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Ponarejena & nedovoljena FFS

• Značilnosti in obseg ponarejenih & nedovoljenih FFS v
EU

• Težave z vzporednim trgovanjem

• Nadzor in kaznovalne politke



Kaj so FFS ?

• FFS so sredstva za varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi….

• Pesticidi so FFS + biocidi

• FFS so pretežno organske in anorganske snovi, pa tudi 
mikroorganizmi- skupaj z dodatki, pomožnimi snovmi, 
varovali, sinergisti…

• Uporabljajo se v ekološki, integrirani in običajni pridelavi.

• Uporabnik FFS mora biti usposobljen za uporabo FFS 
(izkaznica)- imamo 62000 usposobljenih uporabnikov. 
Neusposobljenim uporabnikom je omogočen dostop samo do 
nenevarnih FFS pakiranih največ za 500 m2 površine



Ali jih sploh potrebujemo?

DA!

•Ker nam ob ostalih sodobnih tehnoloških postopkih in izbiri 
primernih sort omogočajo dostop do potrebnih količin varne in 
cenovno sprejemljive hrane

Študija Humboltove univerze v Berlinu: Social benefits of plant protection 

in Germany(2013)- pridelek žit se zmanjša za več kot 50% brez uporabe 

FFS (Nemčija) 

• Ker preprečujejo razvoj bolezni (mikotoksini) kot npr. alergij kot 
posledica  fusarioz ali izločanje alkaloidov –npr. pri rženem 
rožičku (ergotizem)



Izbor FFS v EU je ogrožen!

• Zaradi revizije aktivnih snovi (izbor v zadnjih letih 
prepolovljen)

• Novih predpisov in omejitev: varovanje 
čebel(insekticidi), hormonski motilci (predvsem 
fungicidi)

• Ponaredki



Ponaredki FFS: dva nasprotujoča si svetova

Dovoljena FFS so : 

- Testirana: več kot 100 dololčenih 
testov

- Registrirana (dovoljena): 
postopek na EU in nacinalni ravni-

povprečen čas za pridobitev 
dovoljenja 4 leta

- Proizvajalec si v sodelovanju z 
uradnimi organi  prizadeva za varno 

rabo; uporabnikom  zagotavlja 
strokovno podporo

Ponarejena ( imitacija dovoljenih 

FFS) in nedovoljena FFS (nimajo 
ustreznega dovoljenja za promet) 

so:

- Netestirana

- Brez registracije (dovoljenja za 

promet)

-Tržijo (in ustvjajo dobiček) 
kriminalne združbe

Dovoljena FFS Ponarejena in nedovoljena FFS



S ponarejenimi in nedovoljenimi FFS se ukvarja EU



Obseg nedovoljenega prometa

• Obseg prometa FFS v svetu:  okoli 44 miljard €

• Od tega: ocena Europol – na trgu več kot 10% ponarejenih FFS

oz.- za več kot 4,4  € miljarde -ocena

• Obseg prometa FFS v EU: okoli 8 miljard €

• Od tega po oceni ECPA (evropskega združenja 
fitofarmacevtske industrije)  je  8-10% ponarejenih

• Oz. okoli 1 miljarda € ponarejenih FFS



Country A

Country B

Po zraku

Po kopnem

Iz pristanišč

Repackaging„Repackaging“

Z nedovoljenim 
„vzporednim 
trgovanjem“…

S tihotapljenjem

Dovoljeno

vzporedno

trgovanje

Kako potek promet ponarejenih/nedovoljenih FFS v Eu?



Nevaren prevoz!

Leta 2009 so z navadnim potniškim letalom prepeljali ponaredke z zelo 
nizkim  vnetiščem  na Madžarsko

Ponaredek podjetja
Syngenta - Score 250 EC -
je bil označen kot 
emulgator (= “ne-
nevaren”)

Vnetišče ponaredka = 24°C!



V kakšni obliki potujejo 
ponaredki?

• Kot aktivne snovi, polizdelki, pakirani v sodih ali pakirani kot končni 
produkt

• Brez etikete, z okvirno izdelano etiketo, ali kot zelo dobro ponarejeno 
zaščitno blagovno znamko in dobrim ponaredkom sredstva



V kakšni obliki potujejo 
ponaredki?

• Zaščito intelektualne lasntnine se da enostavno 
preseči tako, da potujejo posamezni deli proizvoda 

ločeno:
• Ponarejevalci so se naučili, da je potrebno pošiljati sestavne dele (npr. 

zamaške), ki so označeni z zaščiteno blagovno znamo – ločeno od ostalega 
blaga



Kako delujejo prevozniki?

