
ASOCIAŢIA EUROPEANA A SEMINŢELOR
INFORMAŢIILE LUNII OCTOMBRIE 2009

Traducere din l. engleză

Intâlniri ESA Noiembrie 2009
(selecţie) 

• 03.11.2009 
ESA - ECPA - EuropaBio 
• 12.11.2009 
 Întâlnirea Comitetului Executiv – la KWS, Einbeck (D) 
• 17.11.2009 
Intâlnire CIPR 
• 23.11.2009 
Intâlnire CRLA 
• 24.11.2009 
Intâlnire WGPH 

Reuniuni externe Noiembrie 2009
(selecţie) 
• 03. - 05.11.2009 
OCDE Grupul consultativ extern, 
Paris (F) 
• 04.11.2009 
Atelier de lucru pentru specii cu utilizări reduse 
Bruxelles (B) 
• 05. - 06.11.2009 
Conferinta Amelioratorilor Fleuroselect 
 Düsseldorf (D) 
• 09.11.2009 
Reuniunea anuala EESNET, 
Cracovia (PL) 
• 13.11.2009 
EFSA Intâlnire privind pesticide, 
Parma (IT) 
• 17.11.2009 
Eveniment privind lanţul alimentar 
European la Parlamentul European, 
Bruxelles (B) 
• 25. - 26.11.2009 
Conferinţa Europeană OMG
de la Haga (NL) 

Reuniunea Anuală ESA, care a avut loc la Bruxelles între 11 şi 14 octombrie, 
a adunat din nou peste 530 de reprezentanţi ai industriei de seminţe din 
Europa şi din întreaga lume. In urma reuniunilor periodice ale secţiunilor ESA 
şi Reuniunea Comerţului de seminţe european, Adunarea Generală ESA a 
luat două decizii importante pentru viitorul organizaţiei. În primul rând, după 
îndeplinirea mandatului său de trei ani, Preşedintele François Desprez a 
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eliberat  poziţia şi Christoph Amberger a preluat preşedinţia ESA, după 
alegerea sa în unanimitate de către Adunarea Generală. În alocuţiunile lor, de 
încheiere,si respectiv de acceptare, domnii François Desprez si Christoph 
Amberger au scos în evidenţă priorităţile din trecut, prezente şi viitoare şi au 
subliniat importanţa unei reprezentări puternice, în comun, a industriei de 
seminţe la toate nivelurile şi în mod special în Europa. 
Informaţii in plus cu privire la reuniunea anuală, inclusiv fotografii, precum şi 
prezentările administrate în partea deschisă a Adunării Generale sunt 
disponibile pe site-ul ESA.
 In al doilea rând, Adunarea Generală a adoptat un nou statut şi regulamentul 
de procedură pentru asociaţia noastra, pentru a permite o mai mare 
flexibilitate, viteză şi diferenţiere în metodele noastre de lucru. Statutul şi 
regulamentul trebuie acum să fie în mod oficial acceptate de către Autorităţile 
belgiene, în conformitate cu dispoziţiile pentru organizaţiile interne, în 
conformitate cu dreptul belgian. 
Acesta a fost un mare succes şi o importantă reuniune anuală pentru ESA. 
A 10a Reuniune Anuala ESA -10-13 octombrie 2010 ! 

