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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vindt dat voor buiten de EU geproduceerde goederen die bestemd zijn voor de EU-
markt dezelfde arbeids- en milieuregels zouden moeten gelden als voor in de EU 
geproduceerde goederen. Volgens indiener zijn de productiekosten in landen buiten de EU 
lager omdat de lonen daar lager, de arbeidsomstandigheden slechter en de milieuregels minder 
streng zijn. Er zouden certificaten moeten worden afgegeven als bewijs dat er aan de 
Europese regels en normen voldaan is en een onafhankelijke dienst zou de naleving van deze 
regels en normen moeten controleren. Bij overtreding zouden producenten, importeurs of 
handelaren de betrokken arbeiders een passende schadevergoeding moeten betalen en/of de 
milieuschade moeten herstellen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

Opmerkingen van de Commissie 

Indiener uit zijn bezorgdheid over het verschil in arbeids- en milieunormen tussen de EU en 
derde landen die exporteren naar de EU-markt. In dit verband wijst de Commissie erop dat er 
speciale organisaties en verdragen zijn (bijvoorbeeld de Internationale Arbeidsorganisatie en 
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multilaterale milieuovereenkomsten) die een sleutelrol vervullen bij het vaststellen van de 
fundamentele normen en regels op het gebied van arbeid en milieu die op internationaal 
niveau van toepassing zijn.
De naleving en eerbiediging van dergelijke beginselen en regels is derhalve van essentieel 
belang om wereldwijd een gelijk speelveld in stand te houden. In specifieke multilaterale 
milieuovereenkomsten zijn bijvoorbeeld bepaalde stoffen verboden die schadelijk zijn voor 
het milieu en de volksgezondheid, waardoor de productie en het gebruik van dergelijke 
substanties op internationaal niveau al voorkomen wordt. Dit zorgt eveneens voor de aanpak 
van hetgeen indiener naar voren brengt inzake de in- en uitvoer van dergelijke substanties.
Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat het vermogen om het binnenlands beleid en de 
interne regelgeving te bepalen, ook op het terrein van sociale en milieubescherming, een 
fundamenteel voorrecht van nationale autoriteiten is, hetgeen de eerbiediging van 
voornoemde internationale normen onverlet laat. 
De Commissie wil eveneens benadrukken dat de productiekosten voor producten afhankelijk 
zijn van meerdere factoren en dat er veel meer bij komt kijken dan alleen de arbeids- en 
milieuregelgeving, zoals de toegankelijkheid van productiemiddelen, de beschikbare 
technologieën of de financiële omstandigheden. 
Duurzame ontwikkeling, met inbegrip van essentiële arbeidsnormen en de bescherming van 
het milieu, is een van de kerndoelstellingen van het EU-optreden, zowel intern als bij de 
buitenlandse betrekkingen.

Hiertoe zal de Commissie zich bij voortduring blijven inzetten op alle relevante multilaterale 
fora en, door middel van haar uiteenlopende beleidsmaatregelen, de ontwikkeling en de 
tenuitvoerlegging van de internationale regels en normen op arbeids- en milieuterrein door 
alle landen blijven ondersteunen. 

Met name wat betreft de handelsbetrekkingen, zal de Commissie volharden in haar streven 
om substantiële sociale en milieubepalingen op te nemen in haar bilaterale 
handelsovereenkomsten met derde landen. Deze bepalingen bevatten verplichtingen inzake 
het in acht nemen van essentiële en internationaal erkende regelgeving (de belangrijkste 
verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie en multilaterale milieuovereenkomsten) 
die de basis moeten vormen voor de versterking van de economische en de 
handelsbetrekkingen van de EU met haar partners. 
Ten slotte, wat betreft de sociale en milieugevolgen van zakelijke activiteiten, bevordert de 
Commissie actief het verantwoord ondernemen en draagt zij bij aan de ontwikkeling, 
verspreiding en uitvoering door bedrijven van de internationaal erkende richtsnoeren en 
beginselen inzake de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven. 
Met betrekking tot het idee van indiener inzake de unilaterale oprichting en handhaving door 
de Unie van een beoordelings- en beheersmechanisme voor compensatie in verband met in 
derde landen door lokale actoren aangerichte sociale en/of milieuschade, benadrukt de 
Commissie dat een dergelijke initiatief inbreuk in strijd zou zijn met de eerbiediging van de 
binnenlandse jurisdictie van het land in kwestie en aanleiding zou geven tot een ernstige 
controverse over de rechtsgrondslag daarvan.
De ondersteuning van het vermogen van de binnenlandse autoriteiten om passende 
binnenlandse regels te ontwikkelen en te handhaven lijkt veel meer de aangewezen weg te 
zijn voor de aanpak van problematische kwesties rond arbeids- en milieubescherming.


