Niet vastgesteld toetsingskader kan geen basis zijn voor
besluitvorming toelating
Op 28 februari 2018 heeft het Europese Voedselagentschap EFSA een nieuwe beoordeling
van drie gewasbeschermingsmiddelen uit de neonicotinoïdengroep: imidacloprid,
clothianidine en thiamethoxam gepubliceerd.
Beoordeling is gebaseerd op niet-goedgekeurde regels voor bijenonderzoek
EFSA heeft, net als bij eerdere beoordelingen van deze stoffen, gebruik gemaakt van
concept (nog niet-goedgekeurde) regels voor bijenonderzoek, de Bee Guidance. Deze
nieuwe regels zijn onwerkbaar. Binnen de EU is dit document de afgelopen vijf jaar
voortdurend en consequent afgewezen omdat het onrealistisch is en niet geschikt om de
risico’s voor bijen en bestuivers vast te stellen.
Toepassing Bee Guidance kan leiden tot verbod op alle insecticiden, inclusief
biologische producten
Toepassing van dit niet goedgekeurde document op andere stoffen kan leiden tot een verbod
op de meeste, misschien wel alle insecticiden, inclusief biologische producten. Ook het Ctgb
heeft in een advies in mei 2017 aan toenmalig Staatssecretaris Van Dam daarop gewezen.
Niet goedgekeurd toetsingskader kan geen basis zijn voor besluitvorming
Nefyto heeft ernstig bezwaar tegen de door EFSA gevolgde procedure. In het kader van de
toelaatbaarheidsbeoordeling moet worden uitgegaan van een geaccordeerd en vastgesteld
toetsingskader. Voor de gewenste vernieuwing van het pakket chemische en biologische
producten is voorspelbaarheid van de toelatingsbeoordeling een eerste vereiste. Een niet
goedgekeurd toetsingskader kan niet als basis dienen voor besluiten tot toelating. Nefyto
doet dan ook een beroep op Minister Schouten om de EFSA evaluatie niet te erkennen als
basis voor een besluit over goedkeuring van de stoffen op Europees niveau. De industrie
verwelkomt een actieve rol van Nederland om zich op Europees niveau in te zetten voor een
werkbaar en breed geaccepteerd guidance document voor bijen.
Bestuivers zijn van belang voor de levensvatbaarheid van onze industrie en de
landbouw
Het bevorderen van biodiversiteit is onderdeel van de Visie en Ambitie van Nefyto. Nefyto en
de aangesloten bedrijven zijn actieve partij in het Actieprogramma Bijengezondheid, partner
bij de onlangs ondertekende Nationale Bijenstrategie en nauw betrokken bij vele initiatieven
op het gebied van bijengezondheid. Bestuivers zijn van belang voor de levensvatbaarheid
van onze industrie en de landbouw in het algemeen.

