
Az agrárium minden szereplője veszélyeztetett
VESZÉLYEK AZ ÉRTÉKLÁNCBAN
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ÉLELMISZERIPAR

Ha többet szeretne megtudni az iparág akcióiról, 
látogassa meg a website-unkat: 
https://https://hucpa.hu/hamisitas/

 

A hamisított és illegá-
lis növényvédő szerek
veszélyt jelentenek az
egészségre és a biz-
tonságra, visszavetik
a gazdasági fejlődést,
238 millió Euró
veszteség évente.

 

 
 

 

 

 

 
  
 

A legálisan működő 
iparág kb. 
1,3 milliárd 
Euró veszteséget 
szenved el.  
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A kikötőkön és a 
határátkelőkön 
keresztüli csempészet 
a legfőbb érkezési 
pontok.

A hitelesség 
elvesztése a 
gazdálkodóknál 
jelentős üzleti 
veszteség.

 
A termés mennyiségi 
és minőségi károsodása

Az EU támogatások 
elvesztése

A talaj és a vizek 
szennyezése
Egészségügyi 
kockázatok

 

Ellátási veszteségek

A hitelesség elvesztése

Az élelmiszerbiztonság 
csökkenése

 

Csak legális, engedé-
lyezett növényvédő-
szereket értékesítsen.
Ültesse át a gyakorlat-
ba az „Ismerd meg 
a szállítód” (KYS – 
Know Your Supplier) 
programot és csak 
legális gyártótól 
vásároljon 

 

 

Tájékoztassa a gazdál-
kodókat a hamisított 
és illegális növényvédő 
szerek lehetséges 
kockázatairól

Biztosítsa a törvények-
nek és a növényvédő 
szerekkel kapcsolatos 
jogszabályoknak való 
megfelelést

Figyelmeztesse az 
egész ellátási láncot, 
hogy kizárólag enge-
délyezett növényvédő 
szereket szállítson a 
gyártó országokból 
a célországokba

 
 

 

Integrálja a hamisítás 
elleni tréningeket az 
összes gazdálkodókkal 
kapcsolatos programba 

Tartson be minden, 
növényvédő szerekkel 
kapcsolatos rendelkezést 
 

Működjön együtt 
nemzetközi szerveze-
tekkel, kormányokkal, 
rendőrséggel, vámha-
tósággal és növény-
védelmi hatósággal a 
hamisított és illegális 
növényvédő szerekkel 
kapcsolatos 
tréningekben 

 
 
 
 
 

Ahhoz, hogy elkerülje 
a csempészekkel 
való együttműködést, 
a szállítmányozók 
ültessék át a gyakor-
latba az „Ismerd meg 
a vevőd” (KYC – 
Know Your Customer) 
programokat. 

 

Tartsa be az ICAMA 
export tanúsítási 
szabályokat 

Őrizze meg az ellátási 
lánc feddhetetlenségét 
azzal, hogy visszauta-
sítja a hamisított és 
illegális növényvédő 
szerek szállítását

Segítsen felhívni 
a figyelmet a 
problémára

Az illegális gyártók, 
kereskedők ellen 
határozott hatósági 
fellépés

Erősítse a 
végrehajtást és 
a piaci ellenőrzést 

 

Hatalmazza fel a 
növényvédelemért 
felelős hatóságot 
a vámügyi hatósá-
gokkal való együtt-
működésre, adjon 
prioritást ezeknek 
a vámhatósági
ügyeknek

Ültesse át a gyakor-
latba az „Ismerd meg 
a szállítód” (KYS – 
Know Your Supplier) 
programot és csak 
legális gyártótól 
vásároljon

 

Jelentse a gyanús 
ügyleteket a növény-
védelmi hatóságnak

Minden vásárlásról 
kérjen számlát

Ragaszkodjon hozzá, 
hogy a gazdálkodók 
csak legális növény-
védő szereket hasz-
náljanak és indítson 
programot arra, hogy 
erről meg is tudjon 
bizonyosodni 

Működjön együtt az 
élelmiszer export/import 
hatóságokkal, hogy 
elkerülje, hogy a termé-
nyeket illegális vagy 
hamisított növényvédő 
szerekkel kezeljék

Ültesse át a gyakor-
latba az „Ismerd meg 
a szállítód” (KYS – 
Know Your Supplier) 
programot és csak 
olyan gazdáktól és 
országokból vásároljon 
terményeket, melyek 
legális növényvédő 
szereket használnak

#VeleVagyNelkule

KÖZEL

100000  
GAZDÁLKODÓT

KÖZEL 

9000
DISZTRIBÚTORT

2016 és                   során  2017 
AZ ECPA ÉS  
TAGSZERVEZETEI 
KÉPEZTEK:

EURÓPÁBAN
Az Európai Növényvédelmi Szövetség (ECPA, European 
Crop Protection Association) és tagvállalatai együttmű-
ködnek a rendőrséggel, a vámhatóságokkal és a növény-
védelmi hatóságokkal annak érdekében, hogy biztosít-
sák, hogy csak eredeti, engedélyezett növényvédő 
szerek kerülnek forgalomba és ezeket felelős mó-
don használják fel. A hamisított és illegális növény-
védő szerek elleni harc egyik szereplőjeként az 
ECPA folyamatosan tájékoztat az ilyen 
termékek kockázatairól.

MEGOLDÁSOK


