РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


Проект!



ЗАКОН
за изменение и допълнение на
Закона за техническите изисквания към продуктите


	§ 1. Създава се нов член 8а от три алинеи със следното съдържание:
(1) Оценяването на съответствието на вносни продукти се извършва посредством анализ и проверка на съществуващите стандартизационни и сертификационни документи на продукта, издадени от компетентните чуждестранни органи.
	(2) Документална проверка се извършва за всички вносни продукти и същата има за цел да установи съответствието им със съществуващите съществени технически изисквания, съгласно действащите нормативни актове и БДС.
	(3) Ако в резултат на проведената документална проверка, по предходната алинея, се установи, че даден вносен продукт е произведен и отговаря на: 
1. хармонизиран европейски стандарт; 
2. европейско техническо одобрение;
3. национални технически спецификации, признати от Европейската комисия;
4. съществуващите съществени технически изисквания в Европейския съюз и действащ национален стандарт в страна, член на съюза;
се счита, че този продукт съответства на техническите изисквания, определени в този закон и наредбите по чл. 7.




София  21.10. 2004 г.                          Вносители: Юлияна Дончева, Асен Гагаузов












Мотиви




След приемането и влизането в сила на изменения на два свързани нормативни акта, а именно: Законът за техническите изисквания към продуктите /изм. ДВ, бр. 18 и бр. 107 от 2003 г./ и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти /изм. ДВ, бр. 109 от 2003 г./ се създадоха сериозни практически проблеми, изразяващи се в продължителността на сроковете и процедурите за регистрация на някои строителни и други видове продукти. Съществените изменения в цитираните актове дни преди изтичането на предвидените крайни срокове и запазването на същите тези срокове за изпълнение на вече промененините и усложнени процедури се явява сериозен проблем на всички стопански субекти. От друга страна, не е изградена изцяло или напълно липсва необходимата за провеждането на предвидените процедури инфраструктура – лаборатории за изпитания, сертифициращи институции и др. организациии, които следва да проведат тези процедури на практика. Не на последно място, разходите за оценяване на съответствието на продуктите по Българските Държавни Стандарти, които заинтересуваните стопански субекти следва да извършат в изключително кратки срокове, обезсмислят икономически провеждането на съответните процедури за пререгистрация и една голяма група от продукти ще изчезнат от пазара, което би се отразило негативно на конкурентната среда, а оттук и на крайните цени за потребителите. Нещо повече, целта на приетите нови правила и процедури е унификация на българското право със съответните правила на Европейския съюз, но не се отчита обстоятелството, че това се прави в момент, в който в самия съюз се подготвят сериозни промени в този процес и се подготвя усилено въвеждането на т. н. “нов подход”. Като цяло липсват условия за плавен и безболезнен преход към новата сертификация на продуктите, като в стопанските субекти се нагнетява излишно напрежение с оглед на създадената практическа невъзможност за изпълнение на заложените правила в предвидените срокове и тежките санкции за неизпълнението им. 
	Предлаганите промени в Закона за техническите изисквания към продуктите целят преодоляване на тези проблеми. Идеята е промяната да засегне не само вносните строителни продукти, но да се обхванат всички продукти, които попадат в полето на действие на закона.
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