Intalnirea ESA - CPVO  
15 octombrie 2009, Bruxelles
 
Ca de obicei, la 15 octombrie, ESA şi CPVO au stat împreună, în scopul de a 
pregăti următoarea reuniune a Consiliului de administraţie CPVO (CA). Cu 
toate acestea ar putea fi faptul că această reuniune a fost ultima de acest gen, 
deoarece CPVO a informat că Consiliul de Administraţie în cadrul reuniunii 
sale din 27-28 Octombrie, ar decide cu privire la acordarea, în viitor, pentru 
ESA şi CIOPORA a statutului de observator la reuniunile sale, lucru cerut de 
ESA de mult timp. Iniţiativa este susţinută de CPVO şi Comisia CE şi, de 
asemenea Consiliul de Administratie a exprimat opiniile sale pozitive. 
În ceea ce priveşte cererile de protectie, CPVO a informat că scăderea 
numărului de cereri este de aşteptat să fie mai mică cu 10% in anul 2009, 
deoarece în timp ce scăderea la ornamentale şi culturile agricole este destul 
de semnificativă (20% şi respectiv 8-9% ), la legume şi fructe este bine chiar şi 
cu o creştere, de exemplu la salata verde sau la tomate. În ceea ce priveşte 
costurile aplicaţiilor, CPVO a declarat faptul că a luat în considerare pentru 
viitor costuri rezonabile în comparaţie cu costurile totale de dezvoltare a unui 
soi. 
Preşedintele CPVO a prezentat pe scurt planul  strategic al CPVO pentru 2010 
şi a subliniat că, în urma comentariilor ESA o referire specifică la scutirea 
cultivatorilor a fost inclusa în document. Participanţii au discutat de asemenea, 
problema seminţei salvate în fermă şi s-a agreat înfiinţarea unor grupuri de 
lucru specifice care să analizeze aspectele practice până la atelierul de 
primăvară al CPVO cu privire la acest subiect. 
 Vice-presedintele CPVO a informat despre noile evoluţii IT, care cuprind, 
printre altele, lansarea sistemului de cerere on-line, introducerea unui 
e-Monitor şi publicarea pe site-ul public a descrierii  varietăţilor. 
 Această dezvoltare va raspunde, de asemenea, cererii examinatorilor EPO 
care au solicitat accesul la astfel de descrieri în scopul de a uşura munca lor. 
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Ambele părţi consideră că întâlnirea a fost foarte fructuoasă. (Szonia Csorg) 

Reuniunea Comitetului administrativ şi juridic UPOV 
19 octombrie 2009, Geneva 
În total, 91 de persoane au participat la întâlnire, reprezentând 40 de membri 
ale Uniunii precum şi organizaţii internaţionale (ISF, CIOPORA, ASA, AIPH, 
Croplife Int.). 
În numele ESA au fost prezenţi Szonja Csörg şi Garlich von Essen. 
Principalele elemente de relevanţă discutate la reuniune: 
- Sisteme electronice de aplicare. 
Două propuneri opţionale pentru un sistem electronic de cereri au fost 
prezentate. 
Cons. De Admin a convenit la o opţiune constând într-un sistem standard 
atribuit de trimiterile prin care membrii UPOV ar face o trimitere în domenii 
relevante formularelor de cerere pentru zona corespondenta în Modelul 
formularului de cerere UPOV şi documentele UPOV tehnice. Acest sistem nu 
ar însemna suplimentarea de resurse pentru membrii UPOV dat fiind faptul că 
referinţele sunt deja standardizate. 
Opţiunea doi ar implica faptul că informaţiile furnizate într-o versiune 
electronica a modelului formularului de cerere UPOV şi documentele tehnice 
vor fi utilizate de către solicitant să furnizeze informaţii pentru o autoritate în 
momentul depunerii unei cereri pentru un PBR şi că autoritatea va integra 
aceste informaţii în cerere. Această a doua opţiune ar putea avea implicaţii de 
resurse mai mari. Unele delegaţii naţionale au exprimat îngrijorarea cu privire 
la capacitatea de adaptare a unui astfel de sistem electronic fata de sistemele 
naţionale de cerere electronica deja în vigoare. 
Prin urmare, s-a decis că o circulară va fi emisă de Cons.de Admin. pentru a 
da timp şi posibilitate de a indica probleme potenţiale. 
- Aspecte apărute după acordarea drepturilor amelioratorului 
 Proiectul de document cu privire la o stabilitate după acordarea unui  
drept de proprietate amelioratorului prezintă în esenţă dispoziţiile relevante ale 
Convenţiei UPOV  în acest sens (de exemplu, anularea / nulitatea a dreptului 
amelioratorului de plante) precum si unele exemple practice. Documentul, de 
asemenea, atrage atenţia asupra faptului că în multe cazuri cei care se 
confrunta cu această problemă dar nu cu autorităţile de acordare, ci cu alte 
autorităţi care ar putea acuza lipsa de experienţă în acest domeniu. 
Toate delegaţiile au sprijinit pregătirea unui astfel de document şi un număr de 
delegatii au abordat mai multe probleme care ar putea fi incluse. S-a decis că 
o circulară sa fie trimisă care să invite membri ai Uniunii de a oferi exemple de 
chestiuni care doresc să le includă în acest document. Între timp, C.A  
va avea un prim schimb de opinii cu privire la posibila structura şi conţinutul 
unui astfel de un document cu ocazia reuniunii sale pe 22 octombrie. 
- Aspecte de clasificare 
În urma propunerilor de Comitetul Tehnic,  C.A a convenit cu privire la 
modificările aduse la Clasele 202 şi 211. În privinţa celor din urmă a fost, de 
asemenea, de acord pentru a schimba numele clasei la cea de "ciuperci". 
În plus, C.A a notat, de asemenea, o propunere cu privire la tomate. 
Clasificarea botanica de Licopersicon, inclusiv Lycopersicon esculentum Mill. a 
fost schimbata in Solanum lycopersicon.  Com.Tehnic, la reuniunea sa din 
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Martie 2010 va lua în considerare aceste evoluţii, luând în considerare faptul 
că există riscul de confuzie a denumirilor soiurilor având în vedere că există 
intrări de 14.000 pentru Lycopersicon esculentum şi un număr similar pentru 
Solanum. 
- Alte aspecte 
Presedintele C.A a informat participanţii că Slovacia a ratificat Actul UPOV
din 1991, pe 12 iunie 2009. 
O serie de documente tehnice au fost prezentate şi convenite de către 
C.A şi anume o revizuire a TGP 7 privind "dezvoltarea ghidurilor de testare", a 
TGP 8 privind " modul de experimentare şi tehnicile folosite în Examinarea 
DUS", a TGP 11 privind "Examinarea de stabilitate" şi la TGP 14 privind 
"Glosar de Termeni tehnici, botanici şi  statistici utilizati în Documente UPOV ". 

