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Obiective generale
• Justificarea pentru legislaţia în vigoare

-Asigurarea competitivităţii crescători de animale şi agricultori
-Facilitarea comerţului între statele membre şi cu ţări din afara
UE
-Menţinerea siguranţa alimentară şi protecţia consumatorilor

• Căutare pentru simplificare, armonizare şi mai
multă eficienţă
• Căutare pentru alinierea cu alte politici UE
-Durabilitate
-Protecţia mediului
-Diversităţii biologice

Poziţia generală a industriei de
seminţe UE
• Viitorul Legislaţiei UE privind seminţele şi materialul
săditor
- Mai rapid, mai simplu, mai ieftin, mai bine armonizat
- Orientat spre nevoile părţilor interesate
- De ameliorare a plantelor inovatoare pentru o agricultură
durabilă şi competitivă

• Soiurile – Identitate şi performanţă
Menţinerea listelor cuprinzătoare pe specii

• Seminţele - Calitate

Acţiunile întreprinse de către ESA
• consultare timpurie cu membrii ESA
• intrare extinsă la chestionarul evaluatorului
• numeroase interviuri cu evaluatorul
• document de poziţie detaliat trimis la DG SANCO
• întâlniri cu DG SANCO
• Construirea unei alianţe cu COPA-COGECA
• Evaluarea scenariilor prezentate de DG SANCO
• Stabilirea planului de lobby
• Contacte cu statelor membre şi deputaţii
europeni

Opţiuni şi Analize

• 5 Scenarii invocate de către COM în aprilie 2011
-Nr 1: nici o schimbare, recuperarea integrală a
costurilor
-Nr 2: menţinerea DUS oficial şi obligatoriu (la fel
şi VCU şi certificarea pentru culturile agricole),
dar intărirea opţiunilor de delegare sub
supraveghere oficială
-Nr 3: menţinerea DUS oficial şi obligatoriu, dar cu
VCU şi certificarea voluntare
-Nr 4: DUS, VCU şi certificarea voluntare
-Nr 5: Centralizarea listelor soiurilor la CPVO (Angers)

Scenariul nr 1 fară schimbări,
recuperarea integrală a costurilor
• Nici o reducere a costurilor pentru
amelioratori şi agricultori
• Nici o reducere a sarcinilor administrative
• Nu creşte eficienţa
• Nu stimulează inovarea

Respins de către ESA

Scenariul nr 2
Menţinerea sistemului actual, dar consolidează
delegarea sub supraveghere oficială
• Oferă o simplificare şi o mai mare flexibilitate
• Reduce costurile pentru amelioratori, fermieri şi
autorităţi
• Imbunătăţeşte competitivitatea
• Oferă stimulente pentru inovare
• Compatibil cu alte politici UE
Evaluare generală pozitivă de către ESA

Scenariul 2

Delegarea de atributii sub
supraveghere oficială

• operatorii privaţi pot solicita delegarea pentru
propria activitate şi, prin exceptie, pe bază de
contract pentru alţi operatori;
• pentru unele sau pentru toate sarcinile legate de
testarea şi certificarea seminţelor, de inspecţii şi
testarea legate de sănătatea plantelor, în special
al materialului săditor;
• se menţine caracterul oficial al certificatului
eliberat;
• autoritatea oficială urmăreşte prin control
oficial şi prin controale aleatorii in post-control
ca aceşti operatori privaţi să indeplinească
standardele* internaţionale recunoscute;

Scenariul nr 3
Menţinerea DUS oficial şi obligatoriu,
dar cu VCU şi certificarea voluntare

• În ceea ce priveşte culturile agricole:
• mai puţine informaţii obiective şi fiabile pentru
agricultori
• mai puţin stimulent pentru progresul ameliorării
• impact negativ asupra calităţii
• impact negativ asupra pieţei interne UE
• impact negativ pentru aliniere cu alte politici UE
Respins de către ESA

Scenariul nr 4
DUS, VCU şi certificarea voluntare
• nu există informaţii obiective şi fiabile pentru

agricultori
• foarte susceptibil pentru fraudă
• impact foarte negativ asupra calităţii
• impact foarte negativ asupra pieţei interne UE
• impact foarte negativ asupra alinierii cu alte
politici UE
Respins de către ESA
Acceptat de AMSEM (2&4)

Scenariul 4

Scenariul nr 5
Centralizarea listarii soiurilor la CPVO
• rolul mai puternic al CPVO în armonizare a fi de
salutat, dar:
- funcţionează numai pentru DUS şi administrarea de
cataloage
-nu funcţionează pentru VCU (regional)
-nu funcţionează, de asemenea, pentru certificare (legat de
calitatea seminţelor, nu e legat de soi)
• Concept cu un grad ridicat de neclaritate
Doar parţial recomandabil de ESA
Respins de AMSEM

Propunere ESA
• Menţinerea obligatorie a testării DUS pentru toate culturile
• Menţinerea testării VCU şi a certificării pentru culturile
agricole
• Intărirea "delegării sub supraveghere oficială“
• Implementarea bazată pe evaluarea riscului intensităţii
monitorizării
• Fără viitoare scutiri pentru soiuri de conservare, etc
• Inregistrarea amelioratorilor şi furnizorilor, atât pentru
sistemul UE de sănătatea plantelor cât şi pentru S & PM
• Atribuirea sarcinilor administrative de înregistrare a
soiurilor către CPVO
- principiul "O cheie pentru mai multe uşi"
- intensificarea accesului on-line la catalogul soiurilor UE

Interfaţa cu Evaluarea fitosanitară
• În cazul în care se reglementează problemele
fitosanitare legate de seminţe?
• Două opţiuni:
- legislaţia seminţelor
- legislaţia fitosanitară
• Aparent COM intenţionează să reglementeze toate
organismele dăunătoare în temeiul legislaţiei
fitosanitare
• În acest caz: conceptul de delegare sub
supraveghere oficială, trebuie să se aplice, de
asemenea, la aspectele de sănătate legate de
seminţe

Regulamentul de control Produse
alimentare
• Impune standarde administrative pe autorităţile de
control din Statele membre
• Reglementează "control al controlului“
• Până acum, numai aplicabile produselor alimentare
şi a hranei pentru animale
• Seminţele urmează să fie integrate
• ESA, în principiu, salută această abordare, dar:
-doar pentru controlul de calitate al seminţelor, nu pentru
listarea soiurilor
-subliniază necesitatea de a menţine caracteristicile
specifice ale legislaţiei S & MS cum ar fi delegarea sub
supraveghere oficială

Cum să te faci auzit:
• Contact cu DG SANCO prin ESA Working GBR
şi Secretariatul ESA
• Contact cu reprezentanţii SM prin membrii ESA
• Contact cu deputaţii europeni prin membrii ESA
şi Secretariatul ESA
• Contact cu alte părţi interesate prin membrii ESA
(la nivel naţional) şi Secretariatul ESA (la nivelul UE)

