриване, идентифициране или разпространение на химическо, биологическо или ядрено оръжие или други ядрени експлозивни устройства или за разработването, производството, поддръжката или съхранението на ракети-носители на такива оръжия, режимът на които е уреден в международните договори за забраната или неразпространението им;
2. стоките и технологиите с възможна двойна употреба са предназначени за държавите по чл. 4 ал. 1 т. З и т. 4.
3. стоките и технологиите с възможна двойна употреба са предназначени за военна крайна употреба."
2. Ал. 2, 3 и 4 се заличават.
§11
След чл. 9 се добавя заглавие: "Глава четвърта: Режим на международен транспорт на оръжие".
§12
Чл. 10 се изменя както следва:
1. Ал. 1 придобива следното съдържание: "(1) Транспортирането на оръжие от регистрирани по Търговския закон превозвачи от и за територията на Република България, както и от и за територията на трети страни, се извършва въз основа на лицензия съгласно Чл.5 ал.З."
2. Ал. 2 и ал. З се заличават.
§13
Чл. 11 се изменя както следва: "Транзитен превоз на оръжие през територията на Република България се извършва от лицензирани превозвачи, въз основа на разрешение за транзитен превоз, издадено от органът по чл. 5, ал. 2, в което се определят митническите пунктове, маршрутът и срокът за преминаване. Разрешението се издава за всеки отделен случай."
§14
След чл. 11 се добавя заглавие: "Глава пета: Задължения на участниците във външнотърговската дейност" като същото след чл. 13 се заличава.
§15
Чл. 12 се изменя както следва: "Лицата, извършващи външнотърговска дейност с оръжие и със стоки и технологии предмет на контрол по този закон, са длъжни:
1. да водят отделен регистър за сделките, които сключват по този закон, и да съхраняват търговските и транспортните документи и информацията, свързана с осъществяването на сделката, за срок не по-малък от пет години;
2. да спазват условията, при които е разрешена тази дейност, и незабавно да информират писмено контролните органи за всяка тяхна промяна;
3. да посочат името,служебното положение и адреса на представителите на страната по сделката, посредника и на крайния потребител, отговорни за изпълнението на задълженията по сделката, и незабавно да информират за всяка тяхна замяна;
4. да информират съответните държавни органи, ако съществува вероятност стоките и технологиите с възможна двойна употреба, с които осъществяват външнотърговска дейност, да се използват по начина, предвиден в чл. 9."                       .
§16
Чл. 13 се изменя както следва: "Вносителите и износителите на оръжие са длъжни да включват във външнотърговския договор клауза, задължаваща купувача, че закупеното оръжие няма да бъде прехвърлено на други физически или юридически лица без изричното съгласие на вносителя или износителя."
§17
Чл. 14 се изменя както следва: "Получените по този закон лицензия и разрешение не могат да бъдат преотстъпвани."
§18
След чл. 14 се добавя заглавие "Контрол по спазването на режима за външнотърговска дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба" като същото след чл. 16 се заличава.
§19
Чл. 15 се изменя както следва:
1. Ал. 1 придобива следното съдържание: "(1) Контролът по изпълнението на този закон се извършва от органите по чл. 5 ал. 2."
2. Създава се нова ал. 2 както следва: "(2) Контролът включва проверки преди и след      издаване      на      лиценза      или      разрешението:
1. на информацията за крайния потребител и крайната употреба;
2. на изпълнението на задълженията на страните по сделката и на крайния потребител."
3. Създава се нова ал. З както следва: "(З) При извършване на контрола контролните        органи        по        ал.         1        могат:
1. да изискват информацията, необходима за провеждането на контрола;
2. да отправят искания до компетентните органи на други държави за предоставяне на информацията, необходима за провеждането на контрола;"
4. Създава се нова ал. 4 както следва: "(4) Контролните органи са длъжни да не разгласяват служебната, производствената и търговската тайна на проверяваните лица."
