Porozumienie:
Promowanie w Europie zintegrowanej ochrony
przed szkodnikami
Preambuła
Niezależnie od tego, czy szkodnikami są zwierzęta, rośliny czy owady, mogą one mieć i mają
szkodliwy wpływ na ludzi i środowisko. Nawet jeżeli wiele różnych szkodników od zawsze
współistnieje z ludzkością, solidne dowody wskazują obecnie, że obszary miejskie są coraz bardziej
narażone na skutek występowania szkodników oraz związanych z nimi chorób.
Mające obecnie miejsce zmiany klimatyczne i nieplanowana urbanizacja przyczyniają się zarówno
do rozprzestrzeniania się szkodników, jak i nasilenia ich wpływu na zdrowie publiczne,
różnorodność biologiczną, zaopatrzenie w żywność i pasze, a nawet na postrzeganie higieny i
bezpieczeństwa przez obywateli. Z drugiej strony nie można czekać, na przykład z podjęciem
działań dotyczących niedopuszczalnego zagrożenia, jakie powodują szkodniki i choroby przez nie
przenoszone, aż działania na rzecz klimatu przyniosą efekty.
Mając na celu osiągnięcie lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich, Organizacja
Narodów Zjednoczonych określiła siedemnaście Celów Zrównoważonego Rozwoju na rok 2030
(CZR). Profesjonalna ochrona przed szkodnikami nie może stanowić panaceum dla osiągnięcia
wszystkich tych celów. Ma ona jednak do odegrania zasadniczą rolę w zapewnieniu zdrowia
publicznego i dobrobytu obywateli UE w kontekście niektórych z tych celów, przy jednoczesnym
zminimalizowaniu wpływu na środowisko i zwiększeniu konkurencyjności gospodarki UE.
Ochrona przed szkodnikami przyczynia się w szczególności do osiągnięcia celów w zakresie
poprawy zdrowia i jakości życia (CZR 3), zrównoważonych miast (CZR 11) i łagodzenia zmian
klimatycznych (CZR 13). Niezbędnym warunkiem wstępnym do spełnienia tej ważnej misji jest
skuteczna i efektywna profesjonalizacja na całym świecie przemysłu ochrony przed szkodnikami.
Dzięki tej inicjatywie w Europie branża ta już teraz wskazuje drogę i zamierza prowadzić dalsze
działania.
Profesjonalna ochrona przed szkodnikami wymaga dogłębnego zrozumienia zagadnień związanych
z samymi szkodnikami oraz ich różnych zachowań i środowisk, szczególnie gdy mogą one
powodować szkody dla zdrowia ludzi i zwierząt. Ponadto wewnętrzne działy ochrony przed
szkodnikami w organizacjach, jak również firmy zajmujące się ochroną przed szkodnikami i
pracujący w nich specjaliści muszą w pełni poznać szeregiem technik i produktów stosowanych w
procedurach mających na celu zapobieganie występowania szkodników i ich zwalczanie.
W końcu interwencja specjalisty w zakresie ochrony przed szkodnikami ma być zrównoważona, to
znaczy powinna minimalizować ryzyko dla zdrowia ludzkiego, dla organizmów pożytecznych i
niedocelowych oraz dla środowiska. I odwrotnie wewnętrzni specjaliści w zakresie ochrony przed
szkodnikami i dostawcy usług w tym zakresie, którzy działają bez niezbędnej wiedzy, kwalifikacji
lub szkoleń, mogą spowodować niezamierzone szkody.
Interwencja podmiotów niebędących specjalistami może mieć negatywny wpływ na zdrowie i
bezpieczeństwo zarówno pracowników świadczących te usługi, jak i osób, które je zamawiają w
celu ochrony domów, przedsiębiorstw lub osiedli mieszkaniowych. Niewłaściwe środki lub
interwencje przeprowadzone w niewłaściwy sposób mogą poważnie zaszkodzić środowisku. To
oczywiście szkodzi wiarygodności zawodowej całego sektora ochrony przed szkodnikami.
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Podejście oparte na zasadach i praktykach zintegrowanej ochrony przed szkodnikami oraz pełne
poszanowanie wszystkich obowiązujących przepisów stanowi najlepszą gwarancję skutecznego i
profesjonalnego wyniku.

