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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 защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

(обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2002 г., бр. 86 и 114 от 2003 г., бр. 100 и 101 от 2005 г., бр. 30, 34 и 95 от 2006 г., бр. 53 и 82 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 63 и 98 от 2010 г., бр. 84 от 2012 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 102 от 2015 г. и 
бр. 12 и 58 от 2017 г.)


§ 1. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. (1) Физически и юридически лица могат да са освободени от задълженията за регистрация, разрешаване и/или ограничаване съгласно Дялове II, III, VI, VII, VIII и/или IX от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) в определени случаи за определени химични вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия, когато е необходимо в интерес на отбраната.
(2) Освобождаването по ал. 1 се допуска, когато е налице една или няколко от следните хипотези:

	предоставянето на информация относно производството, употребата или пускането на пазара за целите на отбраната на химично вещество в самостоятелен вид, в състава на смес или в изделие може да доведе до заплаха за националната сигурност;


	липсата на алтернативни химични вещества или технологии може да доведе до загуба на способност за производство, поддръжка, ремонт или модернизация на отбранителен продукт, както и до нарушаване на дългосрочната сигурност на доставките за целите на производството, поддръжката, ремонта или модернизацията на такъв продукт;



	може да се наруши способността на въоръжените сили на Република България да изпълнят своя задача;
	може да се наруши задължение на Република България за ограничаване оповестяването на информация в областта на отбраната;

е необходимо да се осигури изпълнението на задължения на Република България, произтичащи от участието й в международни организации или политико-военни съюзи за колективна отбрана.“
§ 2. Създават се чл. 20а-20д:
„Чл. 20а. (1) Дялове II, III, VI, VII, VIII и/или IX от Регламент (ЕО) 
№ 1907/2006 (REACH) могат да не се прилагат eдинствено от лица, на които е издадено разрешение за освобождаване по чл. 3а, наричано по-нататък „разрешение“.
(2) Компетентен орган за издаване на разрешението е Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет, наричан по-нататък „Междуведомствения съвет”.
(3) Редът, условията и сроковете за издаване, отказване, изменение, прекратяване и отнемане на разрешението; изискванията, които лицето, на което е издадено разрешение, следва да спазва за предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда, както и информацията, която поддържа и предоставя на Междуведомствения съвет, се определят с наредба на Министерския съвет.
(4) Разрешението се издава за срок, не по-дълъг от три години, и се прилага само за посочените в него случаи, видове и количества химични вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия и употреби. Разрешението може да се удължава еднократно за срок, не по-дълъг от срока, за който първоначално е издадено.
(5) В разрешението се посочват мерките, които лицето следва да прилага за предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда.
(6) Правата по разрешението не могат да се прехвърлят и преотстъпват, включително при преобразуване, с изключение на промяна на правната форма на лицето.
Чл. 20б. За издаване на разрешението в Междуведомствения съвет се подава заявление по образец с приложени към него документи съгласно наредбата по чл. 20а, ал. 3.
Чл. 20в. (1) Междуведомственият съвет издава разрешение, когато се допуска освобождаване по чл. 3а, ал. 2 и заявителят отговаря на условията за издаване на разрешение, предвидени в наредбата по чл. 20а, ал. 3.
(2) Междуведомственият съвет отказва издаването на разрешение, когато:
1. не се допуска освобождаване по чл. 3а, ал. 2;
2. заявителят не отговаря на някое от условията за издаване на разрешение, предвидени в наредбата по чл. 20а, ал. 3;
3. информацията в заявлението или в приложените към него документи е невярна;
4. информацията в заявлението или в приложените към него документи е непълна и не е предоставена в срок една седмица от уведомяването за това.
(3) Междуведомственият съвет изменя разрешението при:
1. необходимост от промяна на мярка или добавяне на нова мярка в разрешението съгласно чл. 20а, ал. 5;
2. удължаване срока на първоначалното разрешение.
(4) Междуведомственият съвет прекратява действието на разрешението по писмено заявление на лицето, на което е издадено разрешението.
(5) Междуведомственият съвет отнема разрешението, когато отпадне основанието за освобождаване по чл. 3а, ал. 2.
(6) Междуведомственият съвет незабавно уведомява Министерството на отбраната, Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването и Агенция „Митници“ във всеки случай на издаване, отказ, изменение, прекратяване или отнемане на разрешение и предоставя екземпляр от издадения административен акт.
(7) Решенията на Междуведомствения съвет за издаване или отказ за издаване на разрешение, както и решенията за изменение, прекратяване и отнемане на издадено разрешение могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на обжалвания акт.
Чл. 20г. (1) За нуждите на Междуведомствения съвет се създава и поддържа регистър на издадените разрешения, който не е публичен.
(2) Регистърът съдържа:
1. номер и дата на разрешението;
2. наименование, седалище, представителство и адрес на управление на лицето, на което е издадено разрешение;
3. основание и дата на изменение, прекратяване и/или отнемане на разрешението;
4. забележки по вписаните обстоятелства.
Чл. 20д. Лицата, на които са издадени разрешения, са длъжни:

1. да спазват изискванията и мерките за предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда, определени в наредбата по чл. 20а, ал. 3 и в разрешението съгласно чл. 20а, ал. 5;

2. да поддържат и ежегодно в срок до 31 януари да предоставят на Междуведомствения съвет информацията, определена в наредбата по чл. 20а, ал. 3.“
§ 3. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
	Досегашният текст става ал. 1 и в нея се създава т. 26:

„26. поддържане на информация по чл. 20д, т. 2.“
	Създава се ал. 2:

