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ОТНОСНО:

проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с
тях изделия, приет с Постановление № 39 на Министерския съвет от 1994 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация внасям за разглеждане и приемане проект на Постановление
на Министерския съвет за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна,
тютюневите и свързаните с тях изделия, приет с Постановление № 39 на Министерския
съвет от 1994 г.
Съгласно чл. 43к, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях
изделия

(ЗТТСТИ),

производителите,

вносителите

и

лицата,

които

въвеждат

на

територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, изделия за
пушене, различни от тютюневи изделия, следва да представят в Министерството на
икономиката

списък

на

всички

съставки

и

техните

количества,

използвани

при

производството на такива изделия, за всяка марка и за всеки тип, както и декларация, че
изделието за пушене не съдържа растения или вещества, които могат да бъдат
класифицирани като наркотични. По смисъла на § 1, т. 46 от Допълнителните разпоредби
на ЗТТСТИ „изделия за пушене, различни от тютюневи изделия“ са изделия на базата на
растения, билки или плодове, които не съдържат тютюн, както и растения и вещества,
забранени със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, и които
може да бъдат консумирани чрез процес на горене.
Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на
страната от друга държава – членка на Европейския съюз, изделия за пушене, различни
от тютюневи изделия, следва да информират Министерството на икономиката, ако
съставът на дадено изделие е променен по начин, който засяга информацията по чл. 43к,
ал. 1 от ЗТТСТИ – чл. 43к, ал. 2 от ЗТТСТИ.
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Информацията по чл. 43к, ал. 1 и 2 от ЗТТСТИ следва да се предоставя при
условията и по реда на правилника за прилагане на закона, съгласно чл. 43к, ал. 3 от
ЗТТСТИ.
Директива 2014/40/ЕС въвежда изискване информацията за съставките на
изделията за пушене, различни от тютюневите изделия, да се предоставя преди пускането
на пазара на ново или изменено растително изделие за пушене – чл. 22, параграф 1,
изречение трето от директивата. Съгласно чл. 22, параграф 2, изречение трето от
Директива 2014/40/ЕС, икономическите оператори следва да посочват коя част от
информацията считат за търговска тайна.
Предвид изложеното и с оглед привеждане на националното законодателство в
съответствие с изискванията на Директива 2014/40/ЕС, предлагам на Вашето внимание
проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, приет с ПМС №
39 от 1994 г.
Проектът на Постановление предвижда:
-

производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на

страната от друга държава – членка на Европейския съюз, изделия за пушене, различни
от тютюневи изделия, да представят информацията по чл. 43к, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
ЗТТСТИ чрез Общия електронен портал на Европейския за представяне на данни (EUCEG);
-

информацията по чл. 43к, ал. 1 и ал. 2 от ЗТТСТИ да се предоставя преди

пускането на пазара на ново или изменено изделие за пушене, различно от тютюневите
изделия. Предвидена е и възможността декларацията по чл. 43к, ал. 1, т. 2 от ЗТТСТИ да
се предоставя по електронен път.
-

при представяне на информацията по чл. 43к, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗТТСТИ

производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от
друга държава – членка на Европейския съюз, на изделия за пушене, различни от
тютюневи изделия, да посочват коя част от нея считат за търговска тайна.
С проекта на Постановление се въвежда чл. 22 от Директива 2014/40/ЕС и в тази
връзка е приложена справка за съответствие с правото на Европейския съюз на проекта.
Проектът

на

Постановление

е

публикуван

на

Интернет

страницата

на

Министерство на икономиката и на Портала за обществени консултации за обществено
обсъждане, с 14-дневен срок за изразяване на бележки и предложения по проекта.
Съкратеният срок за консултации е приложен с оглед избягване на съдебна процедура
срещу Република България за неизпълнение на задължения за транспониране на
Директива 2014/40. Следва да се има предвид и фактът, че текстовете, включени в
разглеждания проект на постановление, преминават повторно процедурата за обществени
консултации. Първоначалното 14-дневно обществено обсъждане бе проведено през 2015
г. при подготовката на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и
тютюневите изделия, изготвен с цел пълно транспониране на цитираната по-горе



Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за
сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки
относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за
отмяна на Директива 2001/37/ЕО (текст от значение за ЕИП) (ОВ, L 127/1 от 29 април 2014 г.)
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директива. Изразените по време на обществените консултации целесъобразни бележки са
отразени в проекта на Постановление, съгласно приложената таблица.
Проектът

на

Постановление

е

съгласуван

по

реда

на

чл.

32,

ал.

1

от

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като
направените целесъобразни бележки са отразени, съгласно приложената таблица.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения
правилник

на

Министерския

съвет

и

на

неговата

администрация,

предлагам

Министерският съвет да разгледа и приеме проект на Постановление на Министерския
съвет за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и
свързаните с тях изделия, приет с Постановление № 39 на Министерския съвет от 1994 г.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Проект Постановление на Министерския съвет за допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, приет с
Постановление № 39 на Министерския съвет от 1994 г.
2. Частична предварителна оценка на въздействие.
3. Проект на Съобщение за средствата за масово осведомяване.
4. Финансова обосновка, одобрена от министъра на финансите.
5. Съгласувателни писма.
6. Справка за отразените на становища, получени по реда на чл. 33 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
7. Справка за отразените становища, получени по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона
за нормативните актове.
8.

Таблица на съответствието с правото на Европейския съюз.

9.

Становище на Работна група 25 „Търговска и външноикономическа политика”.
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