
Ctgb commentaar EFSA Bee Guidance – toelichting proces 
 
EFSA heeft het proces voor de revisie van het guidance document voor bijen (Bee Guidance 20131) in 
detail geschetst2. Op dit moment wordt stap 3.2 van dit proces uitgevoerd: EFSA heeft via het 
Pesticide Steering Network (het Ctgb neemt deel aan dit gremium)3 een consultatie geopend voor de 
lidstaten. Middels deze consultatie wordt feedback op de Bee Guidance gevraagd van de 
wetenschappelijke risicobeoordelaars. Zoals gebruikelijk geeft het Ctgb als competent authority dit 
commentaar. Dit dient als input voor het herzieningsproces van de Bee Guidance.  
 
De deadline was 6 september 2019. Bijgevoegd ontvangt u het complete document met het 
commentaar (dit commentaar is via een daarvoor door EFSA ingerichte webpagina ingebracht en het 
Ctgb heeft alle ingebrachte punten in een PDF weergegeven. Dat verklaart het wat aparte format). 
 
Het verzamelen van zienswijzen op de Bee Guidance, gepubliceerd in 2013 maar nog niet in het 
comité van lidstaten vastgesteld, is een belangrijke eerste stap in de door de Commissie aan de EFSA 
opgedragen herziening van een deel van deze guidance. Nadat de zienswijzen zijn verzameld en 
geanalyseerd zal de EFSA wetenschappelijke werkgroep de herziening starten. 
 
Een publieke consultatie en een workshop met stakeholders en lidstaten (risicomanagers en 
risicobeoordelaars) zal plaatsvinden als de draft herziening is opgesteld. 
 
Het door het Ctgb gegeven commentaar is zeer technisch van aard. Mocht de minister daar prijs op 
stellen dan zijn wij uiteraard altijd bereid één en ander mondeling toe te lichten. 

                                                           
1
 Guidance on the risk assessment of plant protection products on bees (Apis mellifera, Bombus spp. and 

solitary bees) 
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3295 
 
2
 Outline of the revision of the Guidance on the risk assessment of plant protection products on bees (Apis 

mellifera, Bombus spp. and solitary bees) (EFSA, 2013) 
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Bee_Guidance_review_July2019.pdf 
 
3
 Het Pesticide Steering Network (PSN) is een EFSA-netwerk. Doel van dit netwerk is de Europese processen 

voor de risicobeoordeling van de werkzame stoffen te coördineren, plannen en stroomlijnen. Tevens kan dit 
netwerk adviseren in de prioritering en ontwikkeling van guidance-documenten.  

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3295
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Bee_Guidance_review_July2019.pdf