Zaščito intelektaulne lastnine se da  enostavno preseči s ponarejanjem 
podatkov:

•S pošljanjem blaga v tranzitu v tretje države

• S pošiljanjem blaga v neoznačenih vsebnikih, ki jih spremljajo netočni: 

opisi blaga                   

•deklaracije                              naslovi pošiljateljev

•



Izgled ponaredkov

•Type bullet #1 here

•Type bullet #2 here

•Type bullet #3 here

Edina  ugotovljena aktivna snov je bil 
sulfosulfuron!
Vsebnost deklarirane a.s.- propoksikarbazon-

= 0% !

Sulfosulfuron in propoksikarbazon se 
uporabljajo v različnih količinah z različnimi 
dodatki

Posledice:
- Neustrezno herbicidno delovanje
-Velika nevarnost za uničenje tretirane 
površine
- Velika nevarnost  herbicidnega delovanje na  
naslednje poljščine 

Zamenjava aktivne snovi lahko povzroči resne težave uporabniku (kmetu)!

•Type bullet #1 here

•Type bullet #2 here

•Type bullet #3 here



Ponarejena in nedovoljena FFS lahko ogrožajo

zdravje ljudi in okolje

1. Zelo natančno  ponarejen 
varnostni odtis podjetja

Primer zasežžžženega ponaredka v letu 2010! 

4. Vnetišče ponaredka = 25°C!

2. Aktivna snov vsebuje visoko 
vrednost nečistoč (30.1 ppm)  etil
metan sulfonat (EMS)

EMS je mutagena, teratogena in  
verjetno tudi kancerogena snov. 
Najvišja dovoljena vrednost :FAO 
= 0.1 ppm. 

Če bi bil pravilno označen, bi ga 
morali označiti kor zelo vnetljiv. 
Prodajati ga bi morali v posebnih 
vsebnikih.Čista zloraba intelektualne 

lastnine

Vnetišče izvirnega sredstva = > 

100°C

3.Pripravek vsebuje 
nonilfenoletoksilat (0.433%)

Najvišja dovoljena vrednost v EU 
=0.1%.

Gre za 300 x presežno vrednost!



Nevarnosti nedovoljenih FFS - 1

Fitofarmacevtska industrija je s pomočjo analitskih izledkov opozorila na razširjenost 
trgovine z nedovoljenimi FFS. Promet ponaredkov je postal že splošno znan- vendar pa 
ugotavljamo, da pretežžžžni del nelegalne trgovine izvira iz zlorabe sistema vzporednega 
trgovanja.

Analize kažejo, da nedovoljena FFS: 

• lahko vsebujejo napačno aktivno snov

• lahko vsebujejo prevelike količine prepovedanih snovi

• so pogosto napačno označena med transportom in prodajo

• lahko imajo zelo nevarne fizikalno/kemijske lastnosti

Posledice nedovoljenih FFS:

• lahko izničijo učinkovitost varstva rastlin in ogrozijo pridlek (količina, vsebnost    
nedovoljenih ostankov!)

• lahko ogrozijo zdravje uporabnika FFS in potrošnika

• lahko ogrozijo varnost delavcev med transportom in varnost javnosti

• lahko ogrožajo okolje



Nevarnosti nedovoljenih FFS - 2

Promet nedovoljenih FFS v Evropi je kriminalna 
dejavnost! 

Je v popolnem nasprotju s prizadevanji evropske zakonodaje  za varovanje 
ljudi in okolja! 

Je v nasprotju z prizadevanji za doseganje evropskega trajnostnega 
kmetijstva!

Zakonodaja dovoljuje nenadzorovano prepakiranje v sistemu vzporednega 
trgovanja- kar gre še posebej v prid brezobzirnemu trgovanju



Vzporedno trgovanje –kaj je to?

• Sistem registracije FFS je dvostopenjski: registracija aktivne snovi poteka 
na ravni EU; registracija FFS poteka na državni ravni.

• V posamezni državi se lahko uporabljajo le tista FFS, ki so v tej državi tudi 
registrirana.

• Za vnos identičnega FFS( registriranega v državi vnosa in državi izvora -EU)  
si je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega urada v državi vnosa. 
(dokazovaje identičnosti se zlahka zlorabi)

• Interes za vzporedno trgovanje pri uporabnikih FFS temelji na cenovnih 

razlikah.



• Originalno podjetje prejme sumljiv vzorec FFS v analizo => ugotovi razširjeno 
prisotnost  ilegalnega „vzporednega trgovanja“

• Analize kažejo, da ilegalni “vzporedni” FFS: 

• ima različno sestavo, pogosto različno od refernčnega sredstva
• vsebuje velike količine prepovedanih snovi
• ogroža zdravje ljudi in okolje

• Prepakiranje pogosto služi za prikrivanje vnosa ponaredka na trg:

• je dvomljive kakovosti
• prekine sledljivost sredstva

• Illegalni “vzporedni” promet goljufa carinske in upravne organe v državi!

