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MEDEDELING AAN DE LEDEN
Verzoekschrift 239/2002, ingediend door Terry Harding (Britse nationaliteit), over
strengere wetgeving inzake invasieve uitheemse plantensoorten, vooral Fallopia japonica
1.

Samenvatting van het verzoekschrift

Verzoeker verlangt strengere maatregelen om het verder oprukken van deze offensieve en
invasieve plant, in het bijzonder in het VK, te voorkomen.
2.

Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 september 2002. De Commissie is om inlichtingen verzocht
(artikel 175, lid 3 van het reglement).
3.

Antwoord van de Commissie, ontvangen op 8 april 2003

"Het fytosanitair beleid van de EU stoelt op richtlijn 2000/29/EG1 van de Raad betreffende de
beschermende maatregelen tegen het binnendringen en de verspreiding in de Gemeenschap
van planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen. Deze richtlijn bevat
onder andere een lijst van organismen waarvan het binnenbrengen of de verspreiding binnen
de Gemeenschap verboden is. Op grond van dit verbod moeten de lidstaten geëigende
maatregelen nemen om het binnendringen of de verspreiding van deze organismen te
voorkomen. Fallopia japonica staat op dit moment evenwel niet op de lijst in de richtlijn van
schadelijke organismen die rechtstreeks invloed hebben op planten, en de Commissie beschikt
op dit moment niet over voldoende wetenschappelijk bewijsmateriaal om deze richtlijn te
herzien.
De opzettelijke introductie van niet-inheemse soorten is geregeld in artikel 22, onder b) van
richtlijn 92/43/EEG2 van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de
wilde flora en fauna, waarin is bepaald dat de lidstaten" erop toezien dat de opzettelijke
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introductie in de vrije natuur van een soort die op hun grondgebied niet inheems is, zodanig
aan voorschriften wordt gebonden dat daardoor geen schade wordt toegebracht aan de
natuurlijke habitats in hun natuurlijke verspreidingsgebied of aan de inheemse wilde flora en
fauna, en een dergelijke introductie te verbieden indien zij zulks nodig achten".
Deze bepaling lijkt evenwel niet van toepassing te zijn op niet-inheemse soorten als Fallopia
japonica in het Verenigd Koninkrijk, waarvan de indiener erkent dat hij reeds sinds de
negentiende eeuw op het Britse grondgebied voorkomt. De Commissie lijkt krachtens deze
richtlijn evenmin over een rechtsgrondslag te beschikken om de lidstaten te dwingen een
verplichting voor landeigenaren in te voeren om deze plant van hun eigendom te verwijderen.
De Commissie sluit niet uit dat beheermaatregelen voor deze soorten nodig zijn voor gebieden
die onderdeel uitmaken van het netwerk Natura 20001. Dit is een aangelegenheid die van
geval tot geval door de bevoegde autoriteiten moet worden bekeken.
De internationale gemeenschap is zich er inmiddels van bewust dat het probleem van de
invasieve uitheemse plantensoorten alomvattender en doeltreffender moet worden aangepakt.
Onder auspiciën van het Verdrag inzake de biologische diversiteit, dat door alle lidstaten en
de EU is ondertekend, is een aantal problemen en mogelijke oplossingen, van controle op de
introductie tot uitroeiing ex post, bestudeerd. De zesde conferentie van de partijen bij het
Verdrag inzake de biologische diversiteit (Den Haag, 7-19 april 2002) heeft over deze
aangelegenheid een besluit genomen. Het besluit bevat gedetailleerde richtsnoeren waaronder richtsnoer 12 inzake de beperking van de gevolgen zodra een niet-inheemse soort
is geïntroduceerd. Alle partijen wordt met klem gevraagd deze richtsnoeren binnen het kader
van de beschikbare middelen toe te passen. Binnen de EU zal op korte termijn een begin
worden gemaakt met een studie naar de verschillende mogelijkheden voor wettelijke
regelingen inzake invasieve uitheemse plantensoorten, rekening houdende met complexe
onderwerpen als publiek en privaat recht, alsook de verdeling van de bevoegdheden tussen de
EU en de lidstaten en met de manier waarop het best gekomen kan worden tot samenwerking
tussen alle betrokkenen voor het verwezenlijken van de overeengekomen doelstellingen. In
het kader van het COP6-besluit VI/23 van het Verdrag inzake de biologische diversiteit wordt
onder auspiciën van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun
natuurlijke leefmilieu in Europa (het Verdrag van Bern) gewerkt aan een pan-Europese
strategie inzake invasieve niet-inheemse plantensoorten."
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Opgericht overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van richtlijn 92/43/EEG van de Raad.
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