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ESA Info: actualizare privind starea de lucruri in dosarul privind neonicotinoidele

Stimati membri,

Vă informam cu privire la următoarele evoluţii în ceea ce privește dosarul neonics:

I.                     Poziția Comisiei

DG SANCO menține atitudinea și rezistă încă la orice presiune să își revizuiască propunerea și să vină cu o 
abordare mai echilibrată.

Parțial, acest lucru trebuie să fie văzut ca o tactică, deoarece a devenit clar că orice pas spre o țară, de 
multe ori înseamnă că pierde sprijinul altei ţări.

De fapt, pare că DG SANCO este blocat între cele trei grupuri aproape la fel de puternice (v. mai jos) și este 
puțin probabil ca o nouă propunere să câștige aderenţi.

În același timp, Comisia a fost de acord pentru o nouă discuție internă pe 09. Aprilie 2013, în principal din 
cauza opoziției și a presiunii de la alte direcții generale.

ESA împreună cu partenerii noștri de la ECPA și COPA încearcă să promoveze propunerea noastră 
alternativă (de a menține autorizațiile; să pună în aplicare monitorizarea în toate SM, o completă 
analiză științifică după recolta 2014) și de a câștiga sprijin pentru acest lucru de la DG AGRI și altele.

Din păcate, DG AGRI nu este în postura de a vedea această chestiune ca o prioritate, care pare a fi din 
cauză că un eșec total ar realiza un posibil impact pentru agricultori și de poziția generală a comisarului în 
favoarea agriculturii ecologice etc.

II.                  Poziţiile Statelor membre

Vedem în prezent următoarele trei tabere în ceea ce privește poziția lor cu privire la tratamentul semin  ț  elor:  

- Adepţii propunerii COM (Pro): NL, FR, SUE, SLO, LUX, MT, CY

- Propunerea COM (pro), dar este posibil să se mute: LAT, IT

- Neutri la propunerea actuală: ES, PL, BG, DK, EST, BEL, FI

- Împotriva propunerii COM: Marea Britanie, DE, HU, AUT, IRE, CZ, RO, SLK, GR, PT, LIT

Acest lucru arată cât de greu va fi pentru a se câștiga o majoritate calificată.

III.                 Pași în procesul decizional

COM-a invitat statele membre pentru o reuniune a Comitetului de Apel pentru 26.4. sau 02.05.2013; SM 
sunt rugate să indice preferința lor pe 08.04.2013.

Din motive legale, documentul pus în discuție nu va fi exact cel care a fost discutat în cadrul Comitetului 
permanent;

Cu toate acestea, în cadrul ședinței, COM este liber să propună orice modificări textului care se vede util 
pentru a obține o majoritate calificată.

În cazul în care încă nu poate fi găsită o majoritate calificată, COM poate adopta textul în forma sa actuală.

NB: Această adoptare are loc în cadrul unei reuniuni a Colegiului comisarilor, care va fi cel mai devreme la 
o săptămână după Comitetul de Apel, dar ar putea fi amânată în continuare, în cazul în care consultări 
ulterioare interservicii sunt necesare.

În cazul în care Colegiul nu adoptă textul, aceasta trebuie să fie tradus în toate limbile și apoi publicat în JO 
care, în general, durează mai bine de două săptămâni.

Intrarea în vigoare a noilor dispoziții poate fi de așteptat pentru jumătatea lunii mai, cel mai devreme!

IV.                 Consecințele pentru interzicerea produselor neonics și pentru utilizarea de 
semințe tratate

Propunerea COM a vizat o interdicție de introducere pe piață a produselor de la 01.05.2013, și pentru 
interzicerea utilizarii de semințe tratate cu produse de la  01.07.2013.

În mod evident, acest calendar nu mai poate fi atins. Totusi, nu este clar cât de departe va fi dispus COM 
să împingă punerea în aplicare, adică dacă sau nu seminţele ar putea fi tratate cu neonics și 
însămânțate în această vară.



Este clar faptul că atât Comisia cât și statele membre sunt conștiente de acest lucru și că acestea sunt, de 
asemenea conștiente de faptul că punerea în aplicare va fi problematică în orice caz.

V.                   Evoluții similare

Fipronil:

EFSA este de așteptat să își publice raportul privind evaluarea riscului de Fipronil în jurul mijlocului lunii mai.

