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Betreft: Ontbossing en biodiversiteitsverlies

Volgens een onafhankelijk rapport, opgesteld in opdracht van de Europese Commissie, is de EU 
koploper van de geïndustrialiseerde wereld in het aanjagen van de wereldwijde ontbossing1. De 
Europese consumptie van goederen heeft geleid tot ten minste negen miljoen hectare bosvernietiging 
tussen 1990 en 2008. Bossen in Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië en Afrika worden het zwaarst 
getroffen. Belangrijke geïndustrialiseerde economieën, waaronder China, waren verantwoordelijk voor 
circa een derde van alle ontbossing wereldwijd in dezelfde periode. Door de almaar toenemende 
vraag in Europa naar vlees, zuivelproducten, biomassa en -brandstoffen voor energie en andere 
producten waarvoor grote stukken grond nodig zijn, komen bosecosystemen over de hele wereld 
steeds meer onder druk te staan.

In 2008 hebben de EU-ministers van milieu hun steun betuigd aan het nastreven van het doel dat er 
in 2030 op wereldschaal geen bosareaal meer verloren mag gaan en dat vóór 2020 de ontbossing in 
de tropen ten minste met 50% moet verminderen ten opzichte van de niveaus van 20082. Naar 
aanleiding van een formele overeenkomst zal de EU in het zevende EU-milieuactieprogramma 
worden verzocht omvattende plannen ter bestrijding van ontbossing en bosdegradatie op 
wereldschaal te overwegen.

Wat heeft de Commissie voor de komende maanden gepland om de resultaten van het rapport 
betreffende de impact van de EU-consumptie op ontbossing bekend te maken?

Overweegt de Commissie een ambitieus EU-actieplan inzake ontbossing en bosdegradatie te 
ontwikkelen? Heeft de Commissie hiertoe een tijdschema, doelstellingen, activiteiten en hulpmiddelen 
vastgesteld en zo ja, kan de Commissie het Parlement hierover nader informeren?

Is de Commissie het ermee eens dat de uitvoering van beleid om grondstoffen en producten die 
verband houden met ontbossing en bosdegradatie van de EU-markt te bannen, in combinatie met 
ondersteuning van ontwikkelingslanden bij het tegengaan van ontbossing en bosdegradatie op hun 
eigen grondgebied, onontbeerlijk is voor elk succesvol plan?

1 "The impact of EU consumption on deforestation" 
http://ec.europa.eu/environment/forests/impact_deforestation.htm

2 Mededeling van de Commissie en conclusies van de Raad (2008), 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/com_2008_645.pdf; 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/envir/104508.pdf


