Проект!
Мотиви
към проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателния Кодекс
Със законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ЗИД на НК)
се предлагат промени, които имат за цел да се осигури пълното въвеждане на изискванията
на Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г.
относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и
с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета (ОВ, L
335/1 от 17 декември 2011 г.; попр., ОВ, L 18/7 от 21 януари 2012 г.) във връзка с установено
от Европейската комисия (ЕК) несъответствие в някои разпоредби от релевантното
българско законодателство.
Също така се предлага допълнение на чл. 350а НК, където се съдържа текст, уреждащ
наказателна отговорност, свързана с употребата на високорискови ветеринарномедицински
препарати, но липсва наказателна разпоредба за нелегален внос и разпространение в
страната на неразрешени и фалшиви продукти за растителна защита (ПРЗ). Нелегалният
внос на ПРЗ, съдържащи забранени вещества, представлява висока обществена опасност за
здравето на хората и околната среда
 Предложенията, свързани с пълното въвеждане на изискванията на Директива
2011/93/ЕС, са във връзка с получено на 25 юли 2019 г. искане на Европейската комисия за
предоставяне на допълнителна правна информация по запитване EUP(2019)9457 EU Pilot.
Запитването е във връзка с предприетите мерки за транспониране на Директива 2011/93/ЕС
относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и
с детската порнография, с установено потенциално несъответствие в някои разпоредби от
релевантното българско законодателство. Осигуряването на пълното транспониране на
Директива 2011/93/ЕС е включено и в Плана за действие за 2020 г. с мерките, произтичащи
от членството на Република България в ЕС по процедура за нарушение № 2019/2136 за
неизпълнение на задължения по Директивата.
Република България своевременно предприе действия за въвеждане в българското
законодателство на изискванията на Директива 2011/93/ЕС, като се направиха изменения и
допълнения в Наказателния кодекс (НК), които бяха обнародвани в ДВ, бр. 74 от 26
септември 2015 г.
В позиция на Република България по процедура за нарушение № 2019/2136 по описа
на Европейската комисия винаги е било посочвано, че българската страна е въвела изцяло
изискванията на цитираната Директива, съобразно принципите на наказателното си право.
Представителите на Европейската комисия (ЕК) по процедура за нарушение №
2019/2136 констатират частично неправилно въвеждане на изискванията на Директива
2011/93/ЕС по отношение на предвидения предел на максимални наказания за сексуална
злоупотреба с деца под възрастта за изразяване на съгласие с използване на принуда.. .
Предвиденият предел на максималните наказания в националното ни законодателство за
сексуална злоупотреба с деца под възрастта за изразяване на съгласие с използването на
принуда от осем години е по-нисък от изискваното съгласно Директивата десет години.
При сексуалните престъпления с обект малолетни лица има редица особености, като в
повечето случаи едно по-възрастно пълнолетно или непълнолетно лице използва своята

позиция, физическо или психическо превъзходство, незнанието, доверието или влиянието
на жертвата, с основната цел да удовлетвори половото си желание. Несъответствието с
предвидения максимален срок на наказанието по чл. 149, ал. 2 и чл. 151, ал. 2 НК, което
може да бъде преодоляно чрез промяна на предвидения максимален предел на наказанието
лишаване от свобода от осем на десет години, с цел постигане на съответствие с размера
на посочените в Директивата наказания.
В тази връзка с цел изпълнение на изискванията на Директива 2011/93/ЕС са
предложените промени в чл. 149, ал. 2 и чл. 151, ал. 2 НК. Промените целят да преодолеят
несъответствието и да се осигури въвеждане на изискванията на Директива 2011/93/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното
насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна
на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета (ОВ, L 335/1 от 17 декември 2011 г.; попр., ОВ,
L 18/7 от 21 януари 2012 г.) във връзка с установено от Европейската комисия (ЕК)
несъответствие в някои разпоредби от релевантното българско законодателство.


