CEPA op weg naar
professionaliteit
in Europese
dierplaagbeheersing

Met dank ac111 drs. José van
Uffele11, die op verzoek w111
cle heer Stuijt tie CEPA -vergaderit1g bijwoo11tle.
/11 DIERPLAGEN /11(or111atie 1 '06 l'Olgt een uitgebreider verslag w111 tie
,,oordmchtm die op dit
congres zijn gehoudm.

Op 30 september 2005 is in Venetië de Executive
Committee bijeen geweest en is de Genera! Assembly
van de CEPA ( Confederation of European Pest (ontrol

ECONOMIC AFFAIRS

Associations) gehouden. Door de CEPA worden

Economische cijfers duiden aan dat de Europese
dierplaagbestrijdingsmarkt een totale o mzet kende
in 2003 van ca.€ 1,5 miljard. Duitsland en GrootEuropa op een hoger niveau te tillen .
Brittannië namen teza m en meer dan de h elft (!)
va n de totale omzet voor hun rekening. De in totaal
De bijeenkomst stond vooral in het licht van de
6.800 bedrijven h ebben ca. 38.230 medewerkers in dienst. Slechts
rapporteurs die benoemd zijn op de volgende
6,5% van die bed rijven heeft meer dan 10 medewerkers.
aandachtsgebieden: Legal Affa irs Michael
Römer, Econo mie Affairs mevrouw Milagros r.
Mevrouw De Lezeta schetste als belangrijke probl emen: de marktco nde Lezeta, Professional Policy Sergio Urizio en
centratie, h et feit dat dierplaagbestrijding een ondergewaardeerd
Com municatio n Richa rd Strand. Het voorzitberoep is, de verm indering van het aantal bestrijdingsmiddelen door
de biocidenrichtlijn en de druk om de toepassing van ch em ische
terschap va n de CEPA is in handen va n een
middelen te verm inderen . Gezien deze problemen is het noodzakelijk
Nederlander: d e h eer Ro bert Stuijt. Hij is secretaris va n de VO, één van de twee ederlandse
o m de krachten te bundelen. De CEPA neem t daartoe initiatieven
brancheorganisaties.
doo r niet alleen met d e Europese Commissie te praten, maar ook met
de producenten en distributeurs va n bestrijdingsmiddelen.

duidelijk stappen voorwaarts gezet om pest control in

LEGAL AFFAIRS
Michael Römer besprak in grote lijnen het eindrapport 'Dien sten in de interne markt' dat
wordt aangeboden aan de Europese Com missie
(EC). Deze diensten ko m en in grote lijnen neer
op vier aandachtspunten:

1 Het gemakkelijker verlenen van grensoverschrijdende d iensten door bedrijven .
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COMMUNICATION
De websi te va n CEPA zal een revisie o ndergaan. De website is niet
actueel en wordt weinig bezocht. De ambitieuze plannen die CEPA
heeft, vragen o m een goede commu nicatie en de website speelt daarin een belangrijke ro l. Daarnaast participeert CE PA wereldwijd in
diverse pest control o rga nisa ties om dierplaagbeheersing ook bij de
Verenigde Naties o nder de aandacht te brengen. Jaarlijks te publiceren statistieken en CE PA-publica ties in het blad Internationa l Pest
Con trol moeten leiden tot een betere communicati e met haar leden.
De si te van d e CEPA luidt: www.CEPA-europe.org.

Handhaving van h et principe dat
bedrijven moeten voldoen aan de eisen
van h et land waar de werkzaamheden
worden ui tgevoerd.

3 Acceptatie van de minimumstandaard
voor o pleidingen binnen de Europese
Unie (EU): de inmiddels ontwikkelde
Leonardo-Training kit.

4 Harmonisatie van de verschillende
opleidings- en service-eisen binnen
de EU.

"'
0
0
N

..
Deze vier punten vormen volgens de CEPA d e
basis voor een meer professionele dierplaagbeh eersin g in de EU waarbij bedri jven gemakkelijker met hun werk de nationale grens kunnen
oversteken.
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