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ERL juhatuse liige Peeter Vissak osales sümpoosionil „Feeding Europe with fewer pesticides“ (Vähem 
pestitsiide Euroopa toidu sisse) 
 
Sümpoosioni korraldasid järgmised keskkonna- ja põllumajandusorganisatsioonid: Greenpeace, PAN 
(Pesticide Action Network) Europe, International Biocontrol Manufacturers Association ja IOBC WPRS 
(International Organization for Biological and Integrated Control, West Palearctic Regional Section). Mina 
esindasin sümpoosionil Eesti Rohelist Liikumist (Eesti Maasõbrad, FoE Eesti) katusorganisatsioonis PAN 
Europe. 
 
Sümpoosioni teemaks oli nn Pestitsiidide direktiivi rakendamise arutelu ja kohtumine Euroopa Komisjoni 
liikmetega. 26 novembriks pidi Euroopa Komisjon esitama Euroopa Parlamendile ja Nõukogule esimese 
aruande Pestitsiidide loodussäästliku kasutamise direktiivi (EU Directive on Sustainable Use of Pesticides 
(EC/128/2009)) rakendamise kohta. 
 
Sümpoosionil esitlesid erinevate erialade eksperdid võimalusi märkimisväärselt vähendada pestitsiidide 
kasutamist põllumajanduses kasutades alternatiivseid põllumajandusvõtteid ning mittekeemilisi toimeaineid. 
Osavõtjad arutasid koos Euroopa Komisjoni liikmetega (Ladislav Miko - European Commission, DG Sanco 
ning Joos Korte - European Commission, DG Agri) Pestitsiidide direktiivi õigeaegse ja efektiivse rakendamise 
probleeme, samuti Ühtse Põllumajanduspoliitika (CAP) rolli selles protsessis. 
 
Eesti Rohelise Liikumise jaoks oli see esmakordne osavõtt selle mastaabiga pestitsiidifoorumist, samas 
esindas allakirjutanu ühena kolmest liikmest katusorganisatsiooni PAN Europe 14 novembril toimunud DG 
AGRI Keskkonnakaitse ja Kliimamuutuste sidusgruppide foorumil Euroopa Komisjonis AGRI 
peadirektoraadis (vt. Kokkuvõtet ERL kodulehel) 
 
Kõige olulisem õppetund oli tutvumine foorumi teiste esindajatega, töömeetoditega ja tulevikusuundadega. 
Ühtlasi oli võimalus salvestadea (HD videosse) intervjuud mitmete osavõtjatega nii organisatsioonidest IOBC 
WPRS, PAN Europe kui IBMA, samuti koosoleku juhatajaga Dublini Ülikooli põllumajandusteaduste prof. 
Michael Hamelliga ning sõltumatu eksperdiga, Lancasteri ülikooli professori ja Biobesti direktori Felix 
Wäckersiga ja Europopa Parlamendi liikme, Roheliste alliansi esindajaga Andrzej Nowakowskiga. 
Intrevjuusid ning filmiklippe sümpoosionilt kasutatakse koostöös ERL-iga valmivas täispikas 
dokumentaalfilmis „Elurikkuse ristteed“. Kavas on detsembrikuus käsitleda ERL tegevust rahvusvahelisel 
areenil ka TTV programmis „Keskkonnanädal“. 
 



Peeter Vissak esindab Eesti Rohelist Liikumist katusorganisatsioonis PAN (Pesticide Action Network) Europe. 
See organisatsioon ühendab endas 28 keskkonna- jm organisatsiooni 19 Euroopa riigist. 
 
Sümpoosioni vaba vestluse ringis peeti PAN Europe poliitikasektsiooni juhataja Henriette Christenseniga nõu 
järgneva foorumi – DG AGRI keskkonna ja kliimamuutuste sidusgrupi koosoleku üle. Peeter Vissak hakkab 
ühena kolmest PAN Europe liikmest esindama organisatsiooni nimetatud sidusgrupi poolaastakoosolekutel.  
 
Räägiti Eesti põllumajandusprobleemide erinevustest võrreldes muu Euroopaga ja sellega seotud 
spetsiifilistest probleemiasetustest (hõre asustus, põllumaade vähene tootlikkus, madalad sissetulekud, vähene 
põllumajandustoetus, konkureerimine imporditud toiduainetega jne.) 
 
Sümpoosioni vestlusringide tulemusena pandi eelkõige ERL Euroopa keskkonnaorganisatsioonide kaardile ja 
pildile nimetatud teemavaldkonnas. Sõlmiti ka mitmeid isiklikke tutvusi erinevate organisatsioonide 
esindajatega. Huvi äratas dokfilmi „Elurikkuse ristteed“ arendamine,  pakuti võimalust filmis või jätkufilmis 
käsitleda analoogilisi probleeme terve Euroopa mastaabis, samuti konkreetseid koostöövõimalusi 2015 aasta 
välitööde hooajal (välisekspertide tööde käigus Eestis). Saadud praktilised ja korralduslikud kogemused 
tasuvad ennast ära järgmistel foorumitel, kuhu võetakse kaasa juba põhjalikum materjal Eestist ja siinsetest 
keskkonnakaitse kogemustest. 
 
Sümpoosionil oli ka väljapanek nii teadlaste,  kui ka keskkonnaorganisatsioonide ja põllumajanduspraktikute 
tegevusest ja toodangust, alates tolmeldajatest ja mittekeemilistest pestitsiidiasendajatest, lõpetades 
pestitsiidivabalt toodetud põllumajandustoodangu näidistega. 
 


