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Прес-реліз
Відкритий лист
Європейська Бізнес Асоціація закликає Прем’єр-міністра
розблокувати державну реєстрацію засобів захисту рослин
Сьогодні Європейська Бізнес Асоціація звернулася з відкритим листом до Прем’єр-міністра України
Володимира Гройсмана стосовно ситуації, що склалася в агрохімічному секторі внаслідок затримок у
проведенні державної реєстрації засобів захисту рослин (надалі – ЗЗР).
Впродовж останніх двох років компанії-члени Агрохімічного комітету (надалі – Комітет) Асоціації стикалися з
довготривалими затримками у проведенні державної реєстрації нових пестицидів, що негативно впливало на
своєчасність забезпечення сільськогосподарських виробників високоякісними та інноваційними ЗЗР. За
інформацією компаній-членів Комітету Асоціації, через неузгодженість діяльності різних відомств законодавчо
встановлені строки державної реєстрації ЗЗР регулярно порушувалися – відведений термін на практиці
збільшувався з 90 днів до 180 та більше.
Як зазначають експерти Комітету Асоціації, причиною цьому були постійні затримки зі сторони органів
державної влади, які виникали на етапах затвердження гігієнічних нормативів та регламентів безпечного
застосування пестицидів і, як наслідок, видачі висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
Наразі, у зв’язку з регуляторним вакуумом, який виник внаслідок реформування центральних органів
виконавчої влади, зокрема, через відсутність чітко врегульованої процедури затвердження гігієнічних
нормативів і регламентів та невизначеність щодо розподілу повноважень між державними органами в цій
сфері фактично призупинено затвердження вищезгаданих нормативів і регламентів, без яких неможливо
довести державну реєстрацію нових ЗЗР до кінця.
Відповідно, компанії-виробники ЗЗР не можуть здійснювати планування бізнес-діяльності належним чином та
несуть значні збитки, що, в свою чергу, негативно впливає на бізнес-клімат та знижує інвестиційну
привабливість України в очах іноземних компаній. Також хотіли б звернути Вашу увагу на те, що ряд
інноваційних оригінальних препаратів не потрапили до українських аграріїв цього посівного сезону, що
вплинуло, за даними представників компаній-членів Комітету Асоціації, як на діяльність виробників ЗЗР, так і
на обсяг та якість урожаю.
Крім того, експерти Комітету Асоціації наголошують, що така ситуація може становити пряму загрозу
національній продовольчій безпеці та іміджу країни як експортера високоякісної сільськогосподарської
продукції. Затримки у ввезенні інноваційних ЗЗР неминуче призводять до того, що замість якісних
високотехнологічних препаратів на внутрішній ринок потрапляє фальсифікована продукція.
Враховуючи викладене вище, представники Комітету Асоціації звертаються до Кабінету Міністрів
України з проханням у найкоротші терміни вжити заходів, спрямованих на термінове вирішення
описаної проблеми до початку нового сезону закупівлі ЗЗР сільськогосподарськими виробниками
напередодні посівної кампанії.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся до департаменту комунікацій Європейської
Бізнес Асоціації за телефоном +38 (044) 496-06-01 або e-mail: pr@eba.com.ua.

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА:
Європейська Бізнес Асоціація - неурядова організація, яка об'єднує понад 890 європейських, міжнародних та
вітчизняних компаній, які працюють в Україні. Сьогодні Асоціація є провідною організацією міжнародного
бізнесу в Україні. Європейська Бізнес Асоціація була створена в 1999 році. Ініціатором її створення була
Європейська Комісія, яка зацікавлена в підтримці європейського бізнесу в Україні та налагодженні
двосторонніх зв'язків Україна-ЄС. Беручи до уваги пріоритети України щодо євро інтеграції в Європейський
Союз, основною метою діяльності Асоціації є налагодження стосунків європейського бізнесу з
представниками влади в Україні для співпраці щодо створення сприятливих умов ведення бізнесу та
залучення прямих іноземних інвестицій в економіку держави. Детальна інформація на сайті: www.eba.com.ua.

