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Besluitvorming in de EU over
maatregelen tegen
Phytophthora ramorum
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Phytophthora ramorum is een
schimmel die uitgebreide eikensterfte veroorzaakt in Californië.
Vandaar ook de Engelse naam
‘Sudden Oak Death’ voor de ziekte
die deze schimmel in de VS veroorzaakt. In Europa was deze
schimmel in 2002 aangetroffen in
Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, toen alleen nog
in Rhododendron en Viburnum.
De EU wilde maatregelen nemen
om voldoende bescherming te
hebben tegen deze schimmel, met
alle onzekerheden en onduidelijkheden die er nog waren. Zo was
het nog onduidelijk of deze
schimmel in Europa ook eiken
zou aantasten. De grootste zorg
van Nederland was dat de maatregelen ook uitvoerbaar zouden
moeten zijn en niet onnodig
handelsbelemmerend.

In eerste instantie kwam de Europese Commissie met een heel
streng pakket van maatregelen,
met grote consequenties voor de
handel binnen de EU in planten
van Rhododendron en Viburnum,
terwijl de basis voor deze maatregelen zeer beperkt was vanwege de
beperkte kennis over de verspreidingswijzen van deze schimmel.
Er is toen nauw contact geweest
tussen de PD’s van Nederland, het
Verenigd Koninkrijk en Duitsland,
zowel in Brussel als daarbuiten.
Op basis van ervaringen in Nederland in het voorafgaande seizoen
is er een voorstel geformuleerd dat
gesteund werd door deze drie landen. Over dit initiatief van deze
drie landen is ook uitgebreid contact geweest met de Europese
Commissie. Dit gewijzigde voorstel is vervolgens de basis geweest
voor verdere discussie en besluit-

vorming in Brussel. De uiteindelijke maatregelen weken niet
veel af van het voorstel dat door
deze drie landen is geformuleerd.
Daarnaast hebben deskundigen
uit deze drie landen deelgenomen
aan een door de EU georganiseerde werkgroep. In deze werkgroep
zijn de ervaringen met deze ziekte
besproken en voorstellen gedaan
om de maatregelen enigszins aan
te passen.
Door het gebruik van eigen ervaring en de intensieve contacten
tussen de landen die in de eerste
plaats met deze ziekte te maken
hadden binnen de EU, is er een
grote invloed van Nederland geweest op de aard van de maatregelen die tegen deze ziekte van
kracht zijn. Deze invloed is veel
groter dan het beperkte aantal
stemmen dat Nederland bij de besluitvorming heeft.
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