Zintegrowana ochrona przed szkodnikami
Zintegrowana ochrona przed szkodnikami (IPM) to podejście stworzone przez Organizację Narodów
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa w oparciu o badania naukowe stanowiące strategię
opartą na ekosystemie, która odnosi się głównie do długoterminowego zapobiegania szkodnikom lub
powodowanym przez nie szkodom poprzez skupienie się przede wszystkim na technikach
związanych ze zmianami siedliskowymi i zmianie praktyk kulturowych mogących prowadzić do
rozmnażania się szkodników.
Pestycydy są stosowane tylko wtedy, gdy monitoring wykaże, że są potrzebne i odbywa się to
zgodnie z ustalonymi wytycznymi. Zabiegi wykonywane są w celu kontroli tylko organizmów
docelowych. Materiały służące do ochrony przed szkodnikami są wybierane i stosowane w sposób,
który minimalizuje ryzyko dla zdrowia ludzkiego, organizmów pożytecznych i niedocelowych oraz
dla środowiska.

Ustalenia
Dlatego jako przedstawiciele europejskiego sektora ochrony przed szkodnikami oraz szerokiego
grona użytkowników usług w tym zakresie rozumiemy i uznajemy wartość profesjonalnych i
zrównoważonych praktyk ochrony przed szkodnikami opartych na zasadach i regułach
zintegrowanego działania. Podejmiemy kroki w celu zapewnienia, aby profesjonalne d ziałania w
tym obszarze dotyczyły całej Europy i były w niej wzmacniane. Działania takie są tym ważniejsze,
że stanowią warunek wstępny wypełniania przez wiele organizacji ich społecznej i rozszerzonej
odpowiedzialności producenta zarówno wobec klientów, jak i obywateli Europy.
W tym kontekście jesteśmy wdzięczni Komitetowi Regionów UE za wsparcie w promowaniu w
Europie Porozumienia między dostawcami i użytkownikami profesjonalnych usług i produktów
ochrony przed szkodnikami. W październiku 2018 r. Mikel Irujo Amezaga, przedstawiciel rządu
Autonomicznego Regionu Nawarry w Komitecie Regionów, stwierdził:
„Przyjrzymy się sposobom koordynacji tej inicjatywy „miękkiego prawa” w agendzie Komitetu
Regionów w ramach inicjatyw „Agenda miejska” i „Zdrowe miasta”, gdzie regiony i społeczności
lokalne powinny współpracować z profesjonalnymi dostawcami usług ochrony przed szkodnikami w
celu ochrony obywateli w środowisku miejskim”
My, sygnatariusze wzywamy Komisję Europejską, Parlament Europejski, państwa członkowskie UE
i wszystkie inne zainteresowane strony do formalnego uznania kluczowej roli profesjonalnej
ochrony przed szkodnikami we wspieraniu bezpiecznej higieny, zdrowia publicznego i
bezpieczeństwa konsumentów w całej Europie oraz potrzeby podjęcia kroków w celu rozwiązania
problemu nieuczciwej działalności, która zagraża bezpieczeństwu i dobru obywateli.

Cel Porozumienia
Wszyscy sygnatariusze niniejszego Porozumienia wyrażają poparcie dla zobowiązań i minimalnych
wymogów, które są kluczowymi cechami profesjonalnej ochrony przed szkodnikami, jako sposobu
na ograniczenie szkodliwych działań niewykwalifikowanych usługodawców lub improwizowanych
programów ochrony przed szkodnikami.
Ochrona przed szkodnikami powinna być prowadzona przez przeszkolonych specjalistów zgodnie z
zasadami i praktykami zintegrowanej ochrony.
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Sygnatariusze wzywają do oficjalnego uznania przez instytucje UE i państwa członkowskie UE
kluczowej roli, jaką odgrywa profesjonalna ochrona przed szkodnikami w zakresie:
•
•
•
•
•

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli;
promowania bezpiecznego i zdrowego środowiska dla wszystkich;
pomocy przedsiębiorstwom i obiektom publicznym w celu zapewnienia wysokich
standardów higieny;
pomocy w zapewnieniu ochrony różnorodności biologicznej i zagrożonych gatunków oraz
zachowania wiarygodności całego sektora ochrony przed szkodnikami jako czynnika
umożliwiającego bezpieczne i zrównoważone życie.

Sektor ochrony przed szkodnikami w Europie i jego klienci określili zatem szereg kluczowych
zobowiązań, które będą realizowane przez profesjonalne podmioty zajmujące się ochroną przed
szkodnikami w trakcie wykonywania przez nie czynności o kluczowym znaczeniu.