Trebuie să ne așteptăm că raportul va ajunge la concluzii similare (lipsa de date, praf etc), ca și pentru cele 
trei neonics avute în vedere în prezent pentru interzicere.

Acest lucru va alimenta și mai mult discuțiile.

Studiul și poziția Marii Britanii:

Marea Britanie a publicat un studiu bazat pe date reale pe teren în această săptămână, care sugerează că 
nu există efecte practice de utilizare a neonics pentru sănătatea albinelor.

Ministrul Agriculturii a cerut COM de a lua în considerare aceste date noi și să își revizuiască propunerea.

În același timp, un număr de grupuri de activiști încearcă să discrediteze acest nou raport ca fiind 
neștiințific și inițiat de către industrie și agricultură.

Orientarea EFSA privind albinele:

EFSA a anunțat că va publica orientările finale cu privire la albine și pesticide, de asemenea, la mijlocul lunii 
mai.

Această orientare va genera destul de probabil dezbateri în continuare pentru nevoia de date suplimentare 
pentru numeroase pesticide, inclusiv neonicotinoide.

Date de monitorizare pe teren:

ESA a solicitat EFSA ca să poată fi sigură că datele practice de monitorizare pe teren sunt luate în 
considerare în mod corespunzător este necesară o viitoare revizuire a PPP-urilor, inclusiv neonics.

EFSA a confirmat că nu există nici un standard convenit sau îndrumări la nivelul UE cu privire la modul în 
care astfel de date de monitorizare ar trebui să fie asamblate.

EFSA, de asemenea, a declarat că pentru a stabili o astfel de orientare, o cronologie de 1 ½ la 2 ani trebuie 
să fie avută în vedere.

VI.                 Următorii pași ai ESA și membrilor ESA

•          ESA va continua să se întâlnească cu reprezentanți ai diferitelor servicii ale COM pentru a argumenta 
cazul nostru, bazat pe trei puncte de critică principale:

- Evaluarea științifică de către EFSA incompletă din cauza unui mandat incomplet dat de COM;

- Pe baza acestei evaluări incomplete, care se bazează în principal pe constructii teoretice mai degrabă 
decât realitatea practică, propunerea COM este disproporționată și nu este în conformitate cu practica 
profesională de gestionare a riscurilor;

- Procesul de luare în grabă a deciziilor este inutil, iar statele membre sunt împinse de la spate de COM, iar 
acest lucru este contrar bunei guvernanțe și nu poate fi justificată de principiul precauției având în vedere 
lipsa de dovezi științifice grele (dovezi practice sugerează că Abordarea teoretică a EFSA este discutabilă)

•          ESA va sprijini propunerea Bayer / Syngenta pentru un plan de acțiune privind sănătatea albinelor 
comunicat astăzi către factorii de decizie, mass-media și public. O declarație de presă  se va face la 
începutul săptămânii viitoare pentru a construi un impuls al mesajului original dat de directorii companiei.

•          Cerem asociațiilor noastre naționale și membrilor lor de a continua să abordeze guvernele lor 
respective, la cele mai înalte niveluri posibile pentru a asigura faptul că opoziția la propunerea COM rămâne 
puternică și unită.

•          Cerem în mod special asociatiilor din Spania, Polonia, Danemarca, Belgia și Finlanda să încerce să 
schimbe opinia în țările lor şi să urmeze grupul condus de Germania și Marea Britanie. Acest lucru nu ar fi în 
continuare o majoritate calificată împotriva COM - dar ar fi o majoritate care trimite un semnal mai puternic 
politic și ar face, sperăm, ca o decizie luată de către o singură mână DG SANCO să aibă o opoziție mai 
mare de la alte direcții generale pe motive principale.

•          Recunoscând situația politică dificilă în Franța, Țările de Jos, Suedia și Italia, de rupere  a cel puţin 



unei singure țări din această alianță ar face o mare diferență, dar în ce mod acest lucru ar putea fi făcut este 
cu siguranță cel mai bine judecat de asociația națională respectivă.

•          Pentru a facilita eforturile voastre, vom asambla mesajele-cheie din nou într-un document scurt, pe 
care îl vom trimite la toți membrii până la sfârșitul săptămânii viitoare.

Vă vom ține la curent cu privire la orice evoluții ulterioare.

Cu stima,

Garlich von Essen

Secretar General ESA

 


