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Declarație în spiritul adevărului, al vieții și justiției

“Protejați patrimoniul natural, biodiversitatea și siguranța
alimentară!” - apel la mobilizare imediată
Dreptul fundamental al omului de a crește plante este fundația întregii civilizații umane. De-a lungul
timpului, oamenii au crescut propriile plante pentru hrană - pentru a vinde și pentru a mânca - pentru a crea
grădini și parcuri și pentru a crea noi habitate.
Toate acestea sunt acum amenințate de introducerea unui nou Regulament al Uniunii Europene care
controlează producția, promovarea și vânzarea turor materialelor de reproducere a plantelor: semințe, bulbi,
răsaduri, butași, chiar și flori sălbatice. Regulamentul propus ar limita ceea ce oamenii cresc și vând, totul în
numele protecției consumatorului.
Există un sprijin considerabil din partea părților implicate în dezbaterile actuale în sensul recunoașterii
drepturile agricultorilor. Propunerea Comisiei Europene recunoaște drepturile țăranilor și ale horticultorilor
de a schimba și vinde semințe și plante, însă aduce concesii prea slab definite în ceea ce privește conservarea
biodiversității, accesul liber și alegerea materialului reproductiv al plantelor.
Totuși, regulile propuse nu protejează adecvat dreptul oamenilor de a crește, vinde și schimba plante și
nu sunt îndeajuns de puternice pentru a preveni ca interesele comerciale să restricționeze activitățile de
ameliorare a plantelor, rezultând într-o amenințare la adresa viitorului siguranței alimentare și a dreptului
țăranilor, horticultorilor și comunităților de a ameliora și crește propriile plante, chiar și flori sălbatice.
Regulamentul propus va limita ceea ce oamenii cresc și vând, în numele protecției consumatorului.
Suntem îngrijorați că interesele marilor corporații de a-și apropria semințele noastre ca fiind ale lor și de a
preveni cultivarea de către oameni au prioritate în fața agricultorilor și a nevoii de a ne proteja patrimoniul,
biodiversitatea și siguranța alimentară în contextul schimbărilor climatice viitoare.
Ne confruntăm cu o presiune în creștere care amenință viitorul rezervelor noastre de hrană prin diminuarea
resurselor, creșterea costurilor carburanților, agravarea schimbărilor climatice, pierderea habitatelor și o
reducere a biodiversității. Avem nevoie să conservăm și să dezvoltăm biodiversitatea naturală.
Noi, ca reprezentanți ai asociațiilor de țărani, horticultori, întreprinzători, conservatori de plante,
amelioratori de plante și membri ai societății civile europene, reuniți astăzi, 24 noiembrie 2013, în Viena,
Austria, ne exprimăm îngrijorarea față de propunerea de Regulament a Uniunii Europene privind Materialele
de Reproducere a Plantelor [2013/0137 (COD)] adoptată în data de 6 mai 2013 de către Comisia Europeană.
Îngrijorările noastre vizează suveranitatea alimentară, conservarea biodiversității, siguranța alimentară și chiar
sănătatea și libertatea cetățenilor europeni.
(1) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind producerea �i punerea la dispozi�ie pe pia�ă a materialului
de reproducere a plantelor (legea privind materialul de reproducere a plantelor) , Bruxelles, 6.5.2013, COM(2013) 262 ﬁnal , 2013/0137 (COD)
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Prin urmare, solicităm ca:
1. Oamenii, indiferent dacă sunt agricultori sau horticultori, să nu fie obligați să cumpere semințe sau alte
“materiale de reproducere a plantelor” de la furnizori comerciali. Orice regulament trebuie să garanteze
dreptul agricultorilor, al horticultorilor și al comunităților de a folosi, schimba și vinde propriile semințe
și plante și să respecte toate Declarațiile Drepturilor Omului și Tratatul Internațional privind Resursele
Genetice Vegetale în Agricultură și Alimentație (ITPRGFA).
2. Standardul industriei să nu reprezinte standardul adoptat pentru piața de semințe și plante. Implică o
definire tehnică și legală pe care plantele nu o pot îndeplini și nu recunoaște importanța biodiversității.
3. Plantele reproductibile liber să nu reprezinte subiectul unei înregistrări obligatorii pentru varietăți
sau certificări a semințelor și a plantelor. Biodiversitatea ar trebui să fie prioritară față de interesele
comerciale, întrucât sunt un bun comun, asemenea apei.
4. Toate propunerile care au impact asupra consultărilor privind biodiversitatea să aibă loc cu publicul, iar
deciziile ar trebui să fie luate de reprezentanți desemnați. Protejarea biodiversității nu este “un detaliu
tehnic” în sensul Tratatului funcționării Uniunii Europene.
5. Cerințele pentru etichetare să fie totalmente transparente și să reflecte dezvoltările tehnologice, incluzând
noile metode de ameliorare microbiologică, și orice restricții legale și tehnice privind practica.
6. Controalele oficiale care guvernează semințele și plantele să ramână un serviciu public, lipsit de costuri
pentru micii operatori (micro-întreprinderi).

