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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie juridische 
zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert eraan dat de wereldwijde groei van milieucriminaliteit de verwezenlijking van 
de Agenda 2030 van de VN in toenemende mate in de weg staat; verlangt dat het recht 
op een gezonde en duurzame leefomgeving op VN-niveau erkend wordt;

2. dringt erop aan dat de EU de bestrijding van milieucriminaliteit verklaart tot 
strategische en politieke topprioriteit bij internationale justitiële samenwerking en voor 
de EU-instellingen en de COP’s, met name door de naleving van multilaterale 
milieuovereenkomsten te bevorderen met behulp van strafrechtelijke sancties, door 
optimale praktijken uit te wisselen en door een ruimere werkingssfeer van het 
Internationaal Strafhof te bepleiten, zodat het Strafhof zich kan uitspreken over aan 
ecocide equivalente delicten;

3. herinnert eraan dat de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn (ELD) cruciaal is om uitvoering 
te kunnen geven aan het beginsel “de vervuiler betaalt”; betreurt het feit dat een groot 
deel van de aansprakelijkheidsregels niet is toegepast, waardoor deze regels hun 
compenserende en preventieve functies niet kunnen vervullen;

4. vestigt de aandacht op de barrières bij het aansprakelijk stellen van bedrijven voor 
milieuschade, zoals het kader van beperkte aansprakelijkheid, insolventie, 
belemmeringen van toegang tot de rechter, latentietijd en causale onzekerheid;

5. wijst erop dat bedrijven misbruik kunnen maken van hun beperkte aansprakelijkheid 
door via aparte rechtspersonen te investeren in risicovolle sectoren, waarmee zij de 
milieukosten externaliseren; wijst andermaal op het bestuursvacuüm in de mondiale 
waardeketens; verlangt dat het toepassingsgebied van risicoaansprakelijkheid wordt 
uitgebreid naar moederondernemingen, zodat moral hazard vermeden wordt;

6. verlangt dat verplichte solvabiliteitsgaranties worden ontwikkeld zodat de 
aansprakelijkheid van bedrijven in het kader van de ELD in geval van insolventie 
gedekt is en een optimale mix tot stand komt tussen de toekomstige EU-wetgeving 
inzake verplichte zorgvuldigheidseisen op het gebied van milieu en de 
bestuursrechtelijke, civiele en strafrechtelijke handhavingskaders waarmee 
milieuschade kan worden aangepakt;

7. benadrukt dat slachtoffers van milieuschade gemakkelijker toegang tot de rechter 
moeten krijgen, bijvoorbeeld door middel van collectieve vorderingen en 
rechtsmiddelen, waarbij een bindend en te handhaven VN-verdrag inzake 
ondernemingen en mensenrechten in eerste instantie als kader moet dienen; verzoekt de 
Unie en haar lidstaten zich hard te maken voor de oprichting van een internationale 
onafhankelijke autoriteit op het gebied van milieuaansprakelijkheid.


