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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур»

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

На сьогодні окремі фітосанітарні процедури в Україні потребують вдосконалення та приведення у відповідність з законодавством Європейського Союзу. Це, серед іншого, дозволить вирішити ряд проблем функціонування системи захисту рослин та мінімізувати витрати і ризики сільгосптоваровиробників та експортерів продукції рослинного походження.
У свою чергу, підвищення ефективності та якості фітосанітарних процедур дозволить збільшити інвестиційну привабливість аграрного бізнесу в Україні, обсяги надходжень до бюджетів, рівень зайнятості сільського населення.
Для максимально ефективного внутрішнього та зовнішнього фітосанітарного контролю в Україні необхідне впровадження міжнародної практики щодо залучення приватного сектору до надання послуг із відбору зразків продукції та проведення фітосанітарної експертизи. Уповноваження приватних лабораторій на проведення аналізів дозволить інкорпорувати фітосанітарний контроль в логістичні та виробничі процеси сільгоспвиробників та експортерів продукції, уникнути дублювання операцій (наприклад, із визначенням якості продукції) та підвищити якість фітосанітарної експертизи. Це сприятиме зменшенню контактів бізнесу та держслужбовців, що значно зменшить ризик корупційних дій у сфері фітосанітарного контролю. 
Можливість залучення приватного сектору до надання послуг із фітосанітарного інспектування та експертизи на кордоні передбачено, зокрема, у законодавстві Європейського Союзу. Так, зазначені положення передбачені у Директиві 2000/29/ЄС та Регламенті (ЄС) 2017/625, який регулює питання у тому числі фітосанітарного контролю в державах-членах ЄС.
Гармонізація законодавства України із законодавством ЄС в сфері фітосанітарних заходів передбачена в рамках виконання Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Розпорядження Кабінету Міністрів України № 228 від 24 лютого 2016 р.), а внесення передбачених цим законопроектом змін до законодавства є поступом вперед у процесі євроінтеграції. 


2. Цілі і завдання прийняття акта

Основною метою законопроекту є вдосконалення діючих фітосанітарних процедур та створення умов для ефективної роботи Держпродспоживслужби.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Основні положення законопроекту передбачають:
встановлення процедури уповноваження лабораторій на здійснення фітосанітарної експертизи (аналізів);
запровадження Реєстру уповноважених фітосанітарних лабораторій, функціонування якого дозволить створити ефективну систему простежуваності висновків лабораторій та фітосанітарних сертифікатів, виданих на їх основі, з метою запобігання корупції;
законодавче врегулювання проведення фітосанітарної експертизи та арбітражної фітосанітарної експертизи;
визначення строку дії на території України фітосанітарного сертифіката – 14 днів;
запровадження адміністративної відповідальності посадових осіб фітосанітарних лабораторій за неналежне дотримання законодавства про карантин рослин під час проведення фітосанітарної експертизи; 
урахування фітосанітарних вимог країни-імпортера при видачі фітосанітарного сертифіката на експорт та реекспорт.

4. Стан нормативно-правової бази

Законодавство, що регулює дану сферу: Кодекс України про адміністративні правопорушення та Закон України «Про карантин рослин».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту дозволить підвищити гнучкість та ефективність системи фітосанітарного контролю в умовах зростаючих обсягів виробництва та експорту продукції рослинного походження. Це також дозволить гармонізувати українське законодавство у сфері карантину рослин із європейським, що передбачено Главою IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
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