C.A a fost de acord cu cererea ISF si CIOPORA pentru o mai buna cooperare 
instituţionalizata cu C.A va fi prima luata in considerare de acest organism în 
cadrul reuniunii sale pe 22 octombrie şi recomandările sale vor fi raportate la 
Comitetul Admin. si Juridic la următoarea sesiune care va avea loc pe 25 
martie, 2010. 
UPOV-ROM-ul: Comitetul a aprobat implicarea în continuare a Biroului 
Uniunii, în discuţii cu OMPI la un brand-baze de date aferente. Ideea este de a 

a crea o platformă comună de cercetare şi, în această privinţă UPOV este 
invitată să includa date din baza de date UPOV într-o bază de date mai larga 
care conţine datele marcilor comerciale internaţionale OMPI. O serie de 
delegaţii au exprimat sprijinul lor la iniţiativa. 
Următoarea reuniune a Comitetului va avea loc pe 25 martie 2010 la Geneva. 
(SC) 

 
Pe 9 octombrie, Szonja Csörg a vizitat Syngenta Seeds B.V. în Enkhuizen 
(NL). 
Dl Gerard Meijerink, Director Relaţii Externe Legume EAME, preşedinte al 
SEC grupul de lucru privind sănătatea plantelor şi membru al grupului de lucru 
ESA „O mai bună legiferare”, a prezentat compania. După un tur de mers pe 
jos în jurul sediul companiei şi o prezentare detaliată a diferitelor 
faze de lucru prin seminţe, mai multe subiecte importante, cum ar fi 
proprietatea intelectuală, OGM, comercializarea seminţelor şi a aplicaţiilor 
PVP au fost discutate cu Dl Meijerink şi mai mulţi membri ai personalului 
Syngenta Seminte. Vizita a furnizat o perspectivă interesanta a multor aspecte 
practice, precum şi discuţii fructuoase într-un mediu prietenos. (SC) 
Reuniuni CPVO 
5 octombrie 2009 - CPVO reuniune de experţi DUS cereale 
La 5 octombrie experţi DUS pentru cereale s-au întâlnit la Angers (Franţa). 
ESA a fost reprezentată la această reuniune de Jim Duncumb (Syngenta 
Marea Britanie), Reinhard Müller (BDP - Germania), Thierry Ronsin (Limagrain 
- Franţa) şi Bert Scholte (ESA). Experţii au fost de acord să recomande 
Consiliului de administraţie CPVO să adopte protocolul tehnic pentru Triticale 
după o perioadă temporară de 3 ani, permiţând cerinţele de Uniformitate mai 
puţin stricte. La grâu s-a ajuns la un acord în ceea ce priveşte un amendament 
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pentru caracteristica raport paie - măduvă  pentru a micşora numărul gradelor 
de exprimare de la 9 la 3. 
În plus, primele experienţe ale protocolului revizuit pentru grâu au fost 
evaluate. O decizie finală va fi luată până la sfârşitul anului 2010. Pentru orz 
hibrid s-a convenit să se menţină pragul Uniformitatii de 0,2%. Cu toate 
acestea, se va permite să retrimiteţi eşantion DUS în cazul în care acest prag 
nu este îndeplinit şi în cazul în care numărul de offtypes este mai mic de 0,5%. 
Sub rezerva adoptării de către Cons. de Admin. al CPVO, aceste decizii 
vor ajuta viaţa de zi cu zi a cultivatorilor de grâu, triticale şi orz hibrid.(BS) 
6 octombrie 2009 - CPVO DUS reuniunea experţilor pentru ierburi 
Pe 6 octombrie OCSP experţii DUS pentru ierburi s-au întâlnit la Angers. ESA 
a fost reprezentată de Dna Marie-Christine Gras (RAGT), Christophe Galbrun 
(DLF), Lucas Wolters (Eurogras) şi B. Scholte (SEC). 
Au fost discutate următoarele probleme: 
- Utilizarea de rânduri de plante - distanţe de plantare 
