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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott 
infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Under de senaste åren har parlamentet intagit en proaktiv roll när det gäller att verka för 
en miljöansvarsordning för miljö- och människorättskränkningar som äger rum 
i tredjeländer, särskilt genom antagandet av sin resolution av den 25 oktober 2016 om 
företagens ansvar för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i tredjeländer.

2. I princip 21 i Stockholmsdeklarationen och princip 2 i Riodeklarationen erkänns 
staternas suveräna rätt att utnyttja sina egna naturresurser, men i lika hög grad deras 
ansvar eller skyldighet att inte orsaka skada på miljön i andra stater eller i områden 
utanför den nationella jurisdiktionens gränser.

3. I många utvecklingsländer har det observerats övergrepp mot mänskliga rättigheter och 
skador på miljön, däribland i form av expropriering av mark från urbefolkningar och 
lokala samhällen, modernt slaveri, förstöring av ekosystem, vattenföroreningar och 
överutnyttjande av naturresurser.

4. Det har förekommit allt fler fall där offer för föroreningar orsakade av dotterbolag till 
europeiska företag försöker stämma moderbolagen vid domstolar i EU och avkräva 
miljöansvar.

5. Kränkningar av mänskliga rättigheter och skador på miljön har ofta ett djupgående 
samband med varandra och behöver angripas genom en helhetsstrategi.

6. Europaparlamentet påminner om att den globala ökningen av miljöbrottslighet är ett 
växande hot mot uppnåendet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling, Parisavtalet 
och konventionen om biologisk mångfald, i synnerhet i utvecklingsländerna. 
Parlamentet är bekymrat över att miljöbrott ofta inte upptäcks, på grund av att 
brottsbekämpande myndigheter är motvilliga eller ineffektiva, särskilt 
i utvecklingsländer.

7. Europaparlamentet stöder FN:s och andra internationella organisationers uppmaning om 
att ge rätten till en hälsosam och hållbar miljö erkännande på FN-nivå, vilket måste 
medföra en plikt att lagföra dem som kränker denna rättighet. Parlamentet uppmanar 
unionen att för detta ändamål anpassa EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. 
Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att öka sina insatser för att förverkliga 
målen för hållbar utveckling, inom ramen för årtiondet för åtgärder fram till 2030, den 
gröna given och EU:s strategi för biologisk mångfald 2030.

8. Europaparlamentet påminner om att EU bör främja en hög miljöskyddsnivå på sitt eget 
territorium och göra sitt yttersta för att i tredjeländer förebygga miljöförstöring som 
orsakats av företag med säte i en medlemsstat. Parlamentet erkänner behovet av ett 
obligatoriskt, harmoniserat regelverk på unionsnivå för tillbörlig aktsamhet och 
uppmanar enträget medlemsstaterna att inrätta ett sådant, i syfte att säkerställa att 
åtgärder för tillbörlig aktsamhet inte är strikt begränsade till nationella insatser på 
medlemsstatsnivå. Parlamentet påminner om att tillbörlig aktsamhet i första hand är en 
förebyggande mekanism och att de berörda företagen först och främst bör åläggas att 
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identifiera möjliga risker eller faktiska negativa konsekvenser och anta strategier och 
åtgärder för att hantera dem. Parlamentet betonar att om ett företag orsakar eller bidrar 
till en negativ konsekvens bör företaget korrigera detta och i sådana fall vara 
ansvarsskyldigt. Parlamentet framhåller att skadeståndsansvar för företag, däribland för 
skador kopplade till ett företags verksamhet, är nödvändigt för att ge företagen 
incitament att tillämpa tillbörlig aktsamhet och för att den tillbörliga aktsamheten ska ha 
verkan.

9. Europaparlamentet erinrar om att miljöbrottslighetens penningvärde uppgår till mellan 
70 och 213 miljarder US-dollar per år enligt FN:s miljöprogram (Unep) och Interpol. 
Parlamentet betonar att olaglig handel med djur och skogsprodukter främst påverkar 
utvecklingsländer. Parlamentet uppmanar EU att utöka sitt stöd till dessa länder när det 
gäller kampen mot olaglig handel som inverkar på miljön, berövar dem på 
extrainkomster och hindrar deras sociala och ekonomiska utveckling.

