Etický kodex České asociace ochrany rostlin

Členové CCPA se zavazují:
1. Jednat v rámci všech aktivit souvisejících s přípravky na ochranu rostlin a rostlinných výrobků
odpovědným způsobem, věnovat odpovídající pozornost potřebám uživatelů přípravků na ochranu
rostlin, potřebám veřejnosti a potřebám životního prostředí. Trvale usilovat o zlepšování na úseku
bezpečnosti a ochrany zdraví osob, zvířat a ochrany životního prostředí.
2. Respektovat ve všech ohledech platnou právní úpravu České republiky v oblasti výzkumu, vývoje,
výroby, požadavků na klasifikaci, balení a označování, dopravy a používání přípravků na ochranu
rostlin, marketingu a reklamy, včetně poradenství, s ohledem na možné důsledky pro zdraví
spotřebitelů, bezpečnost uživatelů a životního prostředí a s ohledem na poctivé jednání jednotlivých
soutěžících subjektů na trhu.
3. Postupovat plně v souladu s principy stanovenými Kodexem chování Organizace OSN pro výživu a
zemědělství (UN FAO Code of Conduct on the International Distribution and Use of Pesticides,
1986, v platném znění), který je v příloze tohoto kodexu CCPA, a nepřetržitě usilovat o zlepšení na
úseku bezpečnosti a ochrany zdraví osob a zvířat a ochrany životního prostředí.
4. Uvádět do oběhu jen přípravky na ochranu rostlin registrované v České republice, jejichž účinky na
člověka, zvířata a životní prostředí byly zhodnoceny dle současných vědeckých poznatků a hledisek.
5. Poskytovat v rámci svých možností součinnost a podporu realizaci vědeckých studií a projektů, které
jsou zaměřeny na minimalizaci zátěže na člověka, zvířata a životní prostředí v důsledku používání
přípravků na ochranu rostlin. Otevřeně komunikovat o možných nebezpečných vlastnostech svých
přípravků. Vyváženě a objektivně komunikovat o způsobu, jakým přípravky na ochranu rostlin
obecně přispívají k optimalizaci produkce.
6. Uvádět do oběhu přípravky na ochranu rostlin pouze prostřednictvím distributorů a uživatelů, kteří
jsou schopni vyhovět zákonným požadavkům na bezpečné zacházení, dopravu, skladování a
profesionální způsobilost.
7. Podporovat přípravky na ochranu rostlin tak, aby s maximální jistotou bylo možno předpokládat, že
přípravek bude používán výlučně v souladu s právně závazným příslušným návodem k použití.
Upozorňovat konečné uživatele přípravků na nutnost dodržování závazných příslušných návodů
k použití. V případě nepředvídatelných bezpečnostních, zdravotních nebo environmentálních rizik
nebo problémů okamžitě informovat příslušné úřady, poradce, zákazníky a konečné uživatele.

8. Zasazovat se o to, aby žádní výrobci přípravků na ochranu rostlin nebyli poškozováni na trhu
v důsledku nesprávných postupů členských subjektů účastnících se dovozu, distribuce, skladování a
uvádění na trh přípravků. Zajistit u svých zaměstnanců, kteří poskytují poradenství a doporučení
v oblasti skladování, dopravy, používání, nabízení k prodeji a prodeje přípravků na ochranu rostlin
distributorům, uživatelům a dalším osobám, že budou dodržovat platné předpisy na úseku reklamy.
Členové se zdrží všech aktivit, které by mohly směřovat k poskytování nepřiměřených pozorností
vůči zákazníkům.
9. Jednat zodpovědně ve všech záležitostech souvisejících s podporou prodeje přípravků na ochranu
rostlin, tak, aby:
(a) veškeré formy podpory prodeje a reklamy včetně verbálních prezentací vyhovovaly platné
právní úpravě ČR (zejména těmto zákonům v platném znění: zákon o regulaci reklamy č.
40/1995 Sb., zákon o ochraně hospodářské soutěže č. 143/2001 Sb., ustanovení obchodního
zákoníku č. 513/1991 Sb. o nekalé soutěži § 44 a následující, v platném znění);
(b) žádné formy podpory prodeje a reklamy neobsahovaly věcně neopodstatněná a
neprokazatelná tvrzení. Při srovnání vlastních s jinými přípravky musí být srovnání reálná,
objektivní a nikoli účelově výběrová; tato srovnání musí být založena na přesné
experimentální práci, jejíž zdroj musí být uveden;
(c) podpůrné projekty prodeje a reklamní předměty byly vhodně voleny a nedovolovaly náhodné
popř. účelové zneužití přípravků na ochranu rostlin.
10. V rámci všech aktivit spojených s přípravky na ochranu rostlin vyžadovat dodržování tohoto kodexu
CCPA od všech spolupracujících osob a subjektů. Vyžadovat dodržování legislativních požadavků od
distributorů a spolupracujících subjektů a poskytovat jim v tom smyslu náležitou pomoc a podporu.

