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 • 
 01.-02.12.2009 
 AESA  Platforma Consultativă   Parma (IT) 
 • 
 01.-02.12.2009 
 întâlnire CPVO  experţi   DUS legume  Angers (F) 
 • 
 01/12/2009 
 ELO -- 
 Conferinţa Europeană a  Biodiversităţii   Bruxelles (BE) 
 • 
 04/12/2009 
 IP Protectia pentru Inventiile Plantelor  2009  Amsterdam (NL) 
 • 
 14/12/2009 
 Reuniunea Coceral  pe micotoxine  Bruxelles (BE) 
 • 
 15/12/2009 
 SFG – DUS la Ierburi  Paris (F) 

Stimaţi Membri, 
 În cele din urmă, noua Comisie  a conturat atributiile portofoliilor destinate în 
mod individual comisarilor desemnati.  În timp ce unele zvonuri au  persistat în 
ultimele săptămâni şi luni, mai multe nume noi au fost difuzate şi  numeroase 
combinaţii probabile de numeşi subiecte au fost discutate si analizate.
 Care este punctajul final?  Si ce ar putea însemna pentru sectorul agro-alimentar 
şi  în mod special pentru industria de seminţe?  Ei bine, există unele aspecte 
importante de scos in evidenta: 
 Cel mai important, responsabilitatea pentru legislaţia aferenta plantelor va fi 
inclusa în  DG SANCO cu Unitatea de Biotehnologie, pesticide şi  sănătate, care 
a fost parte  al DG Mediu şi au fost transferate către DG SANCO.  Aici, avem 
deja o unitate  pentru sănătatea plantelor (condusă de Dorothée André) şi o 
unitate de Pesticide (condusă de  Michael Flüh), care, foarte probabil, va prelua 
dosarele şi responsabilităţile care  anterior au fost atribuite la DG Mediu.  
Indiferent dacă va fi asa sau nu (şi dacă da, cum), aceasta va  implica personal 
nou sau existent, discutia este deschisă şi va fi decisă numai în urmatoarele zile 
şi săptămâni.  Dar, în principiu, aceasta decizie pare foarte logica şi  ar trebui să 
fie salutată de sectorul nostru.  Împărţirea între SANCO şi Mediu a condus la  
 numeroase întârzieri şi incoerenţe, în contradicţie cu politica de administrare 
din trecut, în special în domeniul biotehnologiei şi mai ales recent, cu privire la 
problema de definire a tehnologiilor noi de reproducere.  Noua  concentrare de 
responsabilităţi într-un singur Directorat General, sub un singur  Comisar şi, 
eventual, într-o direcţie unică ar putea aduce cu siguranţă mult mai 
 multa coerenţa şi să contribuie la dezvoltarea şi punerea în aplicare a unei 
politici strategice pentru seminţe şi de undă verde biotehnologiei.  Desigur, 
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multe vor depinde de noul comisar, domnul John  Dalli, din Malta şi echipa lui 
personala (Cabinetul), care urmează să fie numit. Un politician veteran, membru 
al grupului PPE-DE (Conservatorii şi Crestin  -Democratii) şi fost ministru 
pentru afaceri externe şi politica socială, el este de asemenea un  economist 
calificat şi a lucrat în industrie şi în calitate de consultant privat. 
 Alături de el, noii comisari pentru Agricultură (Dacian Ciolos, România), 
 Mediu (Janez Potočnik, Slovenia), Clima (Connie Hedegaard, 
 Danemarca) vor fi cu siguranta actori importanţi pentru multe din dosarele 
referitoare la  industria noastra.  Desigur, aceasta este tot sub rezerva aprobării 
noilor  Comisari de către Parlamentul European.  Audierile comisarilor de  
 Comitetele  Parlamentului European vor avea loc în ianuarie 2010  si noua 
Comisie va functiona oficial de la sfârşitul acestei luni. 
 Vom urmari îndeaproape audierile şi declaraţiile politice si  vom oferi tuturor 
membrilor  o analiză cuprinzătoare a Comisarilor şi Cabinetelor în timp util. 
  Garlich v. Essen, Secretar General 
 
