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Pentru : Asociatiile Membre ESA,  Membrii individuali ESA 
Cerinţele de etichetare pentru seminţele tratate: " Iniţiativa Europeana 
privind etichetarea ambalajelor de seminte"

Prin ESA-Info _11.0538 din 27.06.2011, membrii au fost informaţi cu privire 
la  cerinţele  de  etichetare  pentru  seminţele  tratate  prevăzute  în 
Regulamentul 1107/2009 care a intrat în vigoare la data de 14.06.2011. 

După cum se menţionează în ESA-Info, există încă unele incertitudini 
în ceea ce priveşte aceste cerinţe care nu sunt foarte detaliate şi ca statele 
membre par a avea opinii diferite asupra a ceea ce este de fapt necesar. 

D.p.d.v. al  liberei circulaţii  a seminţelor tratate,  precum şi pe baza 
faptului că seminţele tratate sunt seminţe şi nu un produs de protecţie a 
plantelor  (PPP),   Comitetul  ESA -STAT împreună cu acei  membrii  ESA 
care,  de  asemenea  formeaza  aşa-numitul  STISSC  (Industria  pentru 
Tratamentul  Semintelor),  grupul  a  elaborat  şi  aprobat  "  Iniţiativa  de 
etichetare  a  ambalajelor  de  seminte” pentru  o  utilizare  sigura.  Această 
iniţiativă şi documentele aferente au fost trimise Asociaţiilor Naţionale şi 
membrilor individuali deja în martie şi din nou în luna mai. De asemenea, a 
fost prezentat la Comisia Europeană şi statelor membre la un atelier de 
lucru privind tratarea seminţelor şi seminţe tratate care a avut loc la Paris 
pe 11.5.2011. Acesta este obiectivul iniţiativei de a coordona un uniform 
efort de comunicare, condus de către industrie, pentru utilizatorul final a 
seminţelor tratate, în gestionarea printr-o eticheta pe ambalajul de seminţe 
care  sa  conţina  mesaje  clare  despre  cele  mai  bune  practici  agricole. 
Acestea utilizează pictograme uşor de reţinut şi un limbaj simplu, uşor de 
înţeles imediat şi memorabil pentru utilizatorul final al seminţelor tratate. 

Pe de altă parte, acesta este obiectivul nostru ca iniţiativa în final sa 
fie aprobata şi acceptata de către autorităţile de reglementare Nationale ale 
asociaţiilor de seminţe membre. Prin urmare, se cere o (din nou) abordare 
de colaborare cu experţii de la companiile STISSC ( Bayer, BASF, 
Syngenta) şi cu autorităţile de reglementare din fiecare ţară şi să încerce 
să-i convingă că " Iniţiativa Europeana privind etichetarea ambalajelor de  
seminte" este tot ceea ce este necesar pentru a se conforma faptic cu 
Regulamentul 1107/2009. Scopul este de a pune în aplicare textul etichetei 
astfel cum este prevăzut în " Iniţiativa Europeana privind etichetarea  
ambalajelor de seminte" fără nici o modificare astfel încât, pe cât este 
posibil, în cât mai multe ţări din Europa sa creem un standard european 
armonizat pentru etichetarea seminţelor tratate.
Dacă intr-o ţara au fost deja stabilite cerinţe suplimentare specifice pe 
etichetă, trebuie să acceptăm acest lucru - dar noi trebuie să subliniem, 
totuşi, că vrem să se utilizeze " Iniţiativa Europeana privind etichetarea  
ambalajelor de seminte"  a ESA, pictogramele şi frazele în plus atât ca 
standard industrial cât şi ca parte a responsabilităţii noastre de 
administrare.

Vă rugăm să reţineţi că, în plus faţă de această „Iniţiativă Europeană
 privind etichetarea ambalajelor de seminţe", eticheta şi documentele care 
însoţesc seminţele tratate ar trebui să includă de asemenea (astfel cum 
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sunt prevăzute în Regulamentul 1107/2009, articolul 49 alineatul (4):
  - Numele produsului de uz fitosanitar cu care seminţele au fost tratate;
  - Numele (e) de substanţă activă (e) în respectivul produs;
  - Măsurile de atenuare a riscurilor prevăzute în autorizaţia respectivului 
produs, dacă este cazul.
 În acelaşi timp, membrilor ESA le sunt furnizate urmatoarele informaţii pe 
acest  subiect,  care  să  îi  ajute  la  acest  efort  de  lobby  către  autorităţile 
naţionale şi  care pot  fi  utilizate de către membri  în producţia etichetelor 
individuale: 
·  ESA_11.0543: prezentarea „Iniţiativei  Europene privind etichetarea 
ambalajelor de seminte".  Acest document oferă fundamentul şi imaginea 
de ansamblu a problemei. A fost prezentat Comisiei Europene şi statelor 
membre  în  atelierul  tratamentul  seminţelor,  la  Paris,  la  11.5.2011. 
Documentul  este  cunoscut  publicului  şi  poate  fi  împărtăşit  în  mod liber 
catre orice terţ 
·  ESA_11.0544:.  Macheta  etichetei  dezvoltata  de  ESA.  Documentul 
conţine  eticheta  completă  în  toate  limbile  UE.  Vă  rugăm să  reţineţi  că 
aceasta este versiunea finală. Suntem siguri că traducerile sunt valide şi că 
nu  necesită  adăugiri.  Cu  toate  acestea,  vă  rugăm  să  reţineţi  că  vom 
continua să cooperam cu companiile  şi  asociaţiile în  cazul  în care vom 
primi observaţii cu privire la formulare. Vom tine la curent membrii cu orice 
schimbare care poate să apară în viitor.
·  ESA_11.0545:.  Pictograme  Dosarul   zip  conţine  pictogramele 
individuale în rezoluţie mare pe care membrii le pot utiliza pentru tipărire. În 
plus, vă oferim o prezentare (esa_11.0546) şi un document (esa_11.0547), 
care conţin informaţii referitoare la interpretarea cerinţelor legale actuale. 
Aceste  documente  au  fost  produse  de  către  colegii  din  industria  de 
protecţie  a  plantelor  şi  sunt  in  acord  cu  membrii  ESA pentru  informaţii 
suplimentare şi  ca viziune de ansamblu.   NB:  Aceste documente nu ar 
trebui să fie difuzate la terţi!

Va rugam sa ne sprijiniţi în stabilirea „Iniţiativei Europene privind
 etichetarea  ambalajelor  de  seminte" ca  standard  european  pentru 
etichetarea seminţelor tratate. 

Vă rugăm să reţineţi: Asociaţiile membre sunt rugate să pună aceste 
informaţii la dispoziţia membrilor lor din ţările respective. 

Deoarece fişierele sunt grele, ele sunt, de asemenea, disponibile pe 
partea  publică  din  site-ul  ESA.  Vă  rugăm  să  faceţi  clic  pe 
http://www.euroseeds.org/home/latest-news/codes/esta-european-seed-treatment-assurance/esta-
european-seed-treatment-assurance, 

Cele mai bune urari,
Garlich von Essen 
Secretar General

Precizare AMSEM: documentele enunţate mai sus pot fi accesate şi pe site-ul www.amsem.ro 
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