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A CEPA JAVASLATAI 

A PANDEMIÁVAL KAPCSOLATBAN AZ EURÓPAI UNIÓ 
HATÓSÁGAI, A CIVIL TÁRSADALOM ÉS ÜZLETI VEZETŐK 

SZÁMÁRA 

 
Teljesen világos, hogy a közegészségügy sokkal jobban támaszkodik a 
képzett, professzionális kártevőirtókra, mint ahogy azt az emberek elsőre 
gondolnák. Magánotthonoktól éttermekig, bárokig, szupermarketekig, 
egészen vissza az élelmiszer szállításig és tárolásig, a kártevőirtók döntő 
fontosságúak e szolgáltatások napi működéséhez.  
 
Kártevőirtó iparágunk kész többet tenni, mint valaha, hogy támogassa a 
hatóságokat, városokat, a gazdasági szereplőket és általában a civil 
társadalmat abban, hogy a társadalom a lehető leggyorsabban visszatérjen a 
rendes kerékvágásba, miközben minimalizálja a COVID-19 vírus idején és 
után is súlyosbodó városi területekre, élelmiszerellátásra, stb. gyakorolt 
hátrányos hatásokat. 
 
Ezeknek a kihívásoknak a kezelésére a kártevőirtó ipar a közegészségügyi 
megoldások széles skáláját szolgáltatja, valamint megelőző kártevőirtást és 
fertőtlenítést alkalmaz. Szektorunk az integrált kártevőirtási (Integrated Pest 
Management – IPM) megközelítést alkalmazva, a jövőbe tekintve fog 
működni és kell működnie, a problémák előrejelzése és a megvalósítható 
megoldások nyújtása érdekében. 
 
A CEPA-nak számos konkrét javaslata van az EU hatóságaival, a civil 
társadalommal és az európai üzleti vezetőkkel történő együttműködésre, 
amelyek kulcsfontosságúak a kártevőkkel kapcsolatos problémák 
megszüntetése, valamint a járványok kitörésének hosszú távú 
megakadályozása érdekében, ezáltal megkönnyítve a normális állapotba 
történő visszatérést a társadalom egészében. 
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➢ A CEPA sürgeti a politikai döntéshozókat, a vállalkozásokat és a nem 

kormányzati szervezeteket, hogy működjenek együtt a kártevőirtó 
iparággal annak érdekében, hogy feltérképezzék a kártevő rovarok 
és rágcsálók előfordulását Európa-szerte, felhasználva a CEPA 
iparág vezető tagjainak knowhow-ját olyan rendszerek kidolgozására, 
amelyek előre jelzik a kártevők terjedését, és ezáltal mozgásuk 
szélesebb körben nyomon követhető lesz. 
 

➢  A CEPA célja, hogy Európa-szerte együttműködjön a helyi 
kormányokkal, vállalkozásokkal és a nem kormányzati szervekkel, hogy 
kipróbálja a CEPA standard IPM módszerét az ún. európai 
próbavárosokban (Egészséges Városok Javaslat, amely a CEPA 2018-
as innovációs napján került megfogalmazásra) ahol lehetséges lesz a 
kártevőirtás egy okosabb, zöldebb és átfogóbb megközelítését 
kifejleszteni.  

 
➢ A professzionálisan képzett kártevőirtókat sok európai országban 

elismerték a pandémia idején kulcsfontosságú ágazatként, és ennek 
továbbra is működnie kell. Ennek az elismerésnek európai szinten is 
meg kell jelennie az Európai Bizottság jelenlegi, a pandémiára 
vonatkozó ajánlásaiban a tagállamok felé, és a szakmai képesítések 
elismerésére vonatkozó európai jogszabályokban (2005/36/EK 
direktíva).  
 

Készült a CEPA 
2020. május 5-én  

megküldött körlevele alapján 
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