
Conferința de presa online - 6 decembrie - reducerea
pesticidelor în UE, Regulamentul SUR

Eco Ruralis alături de ROMAPIS și IFOAM Organics Europe vă invită la o conferință de presă online
pe 6 decembrie 2022, la ora 11:00 (ora Bucureștiului), în cadrul căreia oameni de știință, fermieri și
Inițiativa cetățenească europeană ”Salvați albinele și fermierii” vor explica urgența și  caracterul
exploziv al temei reducerii pesticidelor în UE.

Vă rugăm să vă înregistrați aici pentru a asculta purtătorii de cuvânt ai următoarelor organizații:
- Prof. Dr. Josef Settele, copreședinte al IPBES 
- Jan Plagge, președinte al IFOAM Organics Europe
- Ramona Duminicioiu, Eco Ruralis, România
- Helmut Burtscher-Schaden, ECI "Salvați albinele și fermierii", expert în pesticide al GLOBAL 2000

Context:

În iunie 2022, Comisia Europeană a prezentat o propunere legislativă privind "U  tilizarea  
durabilă a produselor de protecție a plantelor" (SUR), care vizează reducerea la jumătate a
utilizării și a riscurilor legate de pesticide până în 2030, într-un mod obligatoriu din punct
de vedere juridic, pentru a face față provocărilor legate de criza iminentă a biodiversității și
a climei.

Această propunere de reformă, care a fost salutată călduros de oamenii de știință și de
ecologiști, face în prezent obiectul unui atac dur: potrivit unui articol jurnalistic, cererea de
„evaluare complementară a impactului" formulată în septembrie de zece state membre
(AT, BG, EE, HU, LV, MT, PL, RO, SI, SK) într-un  document neoficial ar putea avea acum
sprijinul a 19 state membre. Dacă acest lucru este adevărat și dacă statele membre vor găsi
o majoritate în Consiliul miniștrilor agriculturii (AGRIFISH) din 12 și 13 decembrie, cerând
alte evaluări  de impact din partea Comisiei,  acest lucru ar  putea amâna cu câteva luni
adoptarea acestei importante propuneri legislative privind reducerea pesticidelor sau chiar
ar putea „ucide dosarul".

Cum  rămâne  cu  biodiversitatea  și  ce  legătură  au  pesticidele  cu  ea?  Cine  blochează
reducerea utilizării pesticidelor? Care este miza?

După dezbaterea în panelul principal, jurnaliștii vor primi informații individuale pentru fiecare țară
din UE în cadrul unor săli de discuții. Conferința de presă se va desfășura în limba engleză. În sălile
de discuții  se va vorbi  în limbile naționale respective, adică Constantin Dobrescu (ROMAPIS) și
Atilla Szocs (ECO RURALIS) se vor adresa jurnaliștilor în limba română.

Așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim la conferință și vă rugăm să vă înregistați aici! 
Vă mulțumim!

https://my.organicseurope.bio/civicrm/event/info?reset=1&id=268
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12601-2022-INIT/x/pdf
https://www.politico.eu/article/pesticides-european-countries-green-deal-against-european-commissions-plans/
https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-06/pesticides_sud_eval_2022_reg_2022-305_en.pdf
https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-06/pesticides_sud_eval_2022_reg_2022-305_en.pdf
https://my.organicseurope.bio/civicrm/event/info?reset=1&id=268


Program

11:00
Mesaj de bun venit, prezentarea panelului, explicarea procedurii (săli de discuții)
Moderatoare:  Selina Englmayer

11:03
De ce mișcarea ecologică a sprijinit ICE și a salutat F2F? (abordare holistică, ca în agricultura 
ecologică). În calitate de agricultori ecologici, deosebit de conștienți de importanța serviciilor 
ecosistemice pentru agricultură, ne confruntăm cu criza climatică și a biodiversității în activitatea 
noastră zilnică;
Jan Plagge, President of IFOAM Organics Europe 

11:05
De ce nici războiul din Ucraina și nici F2F nu amenință securitatea alimentară ci criza iminentă a 
biodiversității și a climei (poate vă amintiți declarația din martie a peste 660 de oameni de știință 
pe această temă).
Josef Settele, PhD, Co-Chair of IPBES Global Assessment & Head of Dept. of Conservation Biology 
and Social-Ecological Systems, Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ, Halle, Germany

11:09
Agricultura la scară mică vs. agricultura industrială mare, distribuția terenurilor agricole, utilizarea 
pesticidelor și cum a evoluat în România de la aderarea la UE; importanța F2F și SUR
Ramona Duminicioiu, Asociatia Eco Ruralis (Romania)

11:13
De ce este importantă SUR? Legătura dintre SUD, ECI și SUR? Eșecul punerii în aplicare a legislației 
din 2009 privind pesticidele. Ce state membre o blochează, care le sunt argumentele?
Helmut Burtscher-Schaden, PhD, (ECI “Save Bees and Farmers”; GLOBAL 2000 - Friends of the Earth
Austria)

11:17
Organics Europe și Save Bees and Farmers face un apel ferm la toate statele membre să depună 
eforturi pentru adoptarea unei SUR eficiente, care este un element important al strategiei F2F.
Jan Plagge, President IFOAM Organics Europe

11:19
Deschiderea (și explicarea metodologiei) grupurilor de discuții a statelor membre pentru jurnaliști.
Moderatoare: Selina Englmayer

11:20
Informarea jurnaliștilor români cu situația specifică României. 
(În timpul sesiunilor din grupurile de discuții, cei patru membri ai panelului principal vor fi în 
continuare la dispoziția jurnaliștilor pentru întrebări).

11:28
Încheiere; partajarea linkului către materialele de presă, furnizarea către jurnaliști a datelor de 
contact ale experților din panelul principal și din sala de discuții în limba română.

https://zenodo.org/record/6366132#.Y4iR_NLMI5u
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