Lista actualizată a organizațiilor și comunităților semnatare:
AGROLINK Association (BUL) – www.agrolink.org
Arche Noah Verein (A) – www.arche-noah.at
A SEED Europe – www.aseed.net
Bese Természetvédelmi Egyesület  | Bese Nature
Conservation Society (HU) – www.beseegyesulet.hu
Bifurcated Carrots (NL) – www.bifurcatedcarrots.eu
Campaign for Seed-Sovereignty (INT) – www.seedsovereignty.org | Kampagne für Saatgut-Souveränität
– www.saatgutkampagne.org
Dachverband Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt e.V. (INT)
– www.kulturpflanzen-nutztiervielfalt.org
Le Début des Haricots (B) – www.haricots.org
Eco Ruralis - in support of traditional and organic farming
(RO) – www.ecoruralis.ro
EKOTREND Slovakia – www.ecotrend.sk
Environmental Social Science Research Group (HU) – www.
essrg.hu
Fundacja Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura
(PL) – www.agrinatura.pl
Föreningen Sesam (SV) – www.foreningensesam.se
GAIA - Grupo de Acção e Intervenção Ambiental (PT)
– www.sementeslivres.gaia.org.pt
Garden Organic (GB) – www.gardenorganic.org.uk
GLOBAL 2000 – Friends of the Earth Austria – www.
global2000.at
Gredica - association for promotion of sustainable way of
living | Udruga za promicanje odrzivog nacina zivota
– gredica.wordpress.com
InfOMG - GMO information centre in Romania (RO)
– www.infomg.ro

Irish Seed Savers Association (IRL) – www.irishseedsavers.ie
Longo mai (INT)  – www.prolongomai.ch
Maatiainen ry (SF) – www.maatiainen.fi
Navdanya International (I) – www.navdanyainternational.it
Πελίτι | Peliti (GR) – www.peliti.gr
Plataforma Transgénicos Fora (Stop GMO Platform, PT)
– www.stopogm.net
Praktisk Økologi (DK) – www.oekologi.dk
Red Andaluza de Semillas „Cultivando Biodiversidad“ (E)
– www.redandaluzadesemillas.org
Red de Semillas „Resembrando e Intercambiando“ (E)
– www.redsemillas.info
Rete Semi Rurali (I) – www.semirurali.net
Réseau Semences Paysannes (F) – www.semencespaysannes.
org
Seed Freedom Campaign (IND) – www.seedfreedom.in
Slovensko bez GMO – www.vsetkoogmo.sk
Społeczny Instytut Ekologiczny (PL) – www.sie.org.pl
Stichting Zaadgoed  (NL) – www.zaadgoed.nl
Stowarzyszenie dla dawnych odmian i ras (PL) – www.ddoir.
org.pl
Utopia (SK) – utopia.sk
Varuhi semen (SL) – semenska.org
Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V. (D)
– www.nutzpflanzenvielfalt.de
ZMAG - Zelena mreza aktivistickih grupa (HR) | GNAG
- Green network of activist groups – www.zmag.hr