Zobowiązania
1. Profesjonalne firmy zajmujące się ochroną przed szkodnikami oraz wewnętrzne działy
ochrony przed szkodnikami w organizacjach muszą w miejscach prowadzonych działań w
pełni stosować się do wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz co najmniej do
normy CEN EN 16636 (najlepiej kontrolowanej zgodnie z protokołami CEPA Certified®).
2. Specjaliści zajmujący się ochroną przed szkodnikami muszą wykazać, że spełniają
wymagania niezbędne do rozwiązywania problemów mających związek ze szkodnikami.
Tak więc, powinni:
a. rozumieć odpowiednie aspekty biologiczne, zachowanie różnych szkodników i
potrzebę ostrożnego postępowania w przypadku każdego rodzaju zarażenia;
b. znać wszystkie istotne metody ochrony przed istniejącymi i przyszłymi wyzwaniami
związanymi ze szkodnikami;
c. być przeszkoleni w zakresie zrównoważonego i rozsądnego stosowania produktów
biobójczych, jeśli ich użycie jest niezbędne;
d. znać szersze warunki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, które obowiązują
w przypadku stosowania produktów biobójczych.
3. Interwencje w zakresie ochrony przed szkodnikami prowadzone przez firmy zajmujące się
ochroną przed szkodnikami oraz wewnętrzne działy ochrony przed szkodnikami i ich
specjalistów muszą być dostosowane do potrzeb i specyfiki różnych podmiotów prywatnych
i publicznych, które polegają na tych usługach przy uwzględnieniu szczególnych wymagań
higienicznych i sanitarnych tych podmiotów.
4. Przeszkoleni specjaliści muszą stosować podejście oparte na zintegrowanej ochronie przed
szkodnikami i postępować zgodnie z hierarchią ochrony przed szkodnikami, to znaczy
najpierw starannie diagnozować, potem wykluczać, a następnie ograniczać i wreszcie
niszczyć, zobowiązując się do stosowania chemicznych lub niechemicznych środków
niszczenia dopiero po zastosowaniu wszystkich innych możliwości.
5. Profesjonalne firmy zajmujące się ochroną przed szkodnikami oraz wewnętrzne działy
ochrony przed szkodnikami muszą podlegać certyfikacji przez niezależną jednostkę
certyfikującą.
6. Profesjonalne firmy i wewnętrzne działy ochrony przed szkodnikami muszą być regularnie
poddawane audytom przez niezależne, wykwalifikowane jednostki certyfikujące zgodnie z
normą CEN EN 16636 (najlepiej zgodnie z protokołami CEPA Certified®).
7. Użytkownicy usług ochrony przed szkodnikami w Europie zobowiązują się do współpracy,
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gdy to możliwe, wyłącznie z profesjonalnymi firmami zajmującymi się ochroną przed
szkodnikami (najlepiej certyfikowanymi zgodnie z protokołem CEPA Certified®), co
stanowi najlepszy sposób ochrony domów, firm i osiedli mieszkaniowych przed
niebezpieczeństwami infestacji, a tym samym pomocy w zapewnieniu bezpieczeństwa i
dobra obywateli i/lub pracowników; promowania wysokich standardów zdrowia i
bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony środowiska i bioróżnorodności.
8. Organizacje reprezentujące użytkowników usług ochrony przed szkodnikami w Europie
zobowiązują się do promowania wśród swoich członków korzystania wyłącznie z
profesjonalnych firm zajmujących się ochroną przed szkodnikami (najlepiej
certyfikowanymi zgodnie z protokołem CEPA Certified®), co stanowi najlepszy sposób
ochrony domów, firm i osiedli mieszkaniowych przed niebezpieczeństwami infestacji, a tym
samym pomocy w zapewnieniu bezpieczeństwa i dobra obywateli i/lub pracowników;
promowania wysokich standardów zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony
środowiska i bioróżnorodności.
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Wypełniają sygnatariusze Porozumienia
WAŻNE:
Organizacje i/lub osoby pragnące podjąć
„Porozumienia” powinny wykonać następujące czynności:
>
>
>
>

zobowiązania

wynikające

z

podać poniższe informacje;
złożyć podpis i zapisać datę u dołu tej strony;
parafować strony 1, 2 i 3 Porozumienia, potwierdzając tym samym akceptację treści;
podpisany i opatrzony datą oryginał przesłać pocztą lub przesyłką kurierską do CEPA na
adres podany poniżej.

Ellen Moyse
CEPA #TheGoodPestManager
Rue du Trône 61, 1050 Ixelles Brussels, Belgium

Organizacja: ...........................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela: .................................................................................

................................................................................................................................................................
Stanowisko i/lub tytuł:............................................................................................................................

Podpis:

Data podpisania...............................................................................
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