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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0895/2019 af Liana Buzea, rumænsk statsborger, om 
miljøødelæggelserne i taiga-biomet i sommeren 2019

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at de sibiriske taiga-skove fra juni til august 2019 har været udsat for 
omfattende brande, der dækkede over fire millioner hektar og resulterede i omfattende tab og 
ødelæggelse af biodiversitet, en massiv nedbrydning af det største biom på jorden (taiga) og en 
betydelig trussel mod andre lande som følge af luftforurening, der spredes gennem luftstrømme. 
Hun opfordrer EU-institutionerne til at træffe foranstaltninger til beskyttelse af taiga-biomet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. januar 2020). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2020

Kommissionen deler bekymringen over omfanget af skovbrande i Sibirien i 2019. I løbet af det 
sidste år har skovbrandene været ødelæggende ikke blot Sibirien, men alle regioner i verden, 
herunder Australien, regnskoven i Amazonas regnskov og ækvator. Copernicus-satellitsystemet 
samt Global Wildfire Information System i Kommissionens Fælles Forskningscenter bidrager 
til en nøje overvågning af sådanne hændelser. Den europæiske civilbeskyttelsesordning kan 
også støtte de berørte lande efter deres anmodning. Under skovbrandene i Sibirien brugte Det 
Fælles Forskningscenter dette system til at udarbejde daglige kort over hvor, brandene fandt 
sted, til Kommissionens katastrofeberedskabskoordineringscenter1.

Kommissionen og medlemsstaterne har siden 2003 iværksat foranstaltninger såsom EU-

1 https://erccportal.jrc.ec.europa.eu/getdailymap/docId/3000 
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handlingsplanen for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet2 
for at håndtere udfordringerne i forbindelse med skovbrug og behandle spørgsmålet om ulovlig 
skovhugst og den dermed forbundne handel. 

I juli 2019 vedtog Kommissionen meddelelsen "Intensivering af EU's indsats for at beskytte og 
genoprette verdens skove3", hvori der foreslås en bred vifte af foranstaltninger, der har til formål 
at beskytte og øge skovdækket i verden, forbedre befolkningens eksistensgrundlag og sikre en 
sund planet for de kommende generationer.

I det specifikke tilfælde med Rusland har den ulovlige annektering af Krim og konflikten i det 
østlige Ukraine i alvorlig grad påvirket EU's bilaterale politiske dialog (herunder om miljøet) 
siden 2014. Ikke desto mindre finansierer Kommissionen under sit partnerskabsinstrument et 
projekt, der fokuserer på bekæmpelse af skovrydning (herunder gennem ulovlig skovhugst) og 
bekæmpelse af luft- og vandforurening ved at fremme miljøstandarder og -overvågning. Selv 
om projektet ikke er rettet mod taiga-skoven, leverer det også udstyr (SUV-køretøjer med 
brandslukningskapacitet) til at hjælpe de lokale myndigheder med naturbrande i andre regioner. 
Projektet har til formål at mobilisere civilsamfundet og ikke-statslige organisationer (NGO'er) 
med miljøbeskyttelse og en del af det gennemføres gennem lokale NGO'er.

Konklusion

Kommissionen er bekymret over omfanget af skovbrande på globalt plan og samarbejder med 
internationale partnere med de midler, den har til rådighed.

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 27. september 2021

Som opfølgning på PETI-udvalgets møde den 3. december 2020 fortsætter Kommissionen i tæt 
samarbejde med Den Europæiske Unions delegation i Moskva med at overvåge situationen med 
hensyn til skovbrande i Rusland og andre steder på kloden. I juni blev bekæmpelse af 
skovbrande i den fælles meddelelse til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet om 
"Forholdet mellem EU og Rusland – modvirkning, begrænsning og dialog" (JOIN(2021)0020 
final)4 udpeget som et muligt område for "selektivt engagement vedrørende anliggender af 
interesse for EU" (et af Rådets fem principper for engagement fra marts 2016). Rusland deltager 
konstruktivt i Kommissionens ekspertgruppe om skovbrande, hvor det deler sin ekspertise med 
andre lande. Ruslands erfaringer med brande, der dækker meget store områder, og de forskellige 
reaktionsstrategier, alt efter i hvilken del af landet branden finder sted, har været meget 
værdifulde for gruppen. Desuden tilskynder Kommissionen fortsat Rusland til at tilslutte sig en 
bredere multilateral indsats for at bekæmpe klimaændringer og beskytte og genoprette 
biodiversiteten. 

Konklusion

Kommissionen vil fortsat overvåge situationen med hensyn til skovbrande i Rusland og indgå 

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52003DC0251
3 https://ec.europa.eu/info/publications/eu-communication-2019-stepping-eu-action-protect-and-restore- worlds-
forests_en
4 Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet om forholdet mellem 
EU og Rusland – modvirkning, begrænsning og dialog" (JOIN(2021)0020 final). https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021JC0020&qid=1636639782570&from=DA

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52003DC0251
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021JC0020&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021JC0020&from=DA
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i et konstruktivt samarbejde med Rusland om dette meget vigtige emne.