Conferinta amelioratorilor Fleuroselect  brevete pentru gene de plante şi 
scutirea amelioratorilor….va  fi un conflict?  (5-6 noiembrie 2009, 
Düsseldorf) 
 În numele ESA, Szonja Csörg a participat la conferinţa de două zile a 
amelioratorilor  organizata de Fleuroselect care s-a concentrat pe tema protecţiei 
proprietăţii intelectuale  pentru plantele ornamentale.  Printre altele, prezentări 
care fac obiectul  cadrului legal actual şi aspectele practice (EPO prin Jürg 
Bilang, UPOV prin Rolf  Jordens etc), precum şi puncte de vedere diferite şi 
abordări ale actorilor industriali (Rijk  Zwaan prin Marian Suelmann, Syngenta / 
Crop Life prin Ralf Badur, BDP prin  Christoph Herrlinger etc.)  Pe lângă 
problemele interesante prezentate de către  vorbitori, conferinţa a dat naştere la o 
dezbatere intensă şi fructuoasa cu privire  preocupările reale şi potenţiale cu care 
se confruntă sectorul de reproducţie ornamental şi  a dus la idei interesante cu 
privire la perspectivele viitoare şi soluţii potenţiale.  (SzCs) 
 
Vizite la Membrii ESA 
 Pe 16 noiembrie 2009 Szonja Csörg a vizitat Rijk Zwaan în De Lier (NL) şi  
Plantum NL în Gouda (NL).  Vizita a început la Rijk Zwaan, cu o 
 scurtă prezentare a companiei de către doamna Marian Suelmann, şeful 
departamentului juridic al Rijk  Zwaan, preşedintele Comitetului de Drepturi 
privind proprietatea intelectuală  (CIPR) din cadrul ESA şi membru al 
Consiliului ESA.  Vizita a continuat printr- un turneu detaliat în facilităţile de 
curăţare a seminţelor şi în centrul de fitopatologie  Rijk Zwaan şi s-a încheiat cu 
o discuţie bilaterală cu doamna  Suelmann care a acoperit aspectele curente din 
cadrul CIPR şi o gamă largă de  probleme de proprietate intelectuală. 
 După-amiaza Szonja Csörg a vizitat Plantum NL unde a fost prezentată 
 la cea mai mare parte a personalului Plantum şi a primit o perspectivă a 
asociaţiei.  Problemele legate de biodiversitate şi de negocierile recente cu 
privire la accesul  şi schimbul de beneficii au fost discutate cu doamna Anke van 
den Hurk, membru al  grupului de lucru ESA privind biodiversitatea şi a 
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Comisiei juridice şi de reglementare a Afacerilor , precum şi un schimb de opinii 
asupra problemelor juridice a avut loc cu doamna Judith Blokland, cu o 
deosebită  concentrare asupra drepturilor de proprietate intelectuală, în  casa 
avocatura a Plantum NL.  La sfârşitul vizitei domnul Aad van Elsen, director 
general al Plantum NL şi membru al CIPR, Consiliului de Conducere ESA  
 precum şi Comitetului Executiv ESA, a dat o imagine de ansamblu cu privire la 
activitatea  Plantum NL.  Ambele vizite au furnizat o experienţă excelentă.  
(SzCs) 

