ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у сфері захисту рослин”
1.
Обґрунтування необхідності прийняття акта
Закон України “Про захист рослин” прийнятий у 1995 році та Закон
України “Про пестициди і агрохімікати” прийнятий у 1998 році. За час дії цих
Законів на практиці виявилися проблемні питання, пов’язані з реалізацією його
правових норм, що потребують законодавчого врегулювання.
На сьогодні сфера безпечного обігу пестицидів (засобів захисту рослин)
потребує удосконалення з врахуванням норм європейського законодавства
відповідно до вимог Закону України “Про Загальнодержавну програму адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу”.
Європейське законодавство у сфері безпечного обігу пестицидів (засобів
захисту рослин) базується на низці Директив ЄС, певні положення яких
доцільно врахувати при внесенні змін до Законів України “Про захист рослин”
та “Про пестициди і агрохімікати”.
Ведення сільського господарства традиційними методами повсюди
замінюються інтенсивними технологіями з високою залежністю від
використання пестицидів і агрохімікатів.
Разом з тим, такий підхід до ведення сільського господарства, крім
безумовно позитивного ефекту, може мати наслідком несприятливий вплив на
здоров’я людини і навколишнє середовище, тому ринок і застосування засобів
захисту рослин є об’єктом суворого контролю з боку як окремої держави, так і
міжнародної спільноти, оскільки питання якісних продуктів харчування є
фактором безпеки населення нашої планети в цілому.
Україна була і лишається країною, яка має потужний аграрний потенціал.
Продукція аграрного сектору України має зайняти своє гідне місце, що потребує
узгодження нормативно-правових положень із міжнародними і, насамперед,
європейськими вимогами щодо безпеки засобів захисту рослин та добрив.
Відповідно до вимог міжнародного та європейського законодавства
контроль за використанням пестицидів та агрохімікатів здійснюється за
допомогою встановлення певних вимог до юридичних та фізичних осіб, які
здійснюють зберігання, транспортування та використання добрив, хімічних
засобів захисту рослин та інших токсичних препаратів і речовин.
2.
Мета і шляхи її досягнення
Метою прийняття проекту Закону є вдосконалення та модернізація обліку
та безпечного обігу засобів захисту рослин, підвищення рівня взаємної довіри
між суб’єктами господарювання та державними фітосанітарними інспекторами,
сприяння утвердженню партнерських відносин між державою та підприємцями.
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3. Правові аспекти
У даній сфері правового регулювання діє Конституція України, Закони
України “Про захист рослин”, “Про пестициди і агрохімікати”, постанова
Кабінету Міністрів України від 18.09.1995 № 726 “Про затвердження порядку
одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з
транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і
агрохімікатами”.
4. Фінансово – економічне обґрунтування
Прийняття Закону не потребує додаткових та інших витрат з Державного
бюджету України.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект акта потребує погодження з Міністерством фінансів України,
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством
екології та природних ресурсів України, Міністерством охорони здоров’я
України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством юстиції
України та Державною регуляторною службою України.
6. Регіональний аспект
Проект акта не стосується
територіальних одиниць.

питання

розвитку

адміністративно-

6.1 Запобігання дискримінації
У проекті акта відсутні норми, які містять ознаки дискримінації.
7. Запобігання корупції
У проекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики
вчинення корупційних правопорушень.
8. Громадське обговорення
Проект акта розміщений та оприлюднений на офіційних веб-сайтах
Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua)
та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів (http://www.consumer.gov.ua/) для отримання зауважень та
пропозицій до проекту.
9. Позиція соціальних партнерів
Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.
10. Оцінка регуляторного впливу
Проект закону є регуляторним актом.
101. Вплив реалізації акта на ринок праці
У проекті акта відсутні положення, реалізація яких впливає на ринок
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праці.
11. Прогноз результатів
Прийняття проекту надасть можливість забезпечити громадський контроль
у сфері захисту рослин, що дозволить вирішити низку завдань, зокрема щодо
якості та безпеки сільськогосподарської продукції, виявлення фальсифікованих
та неякісних пестицидів та подолання корупційних складових на даному рівні,
що також дозволить оптимізувати порядок видачі допуску до робіт, пов'язаних з
транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і
агрохімікатами, та проведення навчання фахівців у цій сфері, та привести їх у
відповідність з європейськими стандартами.
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