5. Създава се нова ал. 5 както следва: "(5) При осъществяване на контрола могат да участват представители на чужда държава в съответствие с международните задължения, поети от Република България въз основа на международни договори или участие в международни организации."
& 19                    
Чл. 16 се изменя както следва: "Органите по чл. 15 ал. 1, които са констатирали наличие на данни за извършено престъпление, сезират прокуратурата."
§18
Чл. 17 се изменя както следва:
1. Ал. 1 придобива следното съдържание: "Органите по чл. 5 ал. 2 представят в Министерския съвет ежегоден доклад за изпълнението на този закон."
2. Ал. 2,3,4,5 и 6 се заличават.
§19
Въвежда се нова глава седма, които се именува: "Административнонаказателни разпоредби и имуществени санкции" и към нея преминават чл. 18, чл. 19 и чл. 20, които се изменят както следва:
Чл. 18 придобива следното съдържание: "За неизпълнение на задълженията на съответните длъжности лица на търговското дружество се налага глоба от 5 000 лв. до 50 000 лв., ако извършеното от тях не съставлява престъпление."
Чл. 19 придобива следното съдържание: "На търговското дружество и посредниците, които не изпълняват задълженията си се налагат имуществени санкции в размер на двукратната цена на сделката, определена въз основа на данните от външнотърговския договор."
Чл. 20 придобива следното съдържание: "(I) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностните лица на органите по чл. 5, ал. 2
(2) Наказателните постановления се извършват от ръководителя на съответния орган по чл. 5 ал. 2, констатирал съответното нарушение, или овластено от него длъжностно лице.
(3) Съставянето на актовете за установяване на административни нарушения, налагането на административните наказания, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
§20
Чл. 21 и чл. 22 се заличават.
§21
Заглавието "Допълнителна разпоредба" се изменя в "Допълнителни разпоредби"

§22 

Добавя се нов параграф 2 както следва:
"§ 2. "Външнотърговска дейност" включва извършването на търговска сделка, когато стоката е поставена под митнически режим или е дадено митническо направление независимо от вида на сделката, във връзка с която се осъществява, когато едната от страните на сделката е чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано с право да извършва тази дейност по националното си законодателство."
§23
Добавя се нов параграф 3 както следва:
"§ 3. "Посредническа дейност" е част от външнотърговска дейност и включва всички дейности, свързани с осъществяването на външнотърговска сделка, в това число спедиторски и транспортни услуги и финансиране, когато лицето извършващо тази дейност, не е фактическият износител, вносител или реекспортьор."
§24
Добавя се нов параграф 4 както следва:
"§ 4. "Технология" е техническа информация, необходима за разработването, производството или използването на стоките. Тази информация взема формата на технически данни или техническа помощ.
(1)    Техническата помощ може да бъде под формата на команди, сръчности, обучение, работно учение и консултантски услуги и да включва предаване на технически данни.
(2)   Техническите данни могат да бъдат под формата на проекти, чертежи, диаграми, модели, формули, таблици, инженерни чертежи и спецификации, писмени или съхранени на друг носител команди (диск, дискета, лента, КОМ (запаметяващи устройства, информацията от които може само да се чете)."
§25
Добавя се нов параграф 5 както следва:
"& 5. За целите на този Закон "изнасянето" включва и предаването на програмни продукти (софтуер) и технологии чрез електронни средства, факс или телефон за получател извън границите на Република България. Това се прилага по отношение на устно предаване на технологии по техническо средство само в случаите когато технологичните данни се съдържат в документ, съответната част на който е прочетена устно или описана по такъв начин, че в значителна степен да се постигне същия резултат."
§ 26
Добавя се нов параграф 6 както следва:
"§ 6.  За целите на този Закон "военна крайна употреба" означава:
(1) внедряване във военни изделия, включени в списъка по чл.1 ал.З;
(2) 	използване на оборудване за производство, изпитание или анализ и негови компоненти за разработването, производството или подръжката на военни изделия, включени в списъка по чл. 1 ал.З."