 Reuniuni OCDE - 3-6 noiembrie 
 În prima săptămână a lunii noiembrie Grupul consultativ extins OCDE s-a 
întâlnit la Paris pentru pregătirea reuniunii anuale OCDE din primăvara anului 
2010.  Reuniunea a fost  organizată în colaborare cu Grupul de lucru pentru 
identitatea şi puritatea soiurilor şi a grupurilor de lucru ad-hoc în ceea ce 
priveşte o posibilă analiză a sistemului seminţelor de legume OCDE  şi 
certificarea seminţelor pentru încercări.  La întâlniri au  participat 55 de experţi 
din 27 de ţări şi observatori de la ESA,  ISF, ISTA şi UPOV.  Următoarele 
articole de interes au fost discutate:  
 •  Posibila revizuire a sistemului de seminţe de legume OCDE 
 Franţa a propus să se revizuiască schemele pentru seminţele standard de legume 
 aşa cum au solicitat unele companii din cauza cerinţelor în anumite 
 ţări precum Serbia, Rusia şi Ucraina, dar, de asemenea, Maroc şi Egipt pentru a 
putea oferi  certificatele de import OCDE. 
 Experţii au discutat propunerea în detaliu şi au pus la îndoială propunerea, 
deoarece  nu a fost clar ce este necesar şi că e nevoie de mai multe informaţii  cu 
privire la pieţele interne şi dificultăţile cu care se confruntă companiile de 
seminţe.  Acestia au  fost de acord să reformuleze termenii de referinţă ai 
Grupului de lucru.   ISF / ESA au fost de acord să discute cu membrii lor pentru 
a obţine informaţii mai precise.  (BS) 
 •  Certificarea seminţelor pentru încercări 
 Ca urmare a unei propuneri din partea SUA, s-a convenit să se elaboreze o 
propunere OCDE de  certificarea seminţelor de soiuri în curs de înregistrare  
similare cu eticheta "Orange" din cadrul sistemului UE pentru soiuri care nu au 
fost încă înregistrate.  Termenii de referinţă a acestui Grup de lucru vor fi 
revizuiţi corespunzător şi discutaţi în continuare în  Martie 2010.  (BS) 
 •  VCU în sistemele OCDE 
 Prezentari interesante în ceea ce priveşte VCU au fost făcute de Italia şi 
Danemarca.  S-a precizat de asemenea, că în India şi Kenya se aplică sisteme 
obligatorii de testare VCU .  La propunerea Comisiei s-a convenit să se continue 
 discuţiile în ceea ce priveşte obligaţia de testare VCU pentru listarea OCDE şi 
de a avea  prezentări şi din alte părţi ale lumii pe această temă.  În timpul  
Reuniuniunii Anuale OCDE din martie 2010 ISF va oferi o prezentare cu privire 
la VCU.  ESA  va prezenta opinia sa în scris .  (BS) 
 •  Multiplicarea în străinătate 
 Au fost discutate problemele privind certificarea OCDE a seminţelor hibride 
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 la care în mod frecvent o linie parentală este produsă în ţara A; o altă linie 
parentală ar putea fi înregistrată în ţara B, în timp ce seminţele pot fi produse în 
 ţara C, iar hibridul în sine ar putea fi produs în ţara D. Acest lucru va fi 
 discutat şi în viitor.  De asemenea, la acest punct este de aşteptat p.d.v din 
partea companiilor de seminţe.  Problema va fi pusă pe ordinea de zi a 
secţiunilor ESA pe culturile respective   (BS) 

 Vizita la Membrii ESA
 Innoseeds 
 La 9 noiembrie B. Scholte a vizitat Innoseeds în Kapelle (NL).  Scopul 
principal  a aceastei vizite a fost de a discuta organizarea şi activităţile Secţiunii 
pentru culturi furajere şi ierburi (SFG), cu domnul Gert van Straalen, noul 
preşedinte SFG.  (BS) 

 Intâlnire privind Muştarul 
 În urma discuţiilor în secţiunea pentru Culturi oleaginoase şi pentru fibră (SOF) 
în ceea ce priveşte  posibile activităţi ilegale în legătură cu seminţele de muştar o 
reuniune a fost organizată în Großburgwedel (Germania).  La reuniune au 
participat reprezentanţi din mai multe companii de seminţe, BDP şi STV.  
Cazuri speciale au fost discutate şi  acţiuni concrete au fost convenite pentru 
pregătirea unei viitoare întâlniri cu  autorităţile din Polonia.  (BS) 
 
Prima Clasă a Academiei Europene de ameliorarea plantelor încă mai 
acceptă aplicaţii 
 Cererile sunt acum primite din întreaga Europă pentru clasa întâi a 
 Academiei Europene de Ameliorarea plantelor.  Academia este concepută de 
Universitatea din Davis California şi susţinută de Asociaţia Europeană a 
Seminţelor, în vederea creşterii ofertei de amelioratori de plante profesionişti în 
Europa.  Cursul este  orientat către personalul implicat în prezent în programe de 
ameliorare care doreşte  o formare suplimentară în genetica, statistici, şi teoria 
ameliorării.  La sfârşitul a 19 luni de cursuri, participanţii vor avea abilităţi şi 
cunoştinţe pentru a conduce şi a administra un program de ameliorare 
independent.  Participanţii se vor întâlni pentru şase  sesiuni, fiecare timp de 
şase zile, în perioada martie 2010 şi septembrie 2011.  Sesiunile 
 vor avea loc la Angers Franţa, Enkhuizen Olanda; Barcelona Spania, 
 Gatersleben Germania şi Davis California. 
 Mărimea clasei va fi de 20 de participanţi, în scopul de a asigura o excelentă 
interacţiune  instructor la student şi student la student.  Pentru mai multe 
informaţii şi de  asigurare a plasării în clasa I, vă rugăm să contactaţi pe Joy 
Patterson, la (530) 752-4414 sau  jpatterson@ucdavis.edu.  Mai multe informaţii 
detaliate pot fi găsite la  www.pba.ucdavis.edu (VE) 
 
