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A UPL úttörő pert nyert egy egyesült királyságbeli bérformálóval szemben az EU-ban jogtalanul
forgalmazott növényvédő szereik ügyében.
A Legfelsőbb Bíróság ítélete áttörést jelentő győzelem a UPL és mások számára is az agrokémiai iparban
jelenleg is folyó harcban mely az illegális növényvédő szerek ellen folyik. Azaz a bérformálók nem
hunyhatnak szemet azt illetően, hogy vevőiknek van-e jogosultsága az adott növényvédő szerre és annak
szándékolt piacára.
A UPL határozottan fellép a hamisítók ellen. Ez az ítélet 5 éves folyamatos németországbeli, majd egyesült
királyságbeli jogi tevékenység eredménye.
A UPL Europe Ltd és a UPL Deutschland GmbH (UPL) sikerre vitte panaszát az EK-beli növényvédő szer
gyártók ellen, akik piacra dobtak és másokat is segítettek Németországban piacra dobni UPL növényvédő
szerek jogosulatlan példányait.
A 2015 májusában kezdődött jogi eljárás az AgChemAccess és Nicholas Gooch ellen indult, mivel a UPL
Metafol nevű metamitront tartalmazó szerének illegális példányait jogtalanul árulták párhuzamos
engedéllyel. A Metafol (ami Bettix-ként is ismert) a UPL engedélyezett terméke, ami 700g/l metamitron
hatóanyagot tartalmaz és amit a fő EU piacokon cukorrépa kezelésére használnak.
A szert illegálisan EK-beli formálók gyártották ás az AgChemAccess adta el párhuzamos engedéllyel
Németországban, Lengyelországban és a Cseh Köztársaságban.
A UPL beperelte a bérformálókat, nevezetesen a Grosvenor Chemicals-t, a Whyte Chemicals-t és a Melvyn
White-ot.
A Legfelsőbb Bíróság 2017. július 25-i ítélete szerint a bérformálókat felelősnek találták abban, hogy
jogtalalnul dobtak piacra nem engedélyezett növényvédő szereket és megsértették a német tisztességtelen
versenyről szóló törvényt. A bérformálók szemet hunytak a németországi jogtalan növényvédő szer eladások
felett.
A döntés értelmében a bérformáló
-

Nem helyezhet el jogtalanul gyártott szert a német piacon
Tudatosan (szemet hunyva sem) nem segédkezhet senkinek, hogy a UPL termékeinek engedély
nélküli másolatait helyezze el a német piacon

A döntés minden kiértesített félre nézve érvényes. A bérformálók kötelesek megfizetni a UPL
pénzügyi veszteségeit és jögi költségeit amik egy következő jogi eljárás során kerülnek
meghatározásra.
A Legfelsőbb Bíróság ítélete úttörő győzelem a UPL és mások számára, akik az agrokémiai iparban
jelenleg is küzdenek az illegális növényvédő szerek ellen. A bérformálók nem hunyhatnak szemet

arra vonatkozóan, hogy vevőiknek van-e engedélye az adott növényvédő szerre amit számukra
formálnak, illetve annak piacára.
Háttér
A UPL 2015 májusában eljárást kezdeményezett az AgChemAccess és tulajdonosa Mr Nicholas Gooch ellen,
és megkapta annak jogát, hogy világszerte értesítés nélkül ellenőrizze és befagyassza a megrendeléseket.
Ezt követően a UPL megkapta az AgChemAccess nyilvántartását, mely bizonyította, hogy engedély nélküli
növényvédő szerekkel jogtalanul kereskedett párhuzamos engedély birtokában. A UPL ezzel a bizonyítékkal
jogi lépést tett azon felek felé, akik az AgChemAccess-szel kereskedtek és a közeljövőben további jogi lépések
is várhatóak.
A kérdéses növényvédő szert az AgChemAccess adta el Németországban, Lengyelországban és
Csehországban Gisela és Wuffinga néven 2011-12-ben, Glo Meta és Metamite néven 2013-14-ben
Metamite és Megatron 700 néven 2013-ban és Betamitron 700 néven 2014-15-ben.
A UPL 2017 áprilisában az alábbi kitételekkel rendezte a követelését az AgChemAccess-szel és Mr. Gooch-csal
szemben





UPL £1,700,000 plusz kamatot kap rendezésként
AgChemAccess beismerte felelősségét, hogy megszegte a 1107/2009
Szabályzást azzal, hogy jogtalanul adott el növényvédő szert a piacon és Mr
Nicholas Gooch felelősnek érezte ezért magát.
AgChemAccess beismerte azon felelősségét, hogy megsértette a márkanév
használatot a UPL Metafol és Bettix termékeinek vonatkozásában , és Mr
Nicholas Gooch felelősséget vállalt ezért és
AgChemAccess és Mr Nicholas Gooch (beleértve minden érintett személyt és
szervezetet) vállalták, hogy nem kereskednek ilyen termékekkel sehol a
világon.

A UPL igénye az egyesült királyság-beli bérformálóval még folyamatban van. A per a londoni Legfelsőbb
Bíróságon 2017 májusában lefolyt, a felek ítéletre várnak.

Az ügy hivatkozási száma: (1) UPL Europe Limited és (2) UPL Deutschland GmbH -v- AgChemAccess Limited &
mások, ügyszám : HC2015-001925.
A törvény
2011. június 14-én lépett hatályba az (EC) No 1107/2009 Szabályzás, és a törvény világosan kimondja, hogy az
azóta párhuzamos engedéllyel eladott termékeknek (i) engedéllyel kell rendelkeznie a származó tagállamban
és (ii) a növényvédő szernek közös eredetűnek kell lennie a már engedélyezett szerrel.
Az olyan párhuzamos kereskedelmi rendszerek üldözése, amelyek jogtalanul dobnak növényvédő szereket a
piacra igen nagy fontosságú a UPL, más iparági résztvevők és az engedélyezési hatóság számára az egész EU-

ban. Az engedély nélküli és hamis növényvédő szerek komoly kockázattal járnak a (környezeti, humán, és
termés) biztonságra és bűn a legtöbb EU tagállamban bűn növényvédő szereket importálni és eladni
A UPL számos lépést tett, hogy felvegye a harcot a jogtalan növényvédő szer hamisítással szemben, többek
közt marker technológiát alkalmaz saját szereinél, hogy könnyebben azonosíthassa a hamisításokat.
A UPL elkötelezett abban, hogy EU- szerte együttműködjön az engedélyező hatóságokkal és jogi lépéseket
kezdeményezzen annak érdekében, hogy ahol szükséges, ott megakadályozza a jogtalan és hamis szerek
kereskedelmét
Megjegyzések:
 A UPL Europe Ltd vezető a növényvédő szerek , speciális kemikáliák és más ipari vegyszerek gyártásában
 A UPL Europe Ltd további növekedést tervez az innováció és értékteremtő megoldások révén, hogy
megfeleljen a vevői igényeknek
 Új hatóanyag formulációkat fejleszt meglevő portfóliója mellé, hogy egyes növényekre teljes programot
adjon.
 Gyors növekedésre fókuszál gabonában, repcében és szelektív növekedésre cukorrépában és
burgonyában ahol már vezető pozícióra tett szert.
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