§27 
В глава "Преходни и заключителни разпоредби" настъпват следните промени.
1. § 2 се преномерира в § 5.
2. § 3 се преномерира в § б, като след думите "който извършва външнотърговска дейност" се добавят думите "с оръжие и", както и преди думите "стоките с възможна двойна употреба, предмет на престъплението" се добавят думите "Оръжието и"
3. § 4 се преномерира в § 7 и придобива следното съдържание: "В чл. 11. ал. (1) на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, думите "Държавната комисия за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори", с заменят с "Държавна комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение".
4. § 5 се преномерира в § 8 и придобива следното съдържание: "Законът влиза в сила в срок 2 месеца след обнародването му в "Държавен вестник"."
5. Създава се нов параграф 9 със следното съдържание: "Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет, който приема правилник за неговото прилагане в едномесечен срок от влизането на закона в сила."
6. Преходните и заключителни разпоредби към закона за деноминация на лева    (ДВ, бр. 20 от 1999 г., доп., бр. 65 от 1999 г., в сила от 5.07.1999 г.) се заличават.
7. § 7 се заличава.


МОТИВИ
КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ С ОРЪЖИЕ И СЪС СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ С ВЪЗМОЖНА  ДВОЙНА УПОТРЕБА
 (обн., ДВ, бр. 102 от 21.11.1995 г., в сила от 21.01.1996 г.)
В декларацията на ОДС относно включването на Република България в световната коалиция срещу тероризма и подкрепата й на военните операции срещу базите на тероризма в Афганистан, ние призовахме за реални действия срещу тероризма, включително и "строги ограничения на търговията с оръжие при стриктно спазване на всички препоръки на СС на ООН и Евроатлантическата общност." Настоящите предложения следва да се разглеждат в контекста на тази декларация.
Необходимостта от промени в Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба произтича от задълженията, които Република България е поела в съответствие с членството си в международни организации; международни договори, които тя е подписала; както и от принадлежността й към демократичните и цивилизовани държави.
Усъвършенстването на българската система за експортен контрол е от ключово значение по отношение на ангажиментите на нашата страна във връзка с глава 27 "Обща външна политика и политика за сигурност", както и поетите ангажименти за изпълнение на Плана за действие за членство в НАТО.
Материята на държавния контрол върху външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба е уредена със закон, приет от Народното събрание през 1995. Въпреки, че сега действащия закон като цяло отговаря на европейските и световни норми за извършване на тази дейност, практиката отчете някои пропуски и непълноти. Поради това законът следва да бъде изменен и допълнен. Работата по предлаганите промени продължи две години и в нея участваха водещи експерти от всички компетентни звена в администрацията. През 2000 г. българското правителство информира нашите международни партньори за характера на изготвяните промени.
Предлаганите промени целят да отчетат новите международни ангажименти на Република България, произтичащи от напредналия етап на преговорите за присъединяване към ЕС; документа на ОССЕ по МОЛВ (Малки оръжия и леки въоръжения) (одобрен с Решение на МС от 01.02.2001); решенията на Васенараската договореност и други международни режими за експортен контрол и неразпространение; Резолюциите на СС на ООН, включително и заключителния документ, приет от Световната конференция на ООН по предотвратяване на нелегалната търговия с МОЛСВ във всичките й аспекти (9-20.06.2001).
Част от предлаганата уредба вече се прилага в нашата политика на експортен контрол, но все още не е законодателно оформена. Предложените промени не влияят върху производствените и експортни възможности, както и пазарните интереси, на България. Те са допълнително доказателство за отговорната политика, която България следва в областта на експортния контрол, като допринасят за подобряване на международното доверие в страната и пазарните й възможности.