a 9 a  Reuniune EESNET a avut loc la Cracovia
 Pe 8.-9  Noiembrie, EESNET (din Europa de Est Seed Network) a avut loc   
Reuniunea anuală de la Cracovia, Polonia.  La reuniune au participat circa 200 
de participanţi şi, pe lânga de o zi de comerţ, s-a concentrat asupra cadrului 
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juridic pentru protecţia drepturilor amelioratorilor de  plante (inclusiv seminţe de 
fermă, salvate), precum şi asupra rolului asociaţiilor de sămânţă  şi structurilor 
adecvate pentru reprezentarea interesului amelioratorilor în politică şi 
administrare.  
Din partea  ESA, Secretarul General a contribuit cu o prezentare privitor la 
 rolul viitor şi sarcinile de reprezentare a intereselor industriei de seminţe, 
prezentare care poate fi  obţinută de la secretariat, la cerere.  (VE) 

ESA, COPA şi ECPA s-au întâlnit cu EFSA privind Pesticidele 
 La invitaţia EFSA, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară, ESA 
împreună cu  COPA (organizaţia fermierilor UE) şi ECPA (organizaţia UE a 
industriei de protecţie a plantelor ) s-a întâlnit la Parma, Italia, pentru o primă 
discuţie a viitoarei administraţii,  precum şi cerinţele specifice pentru evaluările 
ingredientelor active, în cadrul noii legislaţii de pesticide UE.  Pentru ESA, SG a 
subliniat importanţa  existenţei unei game suficiente de soluţii disponibile de 
protecţie a culturilor, inclusiv pentru culturile de mica extindere  şi producţii 
specifice (seminţe).  Sa convenit să continue acest  schimburi de informaţii 
 cu experţi, în cazul în care este necesar.  (VE) 

 Organizaţiile lanţul alimentar s-au întâlnit cu noii membri ai 
Parlamentului European 
 La 17 noiembrie, un număr de organizaţii de lanţul alimentar condus de COPA-
COGECA  s-au întâlnit cu membrii nou aleşi ai Parlamentului European la 
 sediul PE de la Bruxelles pentru o prima prezentare a priorităţilor politicii 
lanţului agro-alimentar pentru urmatorea perioadă a Comisiei şi Parlamentului 
European.  La reuniune, care  a fost oficial găzduită de către preşedinţii 
comisiilor din Parlamentul European pentru Agricultură (Paolo de Castro, 
deputat în Parlamentul European) şi Mediu (Jo Leinen, deputat în Parlamentul 
European), au participat de asemenea un  reprezentant al preşedinţiei suedeză 
UE şi al viitorului personal PE.  (VE) 
 De la stânga la dreapta: Paulo Gouveia (COPA), Christian Palliere (EFMA), 
GvE 

 Reuniunea Grupului de Dialog al Părţilor interesate SANCO 
 Secretarul general ESA a fost selectat ca unul dintre membrii de Grupului de 
Dialog al Părţilor interesate al DG SANCO  (SDG), un grup numit de către 
directorul general al DG SANCO, la cererea preşedintelui Comisiei Europene, 
care oferă consultanţă Comisiei cu privire la modul de efectuare în continuare a 
consultărilor cu părţile interesate, în cel mai eficace, eficient mod.  Grupul, în 
principal, se concentrează pe procese, proceduri, informaţii şi instrumente de 
comunicare şi de activităţi, precum şi criteriile de evaluare pentru bune practici 
în acest domeniu. 
O prima reuniune a grupului a avut loc pe 26 Noiembrie şi a fost prezidat de 
către DG Robert Madelin. SDG s-a concentrat cu privire la programul său de 
lucru pentru 2010 (grupul se va întâni 4 zile complete pe an) şi a definit o serie 
de domenii prioritare pentru viitoarele discuţii.  Mai multe informaţii despre 
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SDG pot fi găsite pe site-ul Comisiei 
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/sdg/group_en.htm. 
 Vă rugăm să reţineţi că site-ul nu este încă actualizat ca urmare a deciziei cu 
privire la noii Membri.  (VE) 

