Отворена международна харта на професионалните фирми за контрол на вредителите с ангажимент към
околната среда
Ние, долуподписаните национални и международни асоциации и фирми за борба с вредителите в заобикалящата
ни среда, заедно със долуподписаните консултанти, производители и дистрибутори на продукти за контрол на
вредителите се ангажираме с подобряване качеството на живот за всички хора по целия свят. Това се постига
чрез предоставяне на най-ефективното управление на контрола на тези вредители, които представляват заплаха
за здравето на хората по света, имуществото им и хранителни продукти. В същото време, ние гарантираме, че
контрола на тези вредители не води до неприемлив риск за потребителите, операторите или околната среда.
Правим това изявление, с убеждението, че всички хора имат право да живеят в среда, в която правителствата,
агенциите за опазване на околната среда и индустрията за борба с вредителите, работейки заедно, полагат
всички усилия ефективно да се сведе до минимум влиянието на вредителите и болестите предавани от тях, без
риск за хората и околната среда.
Така, ние сме ангажирани, в услуга и защитата на потребителите, професионалистите за контрол на вредителите
и нашата околна среда, да спазваме следните принципи:
ИНТЕГРИРАН КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ
Ние се ангажираме с принципите на интегрираното управление на контрола на вредителите (IPM), които водят до
това, че се постига ефективен контрол на вредителите, като се сведе до минимум възможността за използване на
пестициди.
По-специално, ние сме убедени в необходимостта от защита на всички хора и особено на децата от
неблагоприятното влияе на вредителите по такъв начин, че да не се подлагат ненужно на риск чрез използване
на пестициди за контрол на вредители или чрез заразяване с болести предавани от тях.
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ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
Ние вярваме, че всеки мениджър, отговорен за прилагането на пестициди, и на всеки оператор ползващ
продуктите, трябва да бъде контролирано обучаван, за да се гарантира подходящо, ефективно и безопасно
приложение на средства за контрол, в допълнение към съответните познания на вредителите.
БЕЗОПАСНА РАБОТА
Ние вярваме, че всеки оператор или фирма - оператор, би трябвало да действа по време на изпълнение на
работата си по такъв начин, че да не причинява вреда, нито на друго лице, нито на себе си.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Ние вярваме, че продуктите за контрол на вредителите трябва да бъдат превозвани, формулирани и
обезвреждани по начин, който запазва качеството на екосистемите, включително почвата, водата и застрашените
от изчезване видове.
Ограничаване на отпадъците
Ние подкрепяме усилията на държавни агенции и индустрията за насърчаване на минимизиране на отпадъците и
безопасното унищожаване на продуктите и тяхната опаковка.
Предоставянето на информация
Поддържаме открит подход за осигуряване на подходяща информация на широката общественост за
общественото здраве, пестициди и техники за контрол на вредителите.
ИЗСЛЕДВАНИЯ
Ние подкрепяме нарастване на общественото и частно финансиране на развитие и разработване на ефективни, с
намален риск продукти и технологии за контрол на всички вредители за общественото здраве.
РЕГЛАМЕНТ на ПРАВИТЕЛСТВО
Ние се ангажираме да работим в рамките на законодателните изисквания на държавните, регионалните и
националните правителства, като в същото време да насърчаваме правителствата да вземат в предвид мненията
и опита на индустрията за контрол на вредителите.
ПРОДУКТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
Ние вярваме в независима регистрация на биоциди от правителствени агенции и контрол на използването на нови
и съществуващи съединения въз основа на оценките, използващи съвременните научни стандарти.
Хармонизиране на регистрациите
Ние насърчаваме всички правителства да работят за общ подход към регистрацията
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на пестициди.