Предложението, свързано с допълнението на чл. 350а НК, е необходимо с цел
подобряване на ефективността за противодействие на нелегалния внос и разпространението
на фалшиви ПРЗ, които съдържат забранени субстанции и са опасни, както за здравето на
хората, така и за животните. През последните години в практиката се наблюдава
зачестяване на случаите на нелегален внос и разпространение в страната на неразрешени и
фалшиви продукти за растителна защита. Тези продукти съдържат забранени за употреба в
Европейския съюз (ЕС) и в Република България субстанции, които са опасни за здравето и
живота на хората и животните (пчелите) и имат дългосрочно негативни последици за
околната среда (в т.ч. почви, води и въздух).
Използването на неразрешени ПРЗ води до проникване на опасни токсични вещества
в земеделските култури, трайното им отлагане в почвата и водите, интоксикация и
увреждане здравето на оператори и консуматори, поради което е необходимо същото да
бъде инкриминирано и включено в групата на общоопасните за здравето на хората и
околната среда престъпления, чрез което да се осигури превенция и наказателно
преследване.
Факт е, че през последните години в ЕС бяха забранени за употреба много активни
вещества, влизащи в състава на ПРЗ, традиционно използвани от българските фермери.
Земеделските стопани добре познават действието на тези пестициди и без да се съобразяват
с наложената забрана, продължават да ги търсят и употребяват.
В Република България продуктите за растителна защита се пускат на пазара и
употребяват след издаване на Разрешение за пускане на пазара и употреба от Българска
агенция по безопасност на храните (БАБХ), съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 на
Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на
продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на
Съвета (ОВ, L 309/1 от 24 ноември 2009 г.) (Регламент (ЕО) № 1107/2009), в оригинални
опаковки на производителя или преопаковани от лица, които имат удостоверение за
извършване на такава дейност и задължително с етикет на български език.
В същото време нелегално внесените продукти не са преминали през оценка на риска
и разрешаване, съгласно регулаторните изисквания на ЕС и могат да съдържат непроверени
и недекларирани активни вещества. Това води до необратими поражения на третираните с
тях земеделски култури и трайното отлагане на опасни вещества в почвата и водите
(свързано с прилагането на хоризонтални мерки за опазване на околната среда). Поради
неясния си произход, тези продукти представляват сериозен риск за човешкото здраве и
живот, тъй като за тяхното неутрализиране не може да се приложи адекватен антидот.
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Предвидените в Закона за защита на растенията (ЗЗР) административни санкции, са
недостатъчно ефективни. Практиката показва, че дори да бъдат налагани такива, актовете
по тяхното налагане се обжалват, а глобите не могат да бъдат събрани. В резултат на това,
същите не само нямат възпиращ ефект срещу нарушителите, но и пораждат риск от рецидив
на внос и разпространение на нелегални ПРЗ в Република България.
Съгласно чл. 72 от Регламент (ЕО) №1107/2009, държавите членки следва да
установят правилата по отношение на санкциите, които да се прилагат на национално ниво
при нарушения на разпоредби на Регламента и да определят конкретни мерки за
гарантиране на неговото прилагане. Предвидените санкции трябва да са ефективни,
пропорционални и възпиращи.
Съгласно чл. 17 от Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за действие на Общността за постигане
на устойчива употреба на пестициди, държавите-членки следва да установят система от
санкции за нарушения на националните разпоредби, приети съгласно същата директива.
Държавите членки следва да вземат всички необходими мерки за осигуряване прилагането
на тези санкции (гражданска и наказателна отговорност на производителя или на лицето,
отговорно за пускането на пазара на даден продукт за растителна защита или за неговата
употреба).
Само от началото на 2020 г. до момента на територията на страната са извършени
общо над 728 бр. проверки за нелегални ПРЗ, от които 322 бр. са на обекти за търговия и
406 бр. на земеделски стопани за употреба на ПРЗ. Установени са нерегламентиран внос и
употреба на значителни количества неразрешени продукти за растителна защита и са
открити с изтекъл срок на годност. На ГКПП са заловени 773 л ПРЗ и 569 кг., при опит за
нелегално внасяне в страната.
Предвид изложеното, с предвиждането на наказателна отговорност за
осъществяването на производство и предлагане на пазара на продукти за растителна
защита, които не са разрешени в страната, както и пренасянето през границата на Република
България ще изпълни изискванията на Регламент (ЕО) № 1107/2009 и Директива
2009/128/ЕО за въвеждане на система от ефективни, пропорционални и възпиращи санкции
с оглед високата степен на обществена опасност на деянията.
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