 Conferinţa de la Haga privind viitorul OMG-urilor în agricultura UE 
 Miniştrii olandezi pentru agricultură şi mediu, Gerda Verburg şi Jacqueline 
Cramer, au găzduit o conferinţă internaţională de 2 zile cu privire la viitorul 
OMG-urilor în produsele alimentare europene şi agricultură, la Scheveningen 
Kurhaus pe 25.-26 noiembrie. La conferinţă au participat aproximativ 250 de 
participanţi din industrie, ştiinţă, ONG-uri, guvernele naţionale şi 
administraţiilor, precum şi a Comisiei UE , EFSA şi alţi actori importanţi.  În 
discursul ei de deschidere, ministrul  VERBURG a subliniat că prezenţa OMG-
urilor a fost mai degrabă o chestiune de "cum" decât de "dacă", subliniind 
puternica dependenţă a Europei de importurile de proteine GM pentru producţia 
de animale UE şi realitatea prezenţei GM într-o multitudine de produse. 
 În urma prezentărilor generale menite  să evidenţieze stadiul în domeniul 
ştiinţei şi de aplicare la nivel mondial, prezentări specifice au abordat diferite 
aspecte de  analiza socio-economică pe care Ministerul olandez vrea le introducă 
în dezbaterea UE în 2010.  În ceea ce priveşte legislaţia, SG a susţinut o 
prezentare subliniind insecuritatea juridică a sectorului de seminţe, având în 
vedere că lipsesc pragurile pentru seminţe şi o politică clară pentru prezenţa la 
un nivel scăzut a OMG-urilor autorizate în ţările terţe, dar nu sunt (încă) 
autorizate în UE (prezentare disponibilă la secretariat, la cerere).  El a solicitat în 
mod special miniştrilor pentru a susţine "Cererea de acţiune" a Industriei 
Europene de Seminţe  care subliniază cererile principale ale sectorului. 
 Insemnările şi prezentările complete vor fi disponibile pe website-ul 
 Ministerului olandez pentru agricultură la adresa: 
 http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116, 1640393 & _dad = portal & 
_schema =  Portal & p_document_id = 111104 & p_node_id = 2100602 & 
p_mode = Browse 
 Vă rugăm să reţineţi că site-ul nu a fost încă actualizat cu aceste informaţii.  
(VE) 
 
Al doilea Atelier de lucru a lanţului alimentar privind utilizări minore 
 Pe 4 noiembrie, COPA, ECPA şi ESA, împreună cu o serie de alte organizaţii 
ale lanţului alimentar  au organizat al doilea workshop cu tema " culturi minore 
şi de specialitate "şi a produselor de protecţie a plantelor la sediul COPA de la 
Bruxelles. 
 Atelierul de lucru urmat unui eveniment similar organizat în timpul discuţiilor 
la  proiectul privind noua legislaţie de pesticide din 2007/2008.  Acum, după 
publicarea finală a noului text juridic, partenerii lanţului alimentar au subliniat 
din nou necesitatea pentru abordarea specifică a  problemei cererilor de utilizare 
minoră, şi respectiv  a cerinţelor specifice de autorizare împreună cu 
reprezentanţi ai Comisiei Europene  (DG SANCO), EFSA, Parlamentul 
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European şi a numeroase alte părţi interesate ( procesatorii de alimente şi 
comercianţii cu amănuntul).  În timpul discuţiei, SG a subliniat 
 îmbunătăţirile obţinute cu noul cadru juridic, şi, de asemenea, a subliniat faptul 
că  trebuie făcut mai mult pentru a preveni faptul că numeroase substanţe active 
care sunt specifice pentru utilizări minore pot dispărea.  El a invitat în mod 
special  Comisia să înceapă evaluarea sa privind fezabilitatea unui fond special 
pentru utilizări minore, pentru un nou cadru juridic.  Mai multe informaţii pot fi 
găsite pe Site-ul ESA la News / Archive.  (VE) 
 Următoarele stiri ESA vor fi publicate pe 21.12.2009 
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