- Nivele de Uniformitate (COYU - abordare off-type) 
- Proiectul Protocolului tehnic pentru speciile Lolium 
- Utilizari posibile ale Electroforezei 
- Endophytes în materialul trimis pentru DUS 
Raportul reuniunii va fi pregătit de CPVO şi va fi difuzat de îndată ce este 
disponibil. În 2010 o reuniune de experţi CPVO va fi organizata în continuare. 
A fost clar pentru delegaţii ESA  la această întâlnire, că o astfel de întâlnire 
faţă-în-faţă  este necesara pentru a ne pregati pentru finalizare. Această 
întâlnire este programată pentru 15 decembrie la Paris şi este deschisa 
membrilor Secţiunii SFG având interes în testarea DUS. (BS) 
ESA confirmata ca membra a platformei consultative a părţilor interesate 
EFSA
Consiliul de administraţie al EFSA - Autoritaţea Europeana pentru Siguranţa 
Alimentară, în şedinţa sa din 8 octombrie 2009, a confirmat ESA ca un 
membru al platformei consultative a părţilor interesate EFSA 
 Crearea Platformei consultative EFSA a fost convenita de către consiliul de 
administraţie EFSA în iunie 2005. Platforma, compusa din organizaţiile 
interesate care lucrează în domenii legate de lanţul alimentar la nivelul UE, se 
întruneşte pentru a asista EFSA in dezvoltarea relaţiilor sale globale şi politica 
cu părţile interesate. Întâlnirea oferă o platformă pentru schimbul de opinii şi 
idei oneste. 
ESA este reprezentată la reuniunile Platformei consultative, de către 
Secretarul General. (VE)
 
G. v. Essen desemnat pentru Grupul de Dialog al DG SANCO în zona 
sănătăţii publice şi al protecţiei consumatorilor 
Prin scrisoarea din 29 Octombrie 2009, G. v. Essen a fost numit de Comisie 
Europeana ca membru de Grupului de Dialog al părţilor interesate a Direcţiei 
Generale de Sănătate şi Protectia Consumatorilor, pentru un mandat de patru 
ani. Grupul este prezidat de Robert Madelin, Directorul general al DG 
Sănătate şi Protecţia Consumatorilor. 
Obiectivul Grupului de Dialog al părţilor interesate este de a consilia Direcţia 
Generala şi Comisia Europeana cu privire la diferite aspecte ale procesului de 
implicare a părţilor interesate în activitatea DG SANCO. 
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Grupul de Dialog al părţilor interesate a convenit asupra unui program de lucru 
care se referă la următoarele aspecte: Comitologie mai transparentă, de 
consultare mai buna, înţelegerea modului în care Comisia ar trebui să se 
angajeze cu grupuri de părţi interesate care nu sunt  implicate în mod 
tradiţional în politica UE de luare a deciziilor, înţelegerea cine este  
reprezentativ şi când consultarea ar avea cel mai mare impact asupra 
elaborarii politicilor. 
(VE) 
ESA, COPA şi ECPA invitaţi de către EFSA, pentru a începe discuţia cu 
privire la pesticide 
Împreună cu ECPA Asociatia Europeana de Protectia Plantelor şi 
COPACOGECA, a reprezentantilor Cooperaţiei şi Fermierilor Europeni, ESA a 

a fost invitata de către EFSA pentru o reuniune tehnică privind activităţile 
legate de pesticide din EFSA, precum şi un schimb de opinii cu privire la 
probleme curente şi viitoare privind pesticidele. Reuniunea va avea loc la 
sediul EFSA din Parma in 13 noiembrie.  Secretarul General va prezenta un 
raport  la urmatoarele stiri. (VE) 
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