10. Europaparlamentet betonar att befolkningen i utvecklingsländer är direkt beroende av 
den biologiska mångfalden för sin livsmedelsförsörjning, hälsa och ekonomiska 
säkerhet. Parlamentet beklagar djupt att den försämring av den biologiska mångfalden 
som miljöbrottsligheten orsakar, och den förlust av resurser som det leder till, gör dem 
ännu mer sårbara.

11. Europaparlamentet påpekar att även om den internationella miljörätten har utvecklats 
genom att det antagits fördrag och konventioner, så är straffrätten fortfarande 
otillräcklig för att förhindra betydande ekologisk skada. Parlamentet uppmanar med 
kraft EU att säkerställa ansvarsskyldighet och skadeståndsansvar i kampen mot 
miljöbrott och att göra detta till en strategisk politisk prioritering i det internationella 
rättsliga samarbetet och för EU-institutionerna och partskonferensen för FN:s 
ramkonvention om klimatförändringar, särskilt genom att förbättra god 
miljöförvaltning, främja efterlevnaden av multilaterala miljöavtal, inbegripet antagandet 
av straffrättsliga påföljder, genom att främja utbyte av bästa praxis i fråga om 
miljöskydd genom dialog med den privata respektive offentliga sektorn, lokala 
myndigheter i tredjeländer och det civila samhället, och genom att främja en utvidgning 
av tillämpningsområdet för den internationella brottmålsdomstolen genom att 
i Romstadgan inbegripa kriminella handlingar som utgör ekocid.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga ett förslag om reform av 
direktiv 2008/99/EG av den 19 november 2008 om skydd för miljön genom 
straffrättsliga bestämmelser i syfte att utvidga förteckningen över handlingar som 
kategoriseras som miljöbrott, och att fastställa en minimiram för straffpåföljder som 
säkerställer en avskräckande verkan inom hela EU.

13. Europaparlamentet ser med glädje på EU:s 2030-strategi för biologisk mångfald och 
den prioritet som skyddet av djur och växter ges i förhandlingarna om handelsavtal med 
utvecklingsländer. Parlamentet erinrar om kommissionens åtagande att se över EU:s 
handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter, särskilt olaglig handel med 
elfenben. Parlamentet begär i detta sammanhang att den afrikanska elefanten, som hotas 
av utrotning på grund av den olagliga elfenbenshandeln, ska inkluderas i bilaga 1 till 
konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och 
växter (Cites).



AD\1219543SV.docx 5/11 PE658.987v02-00

SV

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inrätta 
skyddssystem för dem som drabbats av miljöskador och att säkerställa att de har 
fullständig tillgång till rättslig prövning, ersättning och hjälp, i ett sammanhang där 
direktivet om miljöansvar inte gör det möjligt för organisationer i det civila samhället 
eller enskilda personer att väcka talan mot företag för påstådda överträdelser av 
direktivet. Parlamentet begär rätt för berörda fysiska och juridiska personer att inge 
skadeståndskrav mot företag grundat på miljöansvarsdirektivet. Parlamentet begär 
vidare att det ska bli lättare för icke-statliga organisationer att väcka grupptalan mot 
företags brott mot miljönormer.

15. Europaparlamentet betonar att EU:s ordning för miljöansvar måste respektera en 
konsekvent politik för utveckling och principen om att inte vålla skada.

16. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag för att förbättra genomförandet 
av Århuskonventionen och för att ta itu med de farhågor som uttryckts av 
Århuskonventionens efterlevnadskommitté när det gäller EU:s fullgörande av sina 
internationella skyldigheter enligt konventionen.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja 
tredjeländers ratificering av Århuskonventionen och att ta en aktiv roll i arbetsgruppen 
för möjlighet till rättslig prövning, för att med tredjeländer utbyta information, 
erfarenhet och god praxis i fråga om relevant rättspraxis.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att lyfta fram 
Århuskonventionens principer i internationella organisationer och internationella 
förfaranden med koppling till miljö.