Основните моменти са следните:
- Промените в чл. 1 актуализират общите разпоредби на закона съгласно дефиницията на Резолюцията на Съвета на Европейския съюз, номер 1334 от 22 юни 2000 г. (дефиниция на стоки и технологии с възможна двойна употреба), както и в съответствие с Васенарските договорености (обнародване на списък на оръжието и стоките и технологиите с възможна двойна употреба в Държавен вестник). Въвежда се клауза, че при провеждането на международни мироопазващи операции, учения, природозащитни, демонстрационни и спортни прояви с мирен характер не се извършва смяна на собствеността на въоръжението, снаряжението, техниката и оборудването на участващите военни и полицейски контингенти, т.е. не се извършва търговска сделка.
- Промените в чл. 2 и чл. З целят актуализиране на терминологията на Закона.
- В чл. 4 се указва кой е субекта, който от името на държавата може да въвежда ограничения и да налага забрани, т.е. министерски съвет. Също така се определят и случаите, в които могат да бъдат въведени ограничения и да бъдат наложени забрани. Същевременно въвеждането на отделни списъци дава точна информация на лицензираните фирми за възприетите ограничения   или облекчения по отношение на отделни държави.
- Промените в чл. 5 целят ясно и прецизно да дефинират правата и задълженията на държавните органи, търговските дружества и физическите лица по осъществяването на контрола върху сделките. Основните промени са както следва. В ал. 1 се дава възможност да бъдат лицензирани и дружества с чуждо участие регистрирани съгласно българското законодателство, например приватизирани с чуждо участие търговски дружества, които запазват предмета си на дейност изискващ лицензиране или го разширяват в насока изискваща лицензиране. Въведеното изискване за основен капитал е насочено към ограничаване на броя на участващите на пазара на оръжие и гарантиране на събираемостта на административните взимания на държавата.
В ал. 2 се определя, че разрешенията за всяка отделна сделка се дават от Държавна комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение.
Ал. З създава условя за лицензирането на посредническата дейност, като по този начин се поставят под контрол действията на българските физически и юридически лица на оръжейния пазар, като в същото време  осигурява равнопоставеност на българските фирми транспортиращи оръжие, спрямо чуждестранните конкуренти.
- С промените в чл. б се включват допълнителни разпоредби с цел надеждно идентифициране и удостоверяване на крайния потребител. Определят се конкретните изисквания към кандидатстващите за лицензия и разрешение .за конкретна сделка дружества , както и мотивите за отказване на лицензия или разрешение се фиксират в закона. Отпада изискването за секретност при търговията с оръжие, когато тази дейност не е свързана с армията, което осигурява  прозрачност  и  възможност  за  ефективен контрол  на външнотърговската дейност с оръжие. По силата на чл. 6, т.5 от Списъка за  фактите, сведенията и предметите които съставляват   държавна тайна, "сведенията по вноса и износа на въоръжение, бойна техника и боеприпаси за нуждите на армията" остават секретни от което следва, че търговските дружества кандидатстващи за такива сделки, трябва да притежават секретни деловодства.
Промените в чл. 7 заместват текста на стария чл.9 и ограничават кръга на лицата, които могат да извършват външнотърговска дейност със стоки и технологии с възможна двойна употреба, като това могат да бъдат само юридически лица - търговски дружества регистрирани по българското законодателство.
В чл. 8 се определят конкретните изисквания към кандидатстващите за лицензия и разрешение за конкретна сделка дружества, както и мотивите за отказване на лицензия или разрешение се фиксират в закона.

В чл. 9 се въвежда "всеобхватна клауза" в съответствие с препоръките на Резолюция на Съвета на ЕС номер 1334 от 22 юни 2000 г.
Въвежда се нова глава, в която се запазва досегашния режим на лицензиране на международния транспорт на оръжие, което е уникална практика единствено за България и дава възможност за ефективен контрол с цел равнопоставеност на българските и чуждите превозвачи.
С промените в чл. 18 - 19 драстично се увеличават санкциите спрямо евентуални нарушители.