Značilnosti illegalnega “vzporednega trgovanja”



• “V kontrolnem programu nemške  BVL (zvezni urad za varstvo 
potrošnikov in varnost hrane)  je v letu 2011 od 109 analiziranih 
vzorcev FFS odkril le 3 neustrezne. V letu 2012 je BVL pregledala 
14 vzorcev iz sistema vzporednega trgovanja in ugotovila 4 
ponaredke (29%)

• Isto leto je prizadeto podjetje v Nemčiji analiziralo 100 vzorcev 
svojih FFS iz vzporednega trgovanja in ugotovilo, da je 71% 
ponarejenih.

• Uporabnik FFS je z uporabo ponarejenih FFS v težavah- gre za 
nezakonito rabo! (ostanki!)

Ponaredki – ilegalno vzporedno

trgovanje



Primer ponarejenih FFS v sistemu „vzporednega                 

zavajajoče: tekst v angleškem oz.   nizozemskem jeziku

Primer ponarejenih FFS v sistemu „vzporednega                 

zavajajoče: tekst v angleškem oz.   nizozemskem jeziku



•Type bullet #1 here

•Type bullet #2 here

•Type bullet #3 here

“Vzporedno” FFS zelo odstopa glede na 
speciifkacijo originalnega referenčnega 
sredstva – ne glede na določila o zahtevani 
identičnosti:

-Navzkrižno onesnaženje s primesmi:
tebuconazol, N,N-dimetildekanamid & 
piperonilbutoksid

-Topilo: naftalin

-pH ne ustreza deklaraciji

Sredstvo iz vzporednega trgovanja mora biti identiččččno originalnemu 

referenččččnemu sredstvu – ilegalno sredstvo pogosto  zelo odstopa od 

originalnega referenččččnega sredstva:

•Type bullet #1 here

•Type bullet #2 here

•Type bullet #3 here

Prevara v upravnem postopku: ne-originalno

sredstvo



Repackaging

Prevara v uporavnem postopku: “lokacija prepakiranja”



„Osnovno“podjetje

Podjetje B

Podjetje C

Za izogibanje kaznim in za zameglitev stanja ustanavlja „vzporedni“ uvoznik več

podjetij – sedež podjetja je včasih kar poštni nabiralnik. 

Podjetje D

Podjetje A

Podjetje E,F,G itd.

Večkratna inkarnacja ilegalnih vzporednih uvoznikov–

sankcije?



• Določanje kazni je prepuščeno posameznim državam članicam

• Glede na tveganje zaradi ponaredkov in zlorabe vzporednega trgovanja je kar nekaj 
držav članic zaostrilo kazenske sankcije:

Povečalo sankcije zaradi administrativnih prevar

Preklic dovoljenj za vzporedno trgovanje

Denarne kazni

Kazenske sankcije – vrednotenje kot kriminalno dejanje

V Sloveniji: kazen do 15.000 €/10.000 za s.p.

Kaznovalna politika



Uradna izmenjva informacij



Hvala za pozornost!



Povzetek



Uporaba markerjev za hitro identifikacijo originalnega 

sredstva

• Uporaba markerjev na sredstvih, ki se običajno nelegalno pojavljajo v 
sistemu vzporednega trgovanja:

Qualidate  
Quicktest

Qualidate  
Quicktest

Težave z regulatorji v nekaterih EEA državah

• Hitra & zanesljiva identifikacija originalnega sredstva (in nelegalno 
vzporedno uvoženega)



Analiza vzorcev za določanje nelegalnih FFS

Analiza izotopov približno določi kraj  proizvodnje



Enostavna analiza za določanje ilegalnih FFS



Analiza vzorcev za določanje nelegalnih FFS



Opozarjanje javnosti glede aktivnosti proti nelegalnemu 

prometu s FFS

Vir izvlečka:Farmer’s 
Weekly”, 10th August 2012



• Nelegalen „vzporedni“ uvoz sredstva 
Tairon“ (Agroquimicos genericos) – ni 
bil identičen referenčnemu sredstvu –
BCS‘s „Fenikan“

• BCS je zahteval prepoved prometa => 
nadaljni promet in uporaba sta bila 
prepovedana

• Obvščanje distributerjev in 
uporabnikov z  letaki in obvestili

Osveščanje javnosti o nelegalnih „vzporednih“ uvozih