19. Europaparlamentet påminner om att direktivet om miljöansvar är helt avgörande för 
genomförandet av principen att förorenaren betalar. Parlamentet beklagar djupt att 
ansvarsreglerna till stor del inte har tillämpats och att de inte kan uppfylla sina 
kompenserande och förebyggande funktioner. För att säkerställa att principen att 
förorenaren betalar genomförs bör det genom direktivet om miljöansvar införas en strikt 
ordning för skadeståndsansvar för all slags miljöförstöring eller för situationer som 
innebär överhängande fara för miljön, inbegripet situationer där en skada är en följd av 
verksamhet som är uttryckligen tillåten eller där det inte var möjligt att känna till de 
skadliga verkningarna av sådan verksamhet när den ägde rum, samt fastställas att 
preskriptionsbestämmelser inte tillämpas på förfarandena för straffpåföljder.

20. Europaparlamentet anser att företagens sociala ansvar och företagens miljöansvar spelar 
en roll som komplement till ersättningsansvaret för miljöskador, eftersom tillbörlig 
efterlevnad av företagens sociala ansvar och företagens miljöansvar kan minska 
sannolikheten för miljöskador. Parlamentet uppmanar kommissionen att anta ambitiös 
lagstiftning om en obligatorisk EU-ram för tillbörlig aktsamhet. Parlamentet betonar att 
sådan lagstiftning bör baseras på ett övergripande tillvägagångssätt som inbegriper olika 
typer av råvaror, tillämpas på alla ekonomiska aktörer, däribland ekonomiska aktörer, 
både uppströms och nedströms i leveranskedjan, och åtföljas av en robust mekanism för 
rapportering, offentliggörande och verkställighet med effektiva, proportionella och 
avskräckande straffpåföljder vid bristande efterlevnad. Parlamentet påminner dock om 
att sådan lagstiftning måste komplettera den lagstiftning som fastställer en bindande ram 
för miljöansvar för företag från EU som är verksamma i tredjeländer. Parlamentet 
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upprepar likaledes behovet av att, inom ramen för revideringen av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2014/95/EU av den 22 oktober 2014 om icke-finansiell rapportering, 
utveckla standarder för obligatoriskt offentliggörande av relevant information från 
företag, framför allt genom att inkludera en verkställighets- och påföljdsmekanism till 
stöd för rapporteringskraven.

21. Europaparlamentet anser att tillämpningsområdet för direktivet om miljöansvar för att 
kunna nå en hög miljöskyddsnivå bör utvidgas till alla slags beteenden som skadar eller 
utgör en omedelbar risk för miljön, särskilt dem som innebär överhängande fara för eller 
skada på vatten eller mark.

22. Europaparlamentet framhåller hindren för att hålla företag ansvariga för miljöskador, 
såsom systemet med begränsat ansvar, insolvens, hinder för tillgång till rättslig 
prövning, latens, osäker kausalitet och brist på konkreta bedömningskriterier för 
miljöförstöring.

23. Europaparlamentet välkomnar de insatser som gjorts av vissa ledande företag och bolag 
för att införa frivilliga åtgärder för att upprätthålla mänskliga rättigheter och 
miljönormer. Parlamentet inser dock att frivilliga insatser inte är tillräckligt och att ett 
heltäckande regelverk är livsviktigt för att ta itu med miljöbrottslighet och skydda och 
upprätthålla universella miljönormer.

