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From:

Sent: maandag 19 februari 2018 16:45

To:

Cc:

Subject: FW: alternatieve oplossing voor EFSA BRGD en nieuwe bijen vereisten en risicoevaluatie 

in 

Attachments: 28028_ECPA Proposal for a protective and workable EU Bee Risk Assessment....pdf

Hoi 

 

Dit zat nog in mijn mailbox om naar de juiste persoon te sturen als we erover hadden besloten wie dat was – jij dus! 

 

Groet,  

 

From:  [mailto @syngenta.com]  

Sent: woensdag 31 januari 2018 22:10 
To:  ( @minez.nl) 

Cc:  

Subject: alternatieve oplossing voor EFSA BRGD en nieuwe bijen vereisten en risicoevaluatie in  

 

 

Beste , 

  

Ik heb een tijdje terug beloofd aan  dat ik 2 documenten zou doorsturen betreffende de neonicotinoiden die 

jullie zouden kunnen interesseren . 

  

Met wat vertraging zijn ze hier dan.  

  

Het eerste document is een alternatief voorstel opgesteld door de Industrie (ECPA) om een aantal elementen in het 

BRGD te verbeteren en de discussie over het BRGD opnieuw op gang te trekken. Dit werd ook naar de COM,EFSA  en de 

lidstaten doorgestuurd. 

De titel is: ECPA proposal for bee pollinators risk assessment scheme document-Final version 9 june 17  

In het document is enkel gefocused op voor de industrie de belangrijkste issues in het EFSA BRGD. 

  

Het tweede document is de laatste en voorlopig definitieve versie van het document opgesteld door  vorig jaar 

met de nieuwe vereisten voor studies en een vernieuwde risico beoordeling voor bijen. 

 beschouwd dit als hun voorlopig alternatief voor het huidige onwerkbare EFSA BRGD. 

In dit document, ook te vinden op de website , worden de nieuwe vereisten, de voorgestelde risicoevaluatie 

alsook vastgelegde tijdslijnen beschreven. 

Hieronder de rechtstreekse link naar het document. 

‘Data requirement and risk assessment for bees - national approach for . Version 

2.1  27/06/2017’   

 

  

 heeft ook reeds inzage genomen in het ECPA document en vond dat het voldoende interessant leek om er dieper 

op in te gaan. Dit is echter wegens resource redenen nog niet gebeurd. 

Vandaar hun voorkeur om dit op Europees vlak te laten gebeuren. 

5.1.2.e Woo

5.1.2.e Woo

5.1.2.e Woo

5.1.2.e Woo

5.1.2.e Woo

5.1.2.e Woo 5.1.2.e Woo

5.1.2.e Woo 5.1.2.e Woo

5.1.2.e Woo

5.1.2.e Woo

5.1.2.e Woo

5.1.2.a Woo

5.1.2.a 

5.1.2.a 

5.1.2.a Woo

5.1.2.a Woo

5.1.2.a Woo

5.1.2.a Woo

5.1.2.a Woo



2

  

Ik hoop dat beide documenten jullie van nut kunnen zijn als de bijendiscussies weer actueel gaan worden. 

  

Graag jullie eventuele feedback alsook indien er verdere vragen of opmerkingen zouden zijn. 

  

Vriendelijke groeten 

  

   

  

  

 

Regulatory LTO Strategic Lead Benelux 

Syngenta Crop Protection 

Tel: +  

 
  

 

This message may contain confidential information. If you are not the designated recipient, please notify the sender immediately, and delete the original and any 
copies. Any use of the message by you is prohibited.  
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