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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1.  wijst erop dat ten gevolge van de discretionaire bevoegdheden die zijn vastgelegd in de 

richtlijn milieuaansprakelijkheid, de tenuitvoerlegging ervan in de lidstaten niet op 

gecoördineerde, geharmoniseerde en doeltreffende wijze heeft plaatsgevonden, wat heeft 

geleid tot verschillen bij de tenuitvoerlegging, een tussen de lidstaten sterk uiteenlopend 

aantal zaken en een ongelijk speelveld voor exploitanten; 

2. dringt erop aan dat de richtlijn milieuaansprakelijkheid zo spoedig mogelijk wordt 

herzien; 

3. dringt in het kader van bedoelde herziening van de richtlijn aan op een verduidelijking van 

de definitie van "milieuschade" in artikel 2, lid 1, met name wat betreft de criteria voor 

vaststelling van negatieve effecten op beschermde soorten en habitats (bijlage I), en wat 

betreft het risico van schade aan wateren en bodemschade (artikel 2, lid 1); dringt aan op 

een herformulering van deze definities zodat zij alle vormen van schade aan het milieu 

omvatten; 

4. verzoekt de Commissie daarnaast om "ecosystemen" op te nemen in de definities van 

"milieuschade" en "natuurlijke rijkdommen" in artikel 2; 

5. merkt op dat enkele lidstaten voor gevallen van milieuschade relatief regelmatig van de 

richtlijn milieuaansprakelijkheid gebruik lijken te maken, terwijl andere lidstaten bij 

milieuschade in plaats daarvan nationale wetgeving toepassen; 

6.  verwelkomt de inspanningen van de Commissie om de leemten in de omzetting van de 

richtlijn in de verschillende lidstaten in kaart te brengen en op te vullen; 

7. verwelkomt de ontwikkeling van het meerjarig werkprogramma (MAWP) betreffende de 

richtlijn milieuaansprakelijkheid voor de periode 2017 - 2020; 

8. wijst op de ervaringen met de tenuitvoerlegging van de huidige financiële zekerheden, 

waarbij zich problemen hebben voorgedaan met het waarborgen van de aansprakelijkheid 

van exploitanten voor milieuschade, en wijst met bezorgdheid op de gevallen waarin 

exploitanten niet in staat waren om de kosten voor herstel van milieuschade op te brengen; 

9. wijst erop dat het ontbreken van een verplichting voor exploitanten tot gebruikmaking van 

financiële zekerheid voor milieuaansprakelijkheid in de weg kan staan aan volledige 

vergoeding van schade in geval van een ernstig incident; 

10. pleit ervoor dat iedere exploitant die voordeel heeft van de uitvoering van activiteiten ook 

aansprakelijk is voor eventuele milieuschade of -vervuiling als gevolg van die activiteiten; 

11. is van mening dat het in artikel 1 bedoelde kader voor milieuaansprakelijkheid moet 

worden verruimd zodat het ook ecologische rehabilitatie en terugbrenging van het milieu 

tot zijn referentietoestand na beëindiging van de beroepsactiviteiten omvat, ook als de 
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milieuschade is veroorzaakt door activiteiten of emissies die door de bevoegde autoriteiten 

uitdrukkelijk werden toegestaan; 

12. betreurt dat er voor activiteiten die mogelijk negatieve effecten kunnen hebben op 

biodiversiteit en milieu, zoals transport van gevaarlijke stoffen via pijpleidingen, 

mijnbouw en de invoering van invasieve uitheemse soorten, momenteel geen verplichte 

risicoaansprakelijkheid geldt; wijst erop dat met name voor aantasting van de 

biodiversiteit geldt dat de in bijlage III genoemde activiteiten in onvoldoende mate de 

sectoren bestrijken die mogelijk schade teweeg kunnen brengen; 

13. acht het van prioritair belang om in het kader van een herziening van de richtlijn 

milieuaansprakelijkheid een risicoaansprakelijkheid te laten gelden voor alle milieuschade 

in verband met niet in bijlage III opgenomen activiteiten, om de doeltreffendheid van de 

wetgeving ter invoering van het vervuiler-betaaltbeginsel te vergroten, en exploitanten 

ertoe aan te zetten hun risicobeheer te verbeteren; 

14. verzoekt de Commissie om in het kader van een herziening van de richtlijn 

milieuaansprakelijkheid het toepassingsgebied van de richtlijn uit te breiden en ook te 

voorzien in aansprakelijkheid voor schade aan de volksgezondheid en het milieu, onder 

meer in de vorm van luchtvervuiling of de aantasting van drasland; is van oordeel dat de 

richtlijn milieuaansprakelijkheid daarmee beter zou aansluiten bij andere EU-wetgeving 

inzake de bescherming van de volksgezondheid en het milieu en toevoeging van andere 

bepalingen aan de richtlijn gemakkelijker zou maken, zoals een vereiste van preventieve 

maatregelen en noodherstelmaatregelen in de richtlijn zelf dan wel in de nationale 

uitvoeringswetgeving; 

15. vraagt de Commissie om ervoor te zorgen dat de richtlijn toepassing vindt bij 

milieuschade als gevolg van enige beroepsactiviteit, en risicoaansprakelijkheid van 

producenten te waarborgen; 

