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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З А К О Н

за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

(Обн., ДВ, бр. 23 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2009 г. и бр. 14 от 2015 г.)


§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Разрешения за износ, внос и транзит на стоките, посочени в Приложение II, и оказване на техническа помощ, свързана с тези стоки, за излагане или предлагане за продажба на стоките, посочени в Приложение II, и разрешения за износ, транзит и предоставяне на брокерски услуги на стоките, посочени в приложения III и IIIa на Регламент 1236/2005, и оказване на техническа помощ, свързана с тези стоки, се издават от министъра на икономиката или от оправомощени от него длъжностни лица.
(2) Разрешения за износ, внос и транзит на стоките, посочени в Приложение II, и за оказване на техническа помощ, свързана с тези стоки, и за излагане или предлагане за продажба на стоките, посочени в Приложение II, се издават само в случаите по чл. 3, параграф 2, чл. 4, параграф 2, чл. 4а, параграф 2 и чл. 4г от Регламент 1236/2005.“
§ 2. Наименованието на глава втора се изменя така: 
„Разрешения за износ, внос, транзит, предоставяне на брокерски услуги и за оказване на техническа помощ“.
§ 3. Член 3 се изменя така: 
„Чл. 3. (1) Разрешението за износ може да е индивидуално разрешение за износ, общо разрешение за износ или генерално разрешение на Съюза за износ съгласно определенията в Регламент 1236/2005.
(2) За износ на определени стоки за държави, посочени в Приложение IIIб, се прилага генерално разрешение на Съюза за износ съгласно чл. 8, параграф 1 на Регламент 1236/2005.“
§ 4. Създават се чл. 3а, 3б, 3в, 3г, 3д и 3е:
„Чл. 3а. (1) Лицата, които кандидатстват за индивидуално разрешение за износ, подават до министъра на икономиката заявление и следните документи:
1. попълнен формуляр по образец съгласно Приложение V на Регламент 1236/2005 в три екземпляра;
2. копие на документ, удостоверяващ техническите характеристики, функционалното предназначение, качествения и количествения състав на стоката;
3. нотариално заверено копиe на разрешение за внос и/или документ от крайния потребител, удостоверяващ крайната употреба на стоките, заверен от компетентен орган на държавата на крайния потребител;
4. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения между участниците в сделката;
5. документ за платена държавна такса.
(2) При подаване на заявление за общо разрешение за износ заявителят представя освен документите по ал. 1 и документи, удостоверяващи, че за предходната година е извършил и/или ще извърши през следващата година на базата на договорни отношения не по-малко от 
10 износа на изделията, които са описани в заявлението, за всеки от посочените в него получатели. Издаденото разрешение е със срок на валидност до две години и може да бъде продължено еднократно със срок до една година. 
Чл. 3б. Лицата, които кандидатстват за разрешение за внос, подават до министъра на икономиката заявление и следните документи:
1. попълнен формуляр по образец съгласно Приложение V на Регламент 1236/2005 в три екземпляра;
2. копие на документ, удостоверяващ техническите характеристики, функционалното предназначение, качествения и количествения състав на стоката;
3. документ, доказващ крайната употреба съгласно чл. 4, параграф 2 от Регламент 1235/2005;
4. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения между участниците в сделката;
5. документ за платена държавна такса.
Чл. 3в. Лицата, които кандидатстват за разрешение за транзит, подават до министъра на икономиката заявление и следните документи:
1. попълнен формуляр по образец съгласно Приложение V на Регламент 1236/2005 в три екземпляра;
2. копие на документ, удостоверяващ техническите характеристики, функционалното предназначение, качествения и количествения състав на стоката;
3. документ, доказващ крайната употреба съгласно чл. 4а, 
параграф 2 от Регламент 1235/2005, заверен от компетентен орган на държавата на крайния потребител;
4. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения между участниците в сделката;
5. пълномощно – при упълномощаване;
6. документ за платена държавна такса.
Чл. 3г. (1) Разрешението за предоставяне на брокерски услуги може да е индивидуално разрешение или общо разрешение.
(2) Лицата, които кандидатстват за индивидуално разрешение за предоставяне на брокерски услуги или за общо разрешение за предоставяне на брокерски услуги, подават до министъра на икономиката заявление и следните документи:
1. попълнен формуляр по образец съгласно Приложение VI на Регламент 1236/2005 в три екземпляра;
2. копие на документ, удостоверяващ техническите характеристики, функционалното предназначение, качествения и количествения състав на стоката;
3. документ, доказващ крайната употреба, заверен от компетентен орган на държавата на крайния потребител;
4. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения между участниците в сделката;
5. документ за платена държавна такса.
(3) При подаване на заявление за общо разрешение за брокерски услуги заявителят представя освен документите по ал. 2 и документи, удостоверяващи, че за предходната година е извършил и/или ще извърши през следващата година на базата на договорни отношения не по-малко от 
10 брокерски услуги с изделията, които са описани в заявлението, за всеки от посочените в него получатели. Издаденото разрешение е със срок на валидност до две години и може да бъде продължено еднократно със срок до една година.
Чл. 3д. Лицата, които кандидатстват за разрешение за оказване на техническа помощ, подават до министъра на икономиката заявление и следните документи:
1. попълнен формуляр по образец съгласно Приложение VII на Регламент 1236/2005 в три екземпляра;
2. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения между участниците в сделката и необходимостта от оказване на техническа помощ;
3. документ от крайния потребител, удостоверяващ конкретните дейности, свързани с оказването на техническата помощ;
4. документ за платена държавна такса.
Чл. 3е. Всички документи на чужд език се представят придружени със заверен превод на български език, който съдържа трите имена на лицето, извършило превода, длъжност и месторабота.“
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Разрешението за износ или внос се издава“ се заменят с „Разрешенията по чл. 3а, ал. 1, чл. 3б, чл. 3в, чл. 3г, ал. 1 и чл. 3д се издават“.
2. В ал. 5 думите „Издаденото разрешение е“ се заменят с „Издадените разрешения по ал. 1 са“.
§ 6. В чл. 6, ал. 1, т. 1 думите „чл. 3” се заменят с „чл. 3а, чл. 3б, 
чл. 3в, чл. 3г и чл. 3д”.        
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „оригинала на разрешението” се добавя „за износ, внос, транзит, предоставяне на брокерски услуги и за оказване на техническа помощ”.
2. В т. 2 след думата „изделия“ се добавя „или оказаната техническа помощ“.
3. В т. 3 думите „придружена с легализиран превод на български език“ и запетаите пред и след тях се заличават, а след думата „вносителя“ се добавя „в потвърждение на това обстоятелство“.
§ 8. В чл. 11 основният текст се изменя така: 
„На лицата, които осъществяват износ, внос, транзит и брокерска дейност със стоките, посочени в Приложение II, Приложение III и Приложение IIIа на Регламент 1236/2005, или оказват техническа помощ, свързана с тези стоки, без съответното разрешение и които нарушават условията и изискванията за използване на генерално разрешение на Съюза за износ, описани в Приложение IIIб, или извършват дейности в нарушение на разпоредбите на Регламент 1236/2005, се налага:“.

