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1. Sammendrag

Andrageren er af den opfattelse, at der har været utilstrækkelig forberedelse i medlemsstaterne 
i tilfælde af skovbrande. Det er sandsynligt, at der vil ske en stigning i antallet af 
ødelæggende brande som følge af den globale opvarmning. Han fremsætter konkrete forslag 
til en hurtig reaktionsstyrke, teknisk udstyr og uddannelse af fagfolk, som også vil dække 
andre naturkatastrofer i EU.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. november 2019). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28 september 2020

Kommissionens bemærkninger 

I kølvandet på de skovbrande, som i 2017 hærgede Europa med alvorlige økonomiske, 
miljømæssige og sociale konsekvenser, reagerede Kommissionen ved i november 2017 at 
fremlægge et forslag til ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU1 om EU's 
civilbeskyttelsesmekanisme ("EU-mekanismen"). På hensigtsmæssig vis trådte forslaget i 

1 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. december 2013 om en EU-
civilbeskyttelsesmekanisme (EØS-relevant tekst), EUT L 347 af 20.12.2013, s. 924).
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kraft i marts 2019 som afgørelse (EU) 2019/4202.

Formålet med den ændrede afgørelse er at etablere en reserve af civilbeskyttelseskapaciteter 
(rescEU). RescEU opfattes som et sikkerhedsnet, der skal sættes ind, når de nationale 
kapaciteter er overbelastede. Der er indledningsvis fokus på kapaciteter til brandslukning fra 
luften. Samtidig med at den arbejder på udviklingen af nye supplerende rescEU-kapaciteter til 
bekæmpelse af skovbrande, som EU samfinansierer med op til 90 %, har Kommissionen 
derfor etableret en overgangsfase for at sikre en hurtig gennemførelse af rescEU. Nationale 
brandslukningsfly og -helikoptere, som måske ikke har været i brug i løbet af sommeren, 
stilles til rådighed for EU, som til gengæld yder et finansielt bidrag til standby-udgifterne ved 
disse kapaciteter. I 2019 bestod den første rescEU-flåde af 15 fly3, hvilket gav mulighed for at 
imødekomme en anmodning om bistand fra Grækenland den 13. august 2019.

Konklusion

Kommissionen reagerede omgående på tragedierne i Portugal og Grækenland, der var 
forårsaget af skovbrande, ved at fremsætte et forslag til styrkelse af EU-mekanismen. I 
betragtning af sagens hastende karakter blev lovgivningen vedtaget hurtigt.

Den ændrede lovgivning vil styrke EU's katastrofeberedskab betydeligt, herunder beredskabet 
i forbindelse med skovbrande. Sidstnævnte var faktisk det primære fokus for så vidt angår den 
øjeblikkelige gennemførelse af den ændrede lovgivning. Det første resultat var derfor en 
vellykket reaktionsoperation til bekæmpelse af skovbrande i Grækenland i sommeren 2019. 

Det bør dog bemærkes, at civilbeskyttelse fortsat primært er medlemsstaternes 
ansvarsområde. I artikel 196 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) 
bestemmes det, at Unionen har en støttende kompetence på civilbeskyttelsesområdet. 

Endvidere reguleres strafferetligt ansvar med hensyn til miljøkriminalitet på EU-plan af 
direktivet om miljøkriminalitet4, der blev gennemført i national lovgivning som 
minimumsstandard. Menneskeskabte skovbrande er i øjeblikket ikke omfattet af direktivet. 

Unionen, repræsenteret af Kommissionen, har dermed ingen kompetence til at vedtage 
særlige foranstaltninger vedrørende gerningsmændene bag skovbrande. Imidlertid er 
direktivet om miljøkriminalitet ved at blive evalueret og kan – afhængigt af udfaldet af 
evalueringen – blive revideret på et senere tidspunkt.

2 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2019/420 af 13. marts 2019 om ændring af 
afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme, EUT L 77 I af 20.3.2019, 
s. 1.
3 Et Dash (Frankrig), otte Canadair (to fra Italien, to fra Spanien, to fra Grækenland og to fra 
Kroatien) samt seks helikoptere (Sverige).
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF om strafferetlig beskyttelse af miljøet.