24. Europaparlamentet påminner om att regelverket för multinationella företag är 
bristfälligt, eftersom de regler som fastställs i multilaterala miljöavtal inte är bindande 
för multinationella företag enligt internationell rätt. Parlamentet påminner även om att 
det inte finns något rättsligt instrument på EU-nivå som behandlar möjligheten att åtala 
europeiska företag utomlands för miljöbrott eller verksamhet som orsakar miljöskador. 
Parlamentet betonar därför att man genom det nuvarande systemet, som bygger på att 
man förlitar sig på de nationella lagarna, sannolikt underskattar allvaret av miljöskador 
orsakade av företag. Parlamentet uppmanar av dessa skäl EU och dess medlemsstater att 
förskriva rättslig prövning genom att göra det möjligt för offren att ställa moderbolag 
inför domstol i EU, i ett sammanhang där många värdstaters rättssystem är otillräckliga.

25. Europaparlamentet efterfrågar dessutom ökat stöd för lokala myndigheter och 
regeringar i utvecklingsländer i fråga om att harmonisera den inhemska lagstiftningen 
och politiken efter internationella miljöstandarder i syfte att stärka den nationella 
efterlevnadskontrollen när det gäller tillbörlig aktsamhet och företagsansvar i 
tredjeländer.

26. Europaparlamentet anser att samtliga medlemsstater bör införa strikta 
skadeståndsordningar för att fastställa den ersättning som ska ges för all direkt skada 
som personer åsamkats till följd av miljöförstöring som orsakats av en 
verksamhetsutövare. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett 
lagstiftningsförslag för detta ändamål.

27. Europaparlamentet påminner om att det enligt det nuvarande direktivet om miljöansvar 
inte finns något utrymme för att ålägga moderbolaget skadeståndsansvar, och en negativ 
biverkan av detta är att vissa företag kan missbruka sitt begränsade ansvar för att 
investera i farliga industrier genom att inrätta separata juridiska enheter i syfte att 
externalisera miljökostnaderna och därigenom begränsa sin rättsliga och PR-mässiga 
exponering. Parlamentet anser att EU måste utveckla en inkluderande strategi för 
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företagens ansvar. Parlamentet understryker att företagens miljöansvar bör kopplas till 
produktionsprocessernas globala dimension.

28. Europaparlamentet påminner om förvaltningsbristerna i de globala värdekedjorna. 
Parlamentet upprepar behovet av ett gemensamt regelverk som håller företag 
ansvarsskyldiga och skadeståndsansvariga. Parlamentet begär att EU uppmuntrar 
moderbolag att tillämpa hållbara och ansvarsfulla arbetssätt i sitt samarbete med 
tredjeländer, i linje med internationella mänskliga rättigheter och miljöstandarder, och 
att avstå från att anta investeringsstrategier som direkt leder till farliga utfall. 
Parlamentet framhåller bestämt behovet av att skapa lika villkor för företag och bolag 
för att upprätthålla mänskliga rättigheter och miljönormer.

29. Europaparlamentet anser att tillämpningsområdet för strikt ansvar bör utvidgas till att 
i hela leveranskedjan omfatta även moderbolag, för att undvika moralisk risk, i linje 
med och som komplement till principen att företag i EU har aktsamhetsplikt och 
skyldighet att tillämpa tillbörlig aktsamhet för att förebygga miljöskador som orsakas av 
dotterbolag med verksamhet utanför EU. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utvärdera genomförbarheten när det gäller att vidta en sådan åtgärd. Parlamentet betonar 
vikten av att införa klausuler i EU:s handelsavtal som säkerställer en hög 
miljöskyddsnivå.

30. Europaparlamentet konstaterar att företag spelar en viktig roll i systemet för direktivet 
om miljöansvar. Parlamentet anser dock att förvaltningsmyndigheterna, med tanke på 
miljöansvarsdirektivets administrativa karaktär, spelar en avgörande roll när det gäller 
att ta initiativ och reagera snabbt när miljöskador upptäcks, samt för att vidta lämpliga 
åtgärder för att förhindra framtida skador.

