Pesticide Contrafăcute și Ilegale în Europa
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Pesticidele contrafăcute
și ilegale reprezintă
A P R O X I M AT I V

14%

ACEASTĂ INFRACȚIUNE
ESTE FOARTE PROFITABILĂ

din piața europeană
de pesticide2-3

Contrafacerea și vânzarea
pesticidelor ilegale poate ajunge

În cadrul operațiunii
Europol Sliver Axe
din 2015 și până în 2021
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CO N T R A FĂC U T E AU F O S T
CO N F I S C AT E

Pesticidele legale sunt testate și aprobate, fiind utilizate în mod
responsabil ca parte esențială a activității agricole. Pesticidele
controlează bolile, dăunătorii și buruienile care atacă culturile
agricole. Fără protecția plantelor, fără a utiliza pesticide legale,
pierderile globale cauzate de dăunători ar putea ajunge la 80%.

Comerțul cu pesticide contrafăcute și ilegale a crescut odată cu
creșterea cantităților de produse, comercializate de rețelele de
crimă organizată, punând în pericol sănătatea fermierilor, a
mediului înconjurător și economia.

Două lumi contrastante
GÂNDEȘTE-TE LA ASTA...

PESTICIDE
AUTORIZATE

TESTATE
>100 de teste
de siguranță
Riscuri înțelese
și controlate
Beneficii
documentate
științific
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AUTORIZATE

PESTICIDE CONTRAFĂCUTE
ȘI ILEGALE

FURNIZOR

Comisia
Europeană,
EFSA

Oferă
produse sigure,
de calitate

Statele Membre,
Autorități
responsabile

Cooperează cu
autoritățile
responsabile

Revizuite la
fiecare 10 ani

Asigură
implementarea
măsurilor de bune
practici agricole

NETESTATE
Fără teste de
siguranță
Riscuri
necunoscute
Daune posibile
(fără beneficii
reale)

OECD/FAO (2012), OECD-FAO Agricultural Outlook 2012, OECD Publishing, Paris,
http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2012-en.
European Commission “Ad-hoc study on the trade of illegal and counterfeit pesticides in the EU”
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_illegal-ppps-study.pdf
EUIPO “The economic cost of IPR infringement in the pesticides sector”
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/
resources/research-and-studies/ip_infringement/study10/pesticides_sector_en.pdf
http://www.chinapesticide.org.cn/ywb/index.jhtml

#MoreWithLess

NEAUTORIZATE

FURNIZOR

Nereglementate

Criminali

Nerevizuite

Necunoscuți
de autorități
Nu oferă suport
în implementarea
măsurilor de bune
practici agricole
Desfășoară alte
activități ilegale

Toate părțile interesate din agricultura europeană sunt amenințate
AMENINȚĂRI LA ADRESA LANȚULUI VALORIC

AUTORITĂȚILE ȘI
GUVERNELE
Pesticidele contrafăcute
și ilegale amenință
sănătatea, siguranța și
dezvoltarea economică
și minimizează
credibilitatea guvernului,
cu pierderi de venituri
din taxe și impozite de
238 mil. EURO pe an.3

PRODUCĂTORII
LEGALI

TRANSPORTATORII
RUTIERI ȘI MARITIMI

Industria de
protecție a plantelor
pierde anual venituri
de aproximativ 1,3
miliarde de euro3

Porturile sunt
principalele puncte de
intrare care permit
accesul cu granițele
terestre și reprezintă
locul de unde începe
contrabanda cu
pesticide ilegale și
contrafăcute

DISTRIBUITORII ȘI
VÂNZĂTORII DE
PESTICIDE
Își pierd credibilitatea
în fața fermierilor și își
pot pierde afacerea

FERMIERII
Pierderea culturilor
Pierderea
subvențiilor UE
Deteriorarea solului
Amenințări asupra
sănătății lor

COMPANIILE
DIN INDUSTRIA
ALIMENTARĂ
Probleme mari în
lanțul de
aprovizionare cu
produse alimentare
Pierderea încrederii
Amenințări în ceea ce
privește securitatea
alimentară

SOLUȚII

CE POȚI FACE PENTRU A REDUCE CANTITĂȚILE DE PESTICIDE ILEGALE PREZENTE ÎN PIAȚĂ

Colaborarea
sectorului privat cu
sectorul de stat
pentru creșterea
gradului de
conștientizare a
pericolului
Închiderea activităților
producătorilor ilegali
Consolidarea
procedurilor și a
controalelor în piața
de pesticide
Facilitarea accesului
autorităților pentru a
lucra direct cu
autoritățile vamale
responsabile de
importul de pesticide
și intensificarea
controalelor în vămile
terestre

Informează întregul
lanț de aprovizionare
/ livrare cu privire la
faptul că pot
transporta numai
pesticide înregistrate
legal din țările
producătoare spre
țările de destinație
Includerea cursurilor
împotriva pesticidelor
ilegale în toate
programele de
formare și informare a
fermierilor
Respectarea legilor
și reglementărilor
referitoare la pesticide
Strânsă colaborare
cu organizațiile
internaționale, guvernele,
poliția, vămile și
autoritățile responsabile
din domeniul pesticidelor,
pentru organizarea de
instruiri.

Pentru a evita
posibilitatea de a
lucra cu falsiﬁcatori,
colaborează cu
companii de livrare
aeriene, terestre și
maritime pe care le
cunoști și care sunt
angajate în
practicile
„Cunoaște-ți clientul”
(KYC)
Respectă regulile de
certificare a
exportului ICAMA44
Poți menține
integritatea lanțului
valoric refuzând să
livrezi pesticide
contrafăcute și
ilegale

AIPROM împreună cu CropLife Europe și alături de membrii
săi colaborează cu poliția, autoritățile vamale și autoritățile
responsabile din domeniul pesticidelor pentru a se asigura
că sunt comercializate numai pesticidele autentice și
autorizate, fiind folosite într-un mod sigur și responsabil.
Ca parte a luptei industriei împotriva pesticidelor
contrafăcute și ilegale, continuăm să instruim și să
informăm părțile interesate cu privire la riscurile
asociate utilizării unor astfel de produse.

Dacă vrei să afli mai multe informații despre acțiunile
industriei, accesează website-ul:

www.aiprom.ro

ÎN

Vinde numai
pesticide
înregistrate legal;
Aplică principiile
„Cunoașteți
furnizorul” (KYS) și
cumpără numai de la
producători
autorizați
Informează fermierii
cu privire la riscurile
potențiale ale
utilizării pesticidelor
ilegale și
contrafăcute
Asigură
conformitatea cu
toate legile și
reglementările
privind pesticidele

KYS și cumpără
pesticide de la
vânzătorii
autorizați
Raportează situațiile
ce pot ridica
suspiciuni
autorităților
responsabile de
controlul
pesticidelor
Solicită întotdeauna
factura pentru
fiecare achiziție
efectuată
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100,000
FERMIERI

#MoreWithLess

Asigură-te că
fermierii folosesc
doar pesticide
înregistrate legal.
Pune în aplicare
programe de
instruire pentru
fermieri.
Colaborează cu
autoritățile
responsabile de
importul/exportul de
alimente pentru a
evita utilizarea
pesticidelor ilegale
sau contrafăcute
Aplică principiile
„Cunoașteți furnizorul”
(KYS) și achiziționează
produse doar din
țările și de la fermierii
care folosesc
pesticide înregistrate
legal
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ÎNTREAGA
EUROPĂ

CROPLIFE EUROPE
ȘI MEMBRII SĂI
AU INSTRUIT:
A P R OA P E

9,000

DISTRIBUITORI