„(2) При освобождаването по чл. 3а на контрол подлежи и спазването на изискванията и мерките, определени в наредбата по чл. 20а, ал. 3 и в разрешението съгласно чл. 20а, ал. 5, за:
1. предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху околната среда;
2. предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве.“
§ 4. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „в случаите по чл. 25, т. 3-9 и 13-17а с цел опазване на околната среда“ се заменят с „в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 3-9, 13-17а, 26, както и чл. 25, ал. 2, т. 1 с цел опазване на околната среда“.
2. В ал. 2 думите „в случаите по чл. 25, т. 1, 2, 2а, 7, 10, 14а и 18 - 22 с цел опазване здравето на населението“ се заменят с „в случаите по чл. 25,  ал. 1, т. 1, 2, 2а, 7, 10, 14а, 18-22, 26, както и чл. 25, ал. 2, т. 2 с цел опазване здравето на населението.”
3. В ал. 4 думите „в случаите по чл. 25, т. 12“ се заменят с 
„в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 12“.
4. В ал. 5 думите „в случаите по чл. 25, т. 11“ се заменят с 
„в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 11“.
5. В ал. 6 думите „В случаите по чл. 25, т. 23“ се заменят с 
„В случаите по чл. 25, ал. 1, т. 23“.
6. В ал. 7 думите „В случаите по чл. 25, т. 24“ се заменят с 
„В случаите по чл. 25, ал. 1, т. 24“.
7. В ал. 8 думите „В случаите по чл. 25, т. 25“ се заменят с 
„В случаите по чл. 25, ал. 1, т. 25“.
§ 5. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 34 се създава буква „ж“:
„ж) за спазване на изискванията или мерките за предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве или околната среда, определени в наредбата по чл. 20а, ал. 3 и в разрешението съгласно чл. 20а, ал. 5;“
б) създава се т. 43:
„43. не изпълни задължението си за поддържане на информация по чл. 20д, т. 2.“
2. В ал. 3, т. 3 думите „41 и 42“ се заменят с „41, 42 и 43“.
§ 6. В чл. 36, ал. 1 думите „чл. 35, ал. 1, т. 1-41“ се заменят с „чл. 35, ал. 1, т. 1-38, 40, 41 и 43“.





ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 7. В срок една година от влизането в сила на този закон по предложение на министъра на околната среда и водите, министъра на отбраната и министъра на икономиката Министерският съвет приема наредбата по чл. 20а, ал. 3.


Законът е приет от 44-ото Народно събрание на ………………...… 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цвета Караянчева)
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МОТИВИ

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Целта на предложения Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) е да се уреди нормативно прилагането на разпоредбата на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), наричан по-нататък „Регламент REACH”, като се създаде национална процедура за разрешаване на изключения от изискванията на регламента, когато това е необходимо за интересите на отбраната.
Създаването на национална процедура за освобождаване от задълженията по Регламент REACH е продиктувано от необходимостта да се гарантират българските интереси в областта на отбраната, като се отчетат спецификите на сектора и се намали тежестта върху отбранителната ни индустрия от прилагането на регламента.
Разпоредбите на законопроекта са в съответствие с Кодекса за изключенията, свързани с отбраната по Регламент REACH на Европейската агенция по отбрана, към който Република България се е присъединила, като Кодексът цели държавите членки, прилагащи изключението, да имат сходни национални процедури и критерии, установяващи интерес за отбраната.
Съобразно законопроекта националните критерии, установяващи интерес за отбраната, са случаите, в които:
- предоставянето на информация относно производството, употребата или пускането на пазара за целите на отбраната на химично вещество в самостоятелен вид, в състава на смес или в изделие може да доведе до заплаха за националната сигурност;

- липсата на алтернативни химични вещества или технологии може да доведе до липса на способност за производство, поддръжка, ремонт или модернизация на отбранителен продукт, както и до нарушаване на дългосрочната сигурност на доставките за целите на производството, поддръжката, ремонта или модернизацията на такъв продукт;
- може да се наруши способността на въоръжените сили на Република България да изпълнят своя задача;

- може да се наруши задължение на Република България за ограничаване на оповестяването на информация в областта на отбраната;

- е необходимо да се осигури изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от участието й в международни организации или политико-военни съюзи за колективна отбрана.
Законопроектът регламентира процедурата за освобождаване на физически и юридически лица от прилагането на задължения по Регламент REACH в определени случаи за определени химични вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия, когато това е необходимо в интерес на отбраната. Не се предвижда преустановяване на правното действие на разпоредбите относно изготвянето на информационен лист за безопасност, за да се осигури защита на човешкото здраве и околната среда.
Законопроектът предвижда разрешението за освобождаване от изисквания на Регламент REACH да се издава от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките (МСОИСД) към Министерския съвет.
Предвидено е редът, условията и сроковете за издаване на разрешението, както и изискванията за предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда, които лицето получило разрешението следва да спазва, както и информацията, която поддържа и предоставя на МСОИСД да се регламентират с наредба на Министерския съвет. Издаденото разрешение следва да съдържа и мерките, които притежателят на разрешението ще прилага за предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Регламентирано е създаването и поддържането на регистър на издадените разрешения.
В законопроекта са посочени задълженията на лицата, 
получили разрешение за освобождаване, като се въвежда административнонаказателна отговорност при неспазване на изискванията за предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда, както и за поддържане на информация.



Със законопроекта за изменение и допълнение на ЗЗВВХВС ще се редуцират потенциално негативните ефекти от прилагането на Регламент REACH, като се намали административната и финансовата тежест за българската отбранителна индустрия, с което ще се гарантират националните интереси в областта на отбраната, като същевременно се осигури достатъчна степен на защита на човешкото здраве и опазването на околната среда.



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

№……….………………….

……………………. 2018 г.
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-жа ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение   .................. на Министерския съвет от 2018 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Приложения: 

1. Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
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)


