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From:

Sent: donderdag 16 augustus 2018 11:25

To:

Cc:

Subject: RE: N.a.v. SCoPAFF; proces vaststellen bee guidance

Attachments: Aug_2018_ctgb_comments_on_com_implementation_Bee GD.docx

Hoi , 

 

Hier is ons commentaar. Het is een update van het commentaar van januari 2017 (zonder track changes).   

 

We horen wel wat je ervan vindt! 

 

Groeten, 

 

 

From:   

Sent: Wednesday, July 25, 2018 3:23 PM 
To: ) 

Cc:  
Subject: N.a.v. SCoPAFF; proces vaststellen bee guidance 

 

Hoi , 

 

Vorige week is er in SCoPAFF gesproken over het vaststellen van de bee guidance. Zie verslag hieronder. COM heeft 1 

dag voor de meeting hun plan geupload op Circabc. Blijkbaar bestond dat stuk al veel langer. Het is een gefaseerde 

invoering: plan bestaat uit deel A (juni 2019 implementatie) en deel B (over 2 jaar). Blijkbaar heeft NL eerder 

aangegeven dat de plantenmetabolieten (?) van deel B naar deel A konden en dat heeft COM nu gedaan. 

 

Anyways, graag jullie blik op het plan. We hebben tot 3 september om commentaar te leveren, maar dit moet natuurlijk 

afgestemd worden met LNV. Daarom jullie verzoek om n.a.v. de actiepunten ons commentaar uiterlijk 24 augustus klaar 

te hebben liggen. Ik ben 27 augustus weer terug van vakantie en kan dan e.e.a. met jullie en LNV verder afstemmen 

voor we het naar COM opsturen. 

 

Alvast dank! 

 

Groet 

 

 

Verslag juli 2018: 

 

COM: implementation plan staat nu op Circa. Enkele veranderingen: references naar OECD test guidelines zijn 

geupdate. Application dates aangepast. Commentaar NL verwerkt: risk to exposure to plant metabolite moved 

from section B to section A. Section A voorgesteld om juni 2019 in te gaan. Chronische tox to solitary bees 

toegevoegd op verzoek BE. COM Notice ook aangepast. 
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Commentaar: 3 september aan . COM wil document echt afronden in PAFF meeting oktober. In feedback 

svp aangeven of we rev 5 kunnen steunen of niet. Bij geen steun, laat dan de reden ook weten. Bij verwijzing 

naar eerder commentaar, stuur het opnieuw mee. 

 

COM zal in oktober ook de wijziging van de uniform principles voor stemming agenderen. 

 

 voorstel om UP te wijzigen: we moeten het voorstel 3 weken vantevoren hebben om een mandaat te 

krijgen. 

 

: nieuwe ontwikkelingen worden niet meegenomen in de GD. Teleurgesteld. COM: in part C staat nog het 

work to be done. We implementeren eerst wat nu kan, dan wat later wat dan kan en we hebben aangegeven 

welk werk nog gedaan moet worden. 

 

EFSA: als nieuwe modellen beschikbaar komen zal EFSA met COM overleggen over de timing van de wijziging 

van de guidance. 

 moeten we COM Notice volgen of kunnen we ook besluiten dat niet te doen. COM: Notice is een belangrijke 

indicator hoe regelgeving moet worden geinterpreteerd; maar niet legally binding. COM: is hetzelfde als note 

taking van een GD in het verleden. 
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