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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. Europaparlamentet påminner om att den globala ökningen av miljöbrottslighet är ett 
växande hot mot uppnåendet av FN:s Agenda 2030. Parlamentet begär att rätten till en 
hälsosam och hållbar miljö ges erkännande på FN-nivå.

2. Europaparlamentet uppmanar dessutom med kraft EU att göra kampen mot miljöbrott 
till en överordnad strategisk politisk prioritering i det internationella rättsliga samarbetet 
och för EU-institutioner samt partskonferensen för FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar, särskilt genom att främja efterlevnaden av multilaterala miljöavtal 
genom införande av straffrättsliga påföljder, genom utbyten av bästa praxis och genom 
främjande av utvidgningen av Internationella brottmålsdomstolens verksamhetsområde 
till att omfatta brott som utgör ekocid.

3. 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.

4. Europaparlamentet framhåller hindren för att hålla företag ansvariga för miljöskador, 
såsom systemet med begränsat ansvar, insolvens, hinder för tillgång till rättslig 
prövning, latens och osäker kausalitet.

5. Europaparlamentet konstaterar att företag kan missbruka sitt begränsade ansvar för att 
investera i farliga industrier genom separata juridiska enheter i syfte att externalisera 
miljökostnaderna. Parlamentet påminner om förvaltningsbristerna i de globala 
värdekedjorna. Parlamentet begär att tillämpningsområdet för strikt ansvar utvidgas till 
att omfatta även moderbolag, för att undvika moralisk risk.

6. Europaparlamentet efterfrågar att obligatoriska solvensgarantier utvecklas för att täcka 
företagens ansvar enligt miljöansvarsdirektivet i händelse av insolvens 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 hantera skador på miljön.

7. Europaparlamentet betonar behovet av att förbättra tillgången till rättslig prövning för 
offer för skador på miljön, dvs. genom grupptalan och prövningsmekanismer, främst 
inom ramen för ett bindande och verkställbart FN-fördrag om företag och mänskliga 
rättigheter. Parlamentet uppmanar unionen och dess medlemsstater att aktivt verka för 
inrättandet av en oberoende internationell myndighet på området för miljöansvar.