31. Europaparlamentet påminner om att insolvens allvarligt undergräver 
miljöansvarsdirektivets avskräckande effekt när det gäller att förebygga miljöskador. 
Parlamentet påminner om att det ännu inte finns någon formell plikt enligt 
miljöansvarsdirektivet att ge ekonomiska garantier. Parlamentet begär mot den 
bakgrunden att en harmoniserad ram för obligatoriska solvensgarantier utvecklas för att 
täcka företagens ansvar enligt miljöansvarsdirektivet i händelse av insolvens, i syfte att 
stärka direktivets förebyggande funktion och för att försöka hitta en optimal blandning 
mellan framtida EU-lagstiftning om obligatorisk tillbörlig aktsamhet på miljöområdet 
och administrativa, civilrättsliga och straffrättsliga verkställighetssystem som syftar till 
att ta itu med skador på miljön.

32. Europaparlamentet påminner om att ett system med företagsansvar för brott mot 
mänskliga rättigheter just nu håller på att förhandlas fram i FN, inom 
människorättsrådets förutsättningslösa mellanstatliga arbetsgrupp om transnationella 
bolag och andra affärsrörelser med avseende på mänskliga rättigheter. Parlamentet 
beklagar dock djupt att kommissionen inte har något mandat från rådet att inleda 
förhandlingar på EU:s vägnar angående unionens deltagande i denna arbetsgrupp. 
Parlamentet uppmanar ännu en gång EU och dess medlemsstater att engagera sig aktivt 
och konstruktivt i processen, i syfte att anta ett bindande och verkställbart FN-fördrag 
om företag och mänskliga rättigheter.

33. Europaparlamentet betonar behovet av att förbättra tillgången till rättslig prövning för 
offer för miljöskador, dvs. genom grupptalan och prövningsmekanismer, och efterfrågar 
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en utvärdering av de valmöjligheterna i linje med FN:s vägledande principer för företag 
och mänskliga rättigheter och inom ramen för ett bindande och verkställbart FN-fördrag 
om företag och mänskliga rättigheter. Parlamentet påminner om den positiva rollen för 
den framtida lagstiftningen om obligatorisk tillbörlig aktsamhet när det gäller inrättande 
av mekanismer för att säkerställa att offer för miljöförstöring i tredjeländer har faktisk 
tillgång till rättsligt skydd i medlemsstaterna när den skadliga verksamheten har 
orsakats av företag med säte i en medlemsstat eller av juridiska personer som 
kontrolleras av ett sådant företag.

34. Europaparlamentet betonar icke-statliga miljöorganisationers viktiga roll när det gäller 
att höja medvetenheten och vidta rättsliga åtgärder. Parlamentet betonar därför behovet 
av att förbättra icke-statliga organisationers tillgång till rättslig prövning, särskilt i fall 
med utbredda föroreningar, däribland genom att undanröja ekonomiska hinder för att 
väcka talan, så att de kan vidta rättsliga åtgärder enligt miljöansvarsdirektivet. Mer 
allmänt beklagar parlamentet djupt att de flesta av de större multilaterala miljöavtalen 
mellan stater inte innehåller bestämmelser om internationellt miljöansvar. Av dessa skäl 
uppmanar parlamentet unionen och dess medlemsstater att aktivt verka för inrättandet 
av en oberoende internationell myndighet på området för miljöansvar.

35. Europaparlamentet påminner om att miljöansvar bör genomföras och verkställas 
ordentligt för att bättre bevara den biologiska mångfaldens resurser och se till att alla 
olagliga omvandlingar av habitat återställs och att återställandekostnaderna täcks av de 
ansvariga enheterna. Parlamentet betonar i detta sammanhang att det i 
miljöansvarsdirektivet fastställs en uttömmande förteckning över verksamheter som kan 
göra att företag åläggs ansvar för miljöskador utöver skada på biologisk mångfald. 
Parlamentet understryker att detta arbetssätt allvarligt begränsar tillämpningen av 
principen att förorenaren betalar. Parlamentet efterfrågar ansvar för alla företag och för 
alla miljöskador, i synnerhet när skadan är företagets fel eller beror på allvarlig 
försummelse. Parlamentet understryker mer allmänt att internationell rätt har utvecklats 
till att omfatta nya begrepp såsom mänsklighetens gemensamma arv, hållbar utveckling 
och framtida generationer, men betonar att det inte finns någon permanent internationell 
mekanism för att övervaka och hantera miljöskador/miljöförstörelse som avsevärt 
förändrar de globala gemensamma tillgångarna eller ekosystemtjänsterna på lång sikt. 
Parlamentet uppmanar därför EU och dess medlemsstater att stödja ett paradigmskifte 
så att ekocid och kommande generationers rättigheter ingår i internationell miljörätt.

36. Europaparlamentet påminner om att världshaven utgörs av ett sammanhängande hav 
och att det, med tanke på de tjänster som det tillhandahåller till hela mänskligheten, är 
en gemensam resurs. Parlamentet erinrar om att del 12 i FN:s havsrättskonvention ger 
staterna suveräna rättigheter över sina exklusiva ekonomiska zoner och frihet till sjöfart 
utanför de områden som omfattas av en jurisdiktion. Parlamentet erinrar emellertid om 
att detta inte befriar staterna, och därmed inte heller nationella aktörer såsom företag 
som bedriver verksamhet till havs, från deras ansvar att bevara de marina och kustnära 
ekosystemen. Parlamentet understryker i detta sammanhang vikten av att säkerställa att 
företagen tar sitt miljöansvar i fråga om de risker som uppstår i samband med 
utnyttjandet av marina resurser och sjötransporter i utvecklingsländernas vatten.

37. Europaparlamentet begär att det fastställs tydliga ansvarsregler för importörer, 
förädlingsföretag och återförsäljare för att säkerställa fullständig laglighet och insyn i 
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leveranskedjan för alla jordbruksråvaror, för att förhindra att livsmiljöer förstörs inom 
och utanför EU.

38. Europaparlamentet konstaterar att den definition av miljöförstöring som fastställs i 
miljöansvarsdirektivet hämmar ett ändamålsenligt skydd för miljön genom att det görs 
artificiell åtskillnad mellan skador på skyddade arter och naturliga livsmiljöer, 
vattenskador och markskador. Parlamentet begär att definitionen på miljöförstöring 
ändras så att den mer bygger på ett helhetsperspektiv.

39. Europaparlamentet stöder det korrekta genomförandet av miljöansvarsdirektivet, genom 
att uppmuntra medlemsstaterna att dokumentera uppgifter om incidenter som rör 
miljöansvarsdirektivet och offentliggöra register om miljöansvarsdirektivet samt samla 
in de uppgifter som krävs för att kunna dokumentera en faktisk och effektiv tillämpning 
av direktivet i deras land.

40. Europaparlamentet noterar att den gräns för ”betydande” som krävs för att en skada ska 
omfattas av direktivets tillämpningsområde i praktiken har visat sig för hög för att 
möjliggöra tillräckligt skydd av miljön. Parlamentet begär att denna gräns ska tas bort 
eller förtydligas för att få bort hinder för miljöskydd.

41. Europaparlamentet betonar behovet av att stödja det civila samhället och lokala aktörer 
i tredjeländer och utvecklingsländer med att ställa offentliga myndigheter till svars för 
miljöskador orsakade av privata och statliga företag som tolereras eller godkänns av 
staten, särskilt genom att säkerställa tidig och ständig medverkan från lokalsamhällen 
samt tillgängliga kanaler för rapportering av miljörisker.

42. Europaparlamentet betonar särskilt den viktiga roll som miljöförsvarare och det civila 
samhällets organisationer spelar i utvecklingsländerna när det gäller att förebygga och 
bekämpa verksamhet som skadar miljön. Parlamentet påminner om att dessa aktörer 
i vissa fall utsätts för många slags fysiskt och psykologiskt våld som syftar till att sätta 
stopp för deras arbete. Parlamentet uppmanar kommissionen att stärka regelverket för 
deras skydd, framför allt genom att anta särskilda rättsliga åtgärder som ger en 
definition av miljöförsvarare, särskilt genom finansieringsinstrument för 
utvecklingsbistånd, i syfte att garantera deras rättigheter och erkänna vikten av deras 
kamp för skydd, bevarande och återställande av miljön.
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