РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект!




ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО


§ 1 в § 34, т. 3 след думите “тютюневи изделия” се добавя текста  “в обектите лицензирани за безмитна търговия, както и без техническа възможност за връщане на ресто и контрол на достъпа на лица под 18 години.




	Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на ......................2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събание.
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М О Т И В И


	В  обнародвания на 10 Август 2004 г. Закон за здравето се допусна чрез преходните и заключитлени разпоредби, промяната в чл. 30, ал. 2, 11 от ЗТТИ, която по същество забранява изцяло продажбата на тютюневи изделия на лица чрез автомати на територията на Р. България.
	
	По същество тази промяна в закона противоречи, както на свободата на пазарната конкуренция, така и на съществуващата европейска законодателна практика. Съществуващите забрани в ЕС са в посока невъзможност за продажба в здравни и учебни заведения, на открито, както и на лица под 16 годишна вързраст.

	Европейската практика в тази област е коренно различна.
	В Германия според Закона за защита на младежта всички налични автомати задължително се преоборудват с техническо средство за ограничаване достъпа на малолетни и се забранява продажбата на тютюневи изделия от автомати без такава възможност.

	В Испания, според закон № 5966 на Министерство на Здравеопазването, и Декрет 192/04.03.1988 г. законодателят не определя срок за техническо преоборудване, а само вменява отговорността за продажбата на малолетни на собественика/оператора на автомата.

	В Европейската столица Брюксел, в Камарата на  представителите, на 03.09.03, е внесено Предложение за Закон за забрана продажбата на тютюневи изделия на малолетни”.

	Съветът на европейските министри на здравеопазването на 02.12.02, единодушно реши да се отправят препоръки към държавите членки за приемане в съответните страни на забрана за предоставяне на тютюневи изделия на малолетни.

	Този въпрос засяга подчинение на продажбата на възрастови условия, както и продажбата чрез автомати, продажбата в супермаркети, на самообслужване, както и продажбата от разстояние /като например продажбата по интернет, която трябва да се ограничи до сайтове, защитени с начини за разпознаване на пълнолетните потребители  въз основа на ефикасни механизми за индентификация възрастта на купувата/..

	Във връзка с горното и следвайки духа на Закона за здравето предлагаме да се въведат забрани за продажба на тютюневи изделия от автомати за продажба на тютюневи изделия на лица под 16 години, както и на открито.

	С това ще се изпълни желанието за контрол върху достъпа до продажби, като същевременно ще се защити и държавният интерес за продажба на оригинални изделия, облепени с бандерол – основно предимство на автоматичните продажби.





					Вносители: Марианна Асенова, Николай Камов

