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Falošné pesticídy spôsobujú každoročne stratu 
1,3 miliardy eur  v celej EÚ  

 
Výroba falošných pesticídov každoročne stojí podniky v EÚ 1,3 miliardy eur 

 
Nová správa Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) uvádza, že falšovanie 
pesticídov spôsobuje v EÚ-28 stratu 13,8 % legitímnych výnosov.  
 
Tieto straty sa priamo premietajú do straty 2600 miest v odvetví na výrobu pesticídov v EÚ, 
keďže legitímni výrobcovia zamestnávajú menej ľudí, ako by mohli, keby sa pesticídy 
nefalšovali.  

 
Keď sa vezmú do úvahy dôsledky falšovania pesticídov na trhu, hospodárstvo EÚ prichádza 
o 11 700 pracovných miest.  

 
Celková ročná strata verejných príjmov v dôsledku falšovaných výrobkov v tomto odvetví v celej 
EÚ-28 z hľadiska daní a sociálnych príspevkov sa odhaduje na 238 miliónov eur. 

 
Výkonný riaditeľ EUIPO António Campinos povedal:  
 

Ako ukázala naša séria správ, falšovanie môže ovplyvniť všetky hospodárske odvetvia, 
a priemysel na výrobu pesticídov, ktorý zahŕňa veľký počet malých a stredných podnikov, 
nie je výnimkou. Táto desiata správa v našej sérii štúdií načrtáva ekonomické dopady 
falšovania na predaj a pracovné miesta, a aký dopad má prítomnosť  falšovaných 
výrobkov na trhu na legitímnych producentov. 

 
Dnešná správa je desiata v sérii štúdií vydaných EUIPO cez Európske stredisko pre sledovanie 
porušovania práv duševného vlastníctva o ekonomických dopadoch falšovania v priemyselných 
odvetviach v EÚ.  
Predchádzajúce štúdie sa venovali: farmaceutickému odvetviu, odvetviu liehovín a vína, 
reprodukovanej hudby, kabeliek a batožiny, hodiniek a šperkov, hračiek a hier, športových 
potrieb, odevov, topánok a doplnkov; a odvetviu kozmetických výrobkov a osobnej 
starostlivosti. 

 
Nemecko: Najväčším výrobcom pesticídov v EÚ je Nemecko, kde má toto odvetvie hodnotu 
4 miliardy eur. Správa predpokladá, že falošné pesticídy stoja ročne nemecký výrobný sektor 
299 miliárd eur a stratu 500 pracovných miest.  

 
Francúzsko: Druhým najväčším európskym výrobcom pesticídov je Francúzsko s hodnotou 
3,5 miliardy eur. Správa predpokladá, že francúzske odvetvie na výrobu pesticídov prichádza 
kvôli falšovaniu ročne o 240 miliónov eur z predaja a o 500 pracovných miest. 
 
Taliansko: Správa predpokladá, že odvetvie na výrobu pesticídov v Taliansku prichádza ročne 
o 185 miliónov eur a o 270 pracovných miest.  
 
Španielsko: Podľa správy je výsledkom falšovania odhadovaná ročná strata v španielskom 
odvetví na výrobu pesticídov 94 miliónov eur a 200 pracovných miest.   

 
Spojené kráľovstvo: Celková strata pri predaji v odvetví na výrobu pesticídov je každoročne 
v odhadovanej výške 76 miliónov eur s odhadovanou stratou 200 pracovných miest.  

 
POZNÁMKA PRE VYDAVATEĽOV 

 
Dnešná správa je desiata v sérii správ z jednotlivých odvetví vyčísľujúcich dopady falšovania. Ďalšie 
správy sa budú venovať ďalším odvetviam ako smartfóny, automobilové dielce a ostatné odvetvia, 



 

v ktorých je pravdepodobnosť porušovania práv duševného vlastníctva.  
 

O EUIPO 
 

EUIPO je decentralizovaná agentúra EÚ so sídlom v Alicante v Španielsku. Vedie register ochranných 
známok Európskej únie (EUTM) a dizajnov spoločenstva (RCD), ktoré poskytujú ochranu duševného 
vlastníctva vo všetkých 28 členských štátoch EÚ, a spolupracuje s národnými a regionálnymi úradmi DV 
EÚ. Až do 23. marca 2016 bol EUIPO známy ako Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM). 

 
Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva bolo založené v roku 2009 na 
podporu ochrany a vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva a pomoci v boji proti rastúcej hrozbe 
porušovania duševného vlastníctva v Európe. Nariadením parlamentu a rady (EÚ) č. 386/2012 bol EUIPO 
poverený úlohami súvisiacimi s vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva ako Európske stredisko pre 
sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva. 
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