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Bazel, Zwitserland, 27 april 2018 

 
Besluit neonicotinoïden stuurt de Europese landbouw in de verkeerde 
richting 
 
Het vandaag door de lidstaten genomen besluit om het voorstel van de Commissie 
voor verdere beperkingen van neonicotinoïden te steunen, is teleurstellend, maar 
niet onverwacht. Syngenta gelooft niet dat de beslissing van vandaag de juiste 
uitkomst is voor Europese boeren of voor het milieu. 
 
Wat we vandaag, meer dan ooit tevoren, nodig hebben, is dat boeren ervoor 
kunnen zorgen dat er veilig en betaalbaar voedsel wordt geleverd - terwijl de 
negatieve gevolgen worden geminimaliseerd en de positieve effecten van de 
landbouw op het milieu worden versterkt. Onderzoek laat duidelijk zien dat 
neonicotinoïden een minimale bedreiging vormen voor de gezondheid van bijen in 
tegenstelling tot gebrek aan voedsel, ziekten en koud weer. 
 
Technologie en de gerelateerde voordelen kunnen alle landbouwsystemen ten 
goede komen. Alle landbouwers, groot of klein, conventioneel of biologisch, 
kunnen productiever zijn, terwijl ze schaarse hulpbronnen behouden, de natuur 
beschermen en de biodiversiteit verbeteren. Door de chemie voortdurend te 
verbeteren en producten als neonicotinoïden te ontwikkelen, kunnen we 
landbouwers helpen hun gewassen te beschermen tegen insecten en onkruid, 
terwijl ze tegelijkertijd de impact op het milieu en de menselijke gezondheid 
minimaliseren. 
 
Het vertrouwen van de Commissie in een niet-goedgekeurd regelgevingsdocument 
(‘Bee Risk Guidance document’) om een verder verbod op neonicotinoïden voor te 
stellen, is ondeugdelijk en zal de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd 
bij het garanderen van een veilige en betrouwbare voedselvoorziening en het 
zorgen voor het milieu niet aanpakken. In feite is het ‘Bee Risk Guidance 
document’ zo conservatief en zo ver verwijderd van de realiteit van de landbouw 
dat de toepassing ervan de meeste, zo niet alle gewasbeschermingsmiddelen 
zouden verbieden, waaronder bijvoorbeeld die welke worden gebruikt in de 
biologische landbouw. 
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We staan achter onze producten en onze wetenschap. We zullen telers helpen 
voedsel en habitat voor bestuivers terug te brengen in het landbouwlandschap 
door de ontwikkeling van de juiste technologie, ondersteund door programma's 
zoals Operation Pollinator. Sinds 2001 heeft Operation Pollinator wereldwijd een 
positieve impact op meer dan 5 miljoen hectare akkerland en we zullen blijven 
vertrouwen op onze meer dan 100.000 bijenkasten in Europa en over de hele 
wereld om onze zaden voor productie te bestuiven. 
 
Over Syngenta 
 
Syngenta is een toonaangevende agro-onderneming die bijdraagt aan het 
verbeteren van de wereldwijde voedselzekerheid door miljoenen boeren in staat te 
stellen de beschikbare hulpbronnen beter te benutten. Met behulp de beste 
wetenschappelijke inzichten en innovatieve oplossingen voor gewassen werken 
onze 28.000 medewerkers in meer dan 90 landen aan een transformatie van de 
gewassenteelt. Wij zetten ons in tegen aantasting van land, voor een grotere 
biodiversiteit en voor het revitaliseren van plattelandsgemeenschappen.  
 
Zie voor meer informatie www.syngenta.com en www.goodgrowthplan.com. Volg 
ons op Twitter op www.twitter.com/Syngenta. 
 
Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen 
Sommige verklaringen in dit persbericht hebben betrekking op de toekomst. Deze verklaringen zijn 
gebaseerd op huidige verwachtingen, aannames, ramingen en prognoses, en gaan gepaard met 
bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de 
resultaten, de omvang van de activiteiten of de prestaties wezenlijk verschillen van toekomstgerichte 
verklaringen. Deze verklaringen zijn over het algemeen te herkennen aan termen en zinsneden als 
"van mening zijn", "anticiperen", "verwachten", "voornemens zijn", "plannen", "zullen", "kunnen", 
"moeten", "schatten", "voorspellen" , "mogelijk", "doorgaan", of de ontkennende vorm van die termen 
of vergelijkbare uitdrukkingen. Indien de onderliggende aannames onjuist blijken te zijn of zich 
onbekende risico's of onzekerheden voordoen, kunnen de werkelijke resultaten en de tijdsplanning van 
gebeurtenissen wezenlijk verschillen van de resultaten en/of de tijdsplanning zoals genoemd in de 
toekomstgerichte verklaringen, en u moet niet zonder meer vertrouwen op deze verklaringen. Syngenta 
is niet voornemens of verplicht om toekomstgerichte verklaringen naar aanleiding van gebeurtenissen 
die plaatsvinden na de periode waarop dit persbericht betrekking heeft of wegens andere 
ontwikkelingen bij te stellen. 
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