До реєстр. № 5237 від 12.03.2021 р.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань аграрної та земельної політики
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-28-40

Верховна Рада України
ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про пестициди і агрохімікати» щодо вдосконалення вимог до
маркування пестицидів і агрохімікатів», внесений народними
депутатами України Соломчуком Д.В., Нікітіною М.В., Люботою Д.В.
та іншими народними депутатами України
(реєстр. № 5237 від 12.03.2021)
За дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О.
від 15.03.2021 р. Комітет на засіданні 14.04.2021 р. (протокол № 60) розглянув
проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про пестициди
і агрохімікати» щодо вдосконалення вимог до маркування пестицидів і
агрохімікатів», внесений народними депутатами України Соломчуком Д.В.,
Нікітіною М.В., Люботою Д.В. та іншими народними депутатами України,
реєстр. № 5237 від 12.03.2021 р.
Основною метою розробки законопроекту є удосконалення правового
регулювання у сфері поводження із пестицидами і агрохімікатами шляхом
підвищення рівня інформування аграріїв щодо порядку безпечного
застосування пестицидів і агрохімікатів та зменшення ризиків негативного
впливу засобів захисту рослин на риб, птахів та бджіл тощо.
Відповідно до предмета відання Комітету, визначеного Постановою
Верховної Ради України "Про перелік, кількісний склад і предмети відання
комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання" від 29.08.2019 р.
№ 19-IХ, Комітет зазначає наступне.
Сучасне аграрне виробництво потребує чіткої та зрозумілої інформації
про порядок безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів, а також про
всі заборони й обмеження, які стосуються їх застосування.
Особливо актуальним в Україні залишається питання загибелі бджіл
через недотриманням агровиробниками правил і обмежень щодо застосування
пестицидів та агрохімікатів під час льоту бджіл у весняно-літній період, на
який припадає найбільша кількість обробок посівів сільськогосподарських
культур засобами захисту рослин.
Комітет зазначає, що зазначений проект є євроінтеграційний та
наближує законодавство України у сфері поводження із пестицидами і

агрохімікатами до законодавства Європейського Союзу, зокрема до положень
Регламенту (ЄС) № 1107/2009 в частині:
встановлення вимог до маркування пестицидів і агрохімікатів;
удосконалення процедури державної реєстрації пестицидів і
агрохімікатів (проведення оцінки їх екологічної небезпечності для риб, птахів,
бджіл тощо).
Законопроектом передбачається внесення змін до Закону України «Про
пестициди і агрохімікати в частині:
встановлення вимоги щодо обов’язкового нанесення інформації про
екологічну небезпечність пестицидів і агрохімікатів для риб, птахів, бджіл
тощо на етикетку (маркування) кожної товарної одиниці пестициду або
агрохімікату;
встановлення на рівні закону вимогу щодо обов’язковості здійснення
оцінки екологічної небезпечності пестицидів і агрохімікатів під час їх
державної реєстрації для риб, птахів, бджіл тощо.
Прийняття проекту Закону сприятиме мінімізації ризиків негативного
впливу пестицидів і агрохімікатів на риб, птахів та бджіл, знизить кількість
випадків потрави, зокрема, бджіл, а також підвищить обізнаність аграріїв щодо
порядку безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів, що в кінцевому
результаті створить умови для забезпечення продовольчої безпеки держави та
її експортного потенціалу.
Враховуючи вищевикладене, Комітет ухвалив висновок та прийняв
рішення рекомендувати Верховній Раді України відповідно до статей 93, 114
Регламенту Верховної Ради України включити до Порядку денного п’ятої сесії
Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про пестициди і агрохімікати» щодо
вдосконалення вимог до маркування пестицидів і агрохімікатів»
(реєстр. № 5237 від 12.03.2021 р.) та прийняти його за основу.
Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради
України визначено Голову Комітету Верховної Ради України з питань аграрної
та земельної політики Сольського М.Т.
Голова Комітету
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