From: "
" < 10.2.e @minez.nl>
10.2.e
Sent: maandag 28 april 2014, 17:36
To: '
' <k
@naturalis.nl>; "'
'"
10.2.e
10.2.e
10.2.e
<
@ctgb.nl>; "'
'" <
@wur.nl>
10.2.e
10.2.e
10.2.e
Cc:
<
@naturalis.nl>
10.2.e
10.2.e
Subject: RE: overleg tav GD BEES en Roadmap
Attachments: FINAL clean Summary report Workshop GD Bees _revision 18 March
2014.doc; Bee GD implementation plan draft.doc
Beste mensen,
vandaag besproken dat we samen komen op vrijdag. 9 mei vanaf 13.00 uur in
Leiden (Naturalis). 10.2.e en 10 2 e kunnen dan ook.
Wellicht horen we van 10.2.e of een collega de precieze details nog van de
vergaderlocatie? Bedankt!
Onderwerp is het GD Bees van de EFSA (van juli 2013) en de EU-workshop van
afgelopen dec hierover. Intussen is in Brussel ook een Roadmap-groep ingesteld, om te
bezien wat aan beoordeling moet en kan gebeuren en op welke termijn. Wij willen met
elkaar tijdens deze afspraak dan met name spreken over de twee 'wilde bijen'typen, in
het doc genoemd BB en SB.
Ik stuur alvast de summary report van de dec-workshop (nogmaals) en het eerste
Roadmap-implementation plan van COM, dat 31 maart op de agenda stond.
Groet,

10.2.e

10.2.e

Co-ordinating senior officer
Ministry of Economic Affairs
Directorate General Agriculture
Plant Health
P.O.Box 20401
NL 2500 EK The Hague
The Netherlands
tel **
or **
10.2.e
e-mail 10.2.e @minez.nl

10.2.e

Van:
[mailto:
@naturalis.nl]
10.2.e
10.2.e
Verzonden: maandag 28 april 2014 13:50
Aan:
10.2.e
CC:
;
10.2.e
10.2.e
Onderwerp: Re: overleg tav GD BEES en Roadmap

Hoi 10.2.e
buiten reikwijdte verzoek, ander onderwerp.

10.2.e

of 10.2.e (

buiten reikwijdte verzoek, ander onderwerp.

.

Mvg
10.2.e

Sent from my iPhone
On 28 apr. 2014, at 14:44, "
wrote:

10.2.e

)" < 10.2.e @minez.nl>

Hallo 10.2.e
Buiten reikwijdte verzoek, ander onderwerp.

Groet,

10.2.e

10.2.e

Co-ordinating senior officer
Ministry of Economic Affairs
Directorate General Agriculture
Plant Health
P.O.Box 20401
NL 2500 EK The Hague
The Netherlands
tel
or
10.2.e
e-mail: 10.2.e @minez.nl

10.2.e

Van:
10.2.e
Verzonden: dinsdag 8 april 2014 13:13
Aan:
'
10.2.e
Onderwerp: overleg tav GD BEES en Roadmap
Beste 10.2.e
buiten reikwijdte verzoek, ander onderwerp.

In Brussel speelt op dit moment op het 'bijengwbmiddelen-terrrein' ook het invoeren van het nieuwe
GD Bees vd EFSA (gepubliceeerd vorige zomer, zoals je
wellicht weet, en naast honingbijen ook de beoordeling
reguleert van wilde bijen ('hommels' als exponent) en
solitairen ). Dit Guidance Document moet de beoordeling
van gwbmiddelen vwb het risico voor bijen (vernieuwd
en verdiept) vormgeven.

Omdat er nogal wat discussie is geweest in de Raad en
Raadscomités (met LS) is er, mede op verzoek van en
door NL, een workshop georganiseerd afgelopen
december, met het doel dat risicobeoordelaars 11.1
en risicomanagers
11.1
, COM en EFSA samen een aantal case studies
doorwerkten adhv het nieuwe GD Bees en daardoor in
praktische en pragmatische zin aan den lijve konden
ondervinden waar het GD moeilijk toepasbaar was. De
aanbeveling aan COM was in dec al dat er een Roadmap
moest komen, waarbij het invoeren van het GD
opgedeeld gaat worden in fases, 1. onmiddelijk na de
'take note' procedure, tegelijkertijd met de invoering
van het GD 2. mid-term (=2 jaren na invoer GD), omdat
er bijv nog tests moeten worden gevalideerd tbv studies
die de vereiste gegevens moeten opleveren en tenslotte
3. long term (omdat er bijv nog geen geschikte test zijn
voor het verkrijgen vd benodigde gegevens die
beoordeling mogelijk maken. (bijv higher tier studies,
zoals veldstudies in hommels en biijen).
Daarnaast speelt in 'mijn' comité ook de discussie over
het bepalen van het 'protection goal' voor wilde bijen en
solitairen. Daar heb ik heel kort een keer enkele
woorden met je over gewisseld.
Nu mijn vraag:
Graag zou ik daar op korte termijn een keer uitvoeriger
met je willen praten in een overleg.
Mijn voorstel is om dat samen te doen met
,
10.2.e
die betrokken was en is in EFSA-verband bij het GD
Bees, onderdeel blootstelling en met 10.2.e
, betrokken bij het onderdeel effecten. En
dan -je raadt het al- ook in te zoemen op het onderdeel
wilde bijen/hommels en solitairen.
Naast protection goal en inrichten van de beoordeling
van het risico voor de bijengroepen die in de
wandelgangen BB (bumble bees) en SB (solitary bees)
heten zouden we het ook specifiek kunnen hebben over:
- de risicobeoordeling voor SB kan nu nog niet worden ingevoerd
omdat de guidance nog onvoldoende ontwikkeld is; meer tijd voor
nodig;
11.1
- de blootstellingsbeoordeling van HB, BB en SB is gebaseerd op
dezelfde principes (verschil is dat larven van SB vrijwel 100%
afhankelijk zijn van pollen terwijl dat voor BB 50-50 verdeeld is
tussen nectar en pollen en voor HB is het 100% nectar, maar hoge
blootstelling van nectar houdt vermoedelijk ook hoge blootstelling
van pollen in)

- de effectenbeoordeling van HB, BB en SB is ook gebaseerd op
dezelfde principes
- de 2014-guidance van EFSA maakt de risicobeoordeling voor de
HB aanzienlijk strenger
- dus zal ook de blootstelling van SB afnemen na invoering hiervan
in de toelating, dus ook de effecten op SB
buiten reikwijdte verzoek, ander onderwerp

buiten re kw jdte verzoek, ander onderwerp.

Ik hoor graag van je of je hiertoe bereid ben en wanneer
het je schikt.
Hartelijke groet,
10.2.e

10.2.e

Co-ordinating senior officer
Ministry of Economic Affairs
Directorate General Agriculture
Plant Health
P.O.Box 20401
NL 2500 EK The Hague
The Netherlands
tel
or
10.2.e
e-mail: 10.2.e @minez.nl

10.2.e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
====================================================================
Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van
Economische Zaken?
Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of rijkspas) dient
te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.
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