16. vraagt de Commissie om bij de volgende herziening van de richtlijn 

milieuaansprakelijkheid te zorgen voor opname van schade aan de menselijke gezondheid 

en het milieu ten gevolge van luchtvervuiling door auto's die de EU-regelgeving op het 

gebied van uitlaatgassen overtreden, omdat dit het preventie- en voorzorgsniveau kan 

doen stijgen; 

17. dringt voorts aan op schrapping van de mogelijkheid om vergunningenverweer en "state 

of the art"-verweer mogelijk te maken, zodat een gelijk speelveld wordt verkregen en het 

vervuiler-betaaltbeginsel kracht wordt bijgezet, en tevens de doeltreffendheid van de 

wetgeving wordt versterkt; 

18. beveelt aan subsidiaire aansprakelijkheid van de staat verplicht te stellen, teneinde een 

doeltreffende en proactieve tenuitvoerlegging van de wetgeving te waarborgen; 

19. is van mening dat er gezien de relevantie en de potentiële effecten van industriële rampen 

en de risico's daarvan voor de menselijke gezondheid, het natuurlijk milieu en 

eigendommen, meer waarborgen nodig zijn om de Europese burger te verzekeren van een 

veilig en deugdelijk rampenpreventie- en -beheersingssysteem op basis van risicodeling, 

meer verantwoordelijkheid bij industriële ondernemers en het vervuiler-betaaltbeginsel; 
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20. dringt er bij de Commissie op aan om in het kader van een herziening van de richtlijn 

milieuaansprakelijkheid te overwegen om de lidstaten de verplichting op te leggen dat zij 

elke twee jaar een verslag indienen over de toepassing van de richtlijn; 

21. herhaalt in het kader van een herziening van de richtlijn milieuaansprakelijkheid 

voorstander te zijn van invoering van financiëlezekerheidsvereisten, bijvoorbeeld een 

verplichte verzekering voor milieuaansprakelijkheid voor exploitanten; verzoekt de 

Commissie om een geharmoniseerde EU-methodologie uit te werken voor de berekening 

van de maximale aansprakelijkheidsgrenzen aan de hand van de kenmerken van elke 

activiteit en de omgeving waarin deze plaatsvindt, en de mogelijkheid te beoordelen van 

een aanvullend fonds voor de hele EU of een faciliteit voor risicodeling op 

verzekeringsbasis, dat bestemd is voor het vergoeden van herstelkosten die uitstijgen 

boven de verplichte financiële zekerheid, waarbij coördinatie plaatsvindt met eventuele 

bestaande internationale fondsen voor milieuaansprakelijkheid; 

22. vraagt de Commissie een polis te ontwerpen voor een verplichte verzekering voor alle 

exploitanten in de EU inzake milieuschade-aansprakelijkheid, en de lidstaten te 

verplichten alle nodige maatregelen te nemen om te waarborgen dat alle exploitanten op 

hun grondgebied aansprakelijk zijn voor milieuschade; 

23. moedigt de lidstaten aan maatregelen te nemen ter bespoediging van de ontwikkeling van 

financiële-zekerheidsinstrumenten en -markten door daarvoor geschikte economische en 

financiële actoren, met inbegrip van financiële mechanismen voor gevallen van 

insolventie, zodat de exploitanten over financiële garanties kunnen beschikken ter dekking 

van hun aansprakelijkheid; 

24. wijst op de haalbaarheidsstudie van de Commissie over het concept van een 

risicodelingsfaciliteit op EU-niveau voor industriële rampen1 en benadrukt de noodzaak 

van nader onderzoek en een grondiger haalbaarheidsstudie naar de belangrijkste juridische 

en financiële aspecten hiervan; 

25. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan te waarborgen dat de richtlijn 

milieuaansprakelijkheid afdoende ondersteuning biedt aan inspanningen die erop gericht 

zijn om de doelstellingen van de vogel- en de habitatrichtlijn van de EU te 

verwezenlijken; dringt erop aan dat de autoriteiten die belast zijn met milieu-inspecties 

ook betrokken worden bij de tenuitvoerlegging en handhaving van 

milieuaansprakelijkheidswetgeving; 

26. beschouwt strafrechtelijke sancties als een ander belangrijk afschrikkend instrument om 

milieuschade te voorkomen en stelt met teleurstelling vast dat Richtlijn 2008/99/EG 

inzake bescherming van het milieu door middel van het strafrecht niet actueel is; verzoekt 

de Commissie om de werkingssfeer van de richtlijn op zo kort mogelijke termijn te 

herzien en ervoor te zorgen dat alle milieuwetgeving van de Unie daaronder valt; 

27. wijst erop dat er dringend Europese wetgeving moet worden vastgesteld houdende 

minimumnormen voor de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het verdrag van 

                                                 
1 Study to explore the feasibility of creating a fund to cover environmental liability and losses occurring from 

industrial accidents, Final Report, Europese Commissie, DG ENV, 17 april 2013. 
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Aarhus inzake toegang tot de rechter; 

28. verzoekt de Commissie nogmaals om zonder verder uitstel een voorstel in te dienen voor 

milieuinspecties op Europees niveau. 
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