Заключителна разпоредба

§ 9. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.


Законът е приет от 44-ото Народно събрание на ……………..…... 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Димитър Главчев)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание


Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание е разработен след влизането в сила на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/2134 на Европейския парламент и на Съвета от 23 ноември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 1236/2005, с който се разширява обхватът на контрол на стоки и оборудване за изтезания.
Предлаганите промени в законопроекта целят своевременното прилагане на Регламент № 2016/2134 и по-специално - въвеждането на национално ниво на реда за издаване на разрешения за предоставяне на брокерски услуги, транзит и техническа помощ на стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание; на генерално разрешение на Съюза за износ и на общо разрешение по отношение на стоки, определени в Регламент (ЕО) № 1236/2005. 
Въведените мерки в регламента по отношение на брокерска дейност, транзит и техническа помощ на стоки целят да се предотвратят случаите, при които тези дейности допринасят за използването на стоките, с които те са свързани, за прилагане на смъртно наказание или на изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.
Въвеждането на общи разрешения за износ и за предоставяне на брокерски услуги цели ограничаване на административната тежест за заявителите, като компетентните органи имат правото да издадат общо разрешение за конкретни количества до конкретен краен потребител за определен период.

Генералното разрешение на Съюза за износ е прието с цел да се създаде единен конкурентоспособен пазар и да се гарантира поставянето при равни условия на всички износители от Съюза, когато изнасят определен тип стоки, описани в Регламент (ЕО) № 1236/2005, за определени местоназначения, като в същото време се гарантира високо ниво на сигурност и спазване на международните задължения. Същевременно се дава възможност на контролните органи да забранят на износителите да използват генерално разрешение на Съюза за износ, ако съществува основателно подозрение относно способността за спазване на условията на съответното разрешение или на разпоредба на законодателството за контрол върху износа на стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.
Във връзка с Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за предоставяне на някои официални документи на хартиен носител в законопроекта е предвидено отпадане на изискването заявителят да предоставя актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или копие на решението за първоначална регистрация на търговеца, както и единен идентификационен код на търговеца или код БУЛСТАТ, или акта за учредяване на юридическото лице, когато не е търговец.
Предложените промени ще доведат до създаването на по-благоприятни условия за бизнеса чрез отпадането, облекчаването и оптимизирането на част от сега действащите административни процедури.



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

							(Бойко Борисов)
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Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


№……….………………….

……………………. 2017 г.
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЧЕВ,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение ................... на Министерския съвет от 2017 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.
2. Частична предварителна оценка на въздействието.
3. Справка от Министерството на правосъдието за съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

							(Бойко Борисов)

