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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat milieubescherming een grondrecht is overeenkomstig artikel 37 van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, zoals bevestigd in de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie1; is van mening dat een 
schoon en onvervuild milieu essentieel is voor de ontwikkeling van de mens; benadrukt 
dat een hoge mate van milieubescherming en de verbetering van de kwaliteit van het 
milieu in het beleid van de Unie moeten worden geïntegreerd;

2. is van mening dat de aantasting van het milieu die we vandaag zien verreikende en 
langdurige gevolgen heeft voor een hele reeks mensenrechten, zoals het recht op leven, 
vrijheid en gezondheid; herinnert eraan dat schade aan ecosystemen en het milieu 
gevolgen heeft voor duurzame ontwikkeling en de toegang tot natuurlijke hulpbronnen, 
en het risico met zich meebrengt om ziekte, andere milieurampen, onomkeerbare 
klimaatverandering, verontreiniging van de voedselketen en een lagere 
levensverwachting te veroorzaken;

3. benadrukt dat milieudelicten de rechtsstaat ondermijnen, een dreiging vormen voor 
vrede en veiligheid, en de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en 
recht in de EU ernstig belemmeren;

4. is van mening dat uitgebreide en doeltreffende preventiemaatregelen en afschrikkende 
en evenredige strafrechtelijke sancties belangrijke afschrikmiddelen zijn tegen het 
aanrichten van milieuschade; betreurt de lage opsporings-, onderzoeks-, vervolgings- en 
veroordelingspercentages voor milieudelicten; meent dat schade aan het milieu moet 
worden gecompenseerd;

5. betreurt dat er geen doeltreffende uitvoering wordt gegeven aan EU-richtlijnen die 
gericht zijn op de vaststelling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van 
rechtspersonen voor milieudelicten2; benadrukt dat “soft law”-instrumenten zoals 
richtsnoeren over de interpretatie van juridische terminologie in de richtlijnen, de 
evaluatie van schade of informatie over en vergelijking van sanctiepraktijken in de 
lidstaten, een belangrijke rol spelen om de uitvoering van de richtlijnen doeltreffender te 
maken; benadrukt dat er in de lidstaten veel sneller strengere regelgevingsmaatregelen 
moeten worden ingevoerd, waarbij desnoods moet worden gekozen voor een 
verordening in plaats van een richtlijn, om rechtstreeks toepasselijke regels in te voeren 
ter begeleiding van het beleid van de Green New Deal – dat de EU inmiddels als een 
topprioriteit beschouwt; 

6. benadrukt dat die wetgeving na een uitvoerige effectbeoordeling moet worden 
geactualiseerd en dat moet worden gezorgd voor een doeltreffende handhaving van de 

1 Zie bijvoorbeeld HvJ-EU, zaak C-24/19 of zaak C-594/18 P.
2 Richtlijn 2004/35/EG betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van 
milieuschade, Richtlijn 2008/99/EG inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht, en 
Richtlijn 2009/123/EG tot wijziging van Richtlijn 2005/35/EG.
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bestaande wetgeving;

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten passende financiële en personele middelen toe te 
wijzen voor het voorkomen, onderzoeken en vervolgen van milieudelicten en een hoge 
mate van specialisatie en deskundigheid van de betrokken autoriteiten te waarborgen, 
met inbegrip van aanklagers en rechters, teneinde milieudelicten efficiënter te vervolgen 
en te bestraffen; doet in dit verband een oproep aan de lidstaten om binnen hun 
nationale politiediensten op de passende niveaus gespecialiseerde eenheden op te 
richten of te versterken voor het onderzoeken van milieudelicten; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten bovendien om ervoor te zorgen dat alle lidstaten over 
geschikte procedures voor milieucrisisbeheersing beschikken, zowel op nationaal als op 
transnationaal niveau;

8. dringt er bij de Commissie en de Raad op aan milieucriminaliteit als prioriteit te 
beschouwen; verzoekt de Commissie artikel 83, lid 2, VWEU ten volle te benutten en te 
overwegen een algemene kaderrichtlijn betreffende milieudelicten en doeltreffende en 
evenredige sancties vast te stellen, met een beschrijving van de strafbare gedragingen, 
de aard van inbreuken, de soorten delicten, de herstelregelingen, de 
saneringsmaatregelen en de sancties, met inbegrip van de totale aansprakelijkheid van 
rechtspersonen en individuele personen; verzoekt de Commissie om na te gaan of het 
mogelijk is milieudelicten toe te voegen aan de categorieën van strafbare feiten van 
artikel 83, lid 1, VWEU;

9. is ingenomen met de toezegging van de Commissie om een wetgevingsvoorstel in te 
dienen over verplichte zorgvuldigheidswetgeving in mondiale toeleveringsketens; 
erkent dat niet-duurzame praktijken en een gebrek aan ambitie op het gebied van 
milieubescherming binnen bedrijven een belemmering vormen om de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s) te behalen, met name de 
doelstellingen 3, 9, 12, 13, 14 en 15; benadrukt de noodzaak van transparant, 
betrouwbaar en ambitieus intern milieubeleid en -beheer in bedrijven, alsook het belang 
van een versterkt en hooggekwalificeerd team voor het monitoren en handhaven van 
een dergelijk milieubeleid, waarbij de nadruk in de eerste plaats ligt op 
preventiemaatregelen;

10. uit zijn bezorgdheid over het grote aantal milieudelicten, waarbij de gecombineerde 
schattingen van de OESO, het VN-Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding 
(UNODC), het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) en Interpol over de 
monetaire waarde van alle milieucriminaliteit aantonen dat dit de op drie na grootste 
vorm van internationale criminaliteit is, waarbij smokkel en illegaal afvalbeheer 
bovenaan de lijst van milieudelicten staan; erkent het directe of indirecte verband tussen 
milieudelicten en transnationale georganiseerde misdaad en corruptie3, waarbij deze 
milieudelicten, die doorgaans de vorm aannemen van “bedrijfsdelicten”, de deur wijd 
openzetten voor infiltratie van de maffia in de legale economie; waarschuwt voor het 
risico van verdere infiltratiepogingen door criminele organisaties vanwege de extra 
mogelijkheden die bedrijven krijgen door EU-financiering voor herstel na de pandemie; 

3 Zie het verslag van EFFACE (European Union Action to Fight Environmental Crime) getiteld “Organised 
Crime and Environmental Crime: Analysis of International Legal Instruments” (2015), of de studie 
“Transnational environmental crime threatens sustainable development” (2019).
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verzoekt Europol de in 2015 verrichte studie4 te actualiseren en regelmatig 
geactualiseerde gegevens te verstrekken; wijst erop dat het bevriezen en confisqueren 
van opbrengsten van misdrijven, met inbegrip van milieumisdrijven, van cruciaal 
belang is voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad, en benadrukt dat het 
belangrijk is deze opbrengsten ook voor sociale doeleinden te gebruiken om de geleden 
schade te herstellen en het milieu te verbeteren; 

11. verzoekt de Commissie, Europol en Eurojust verdere financiële, personele en technische 
ondersteuning en een effectievere en meer geïnstitutionaliseerde structuur te bieden 
voor bestaande netwerken van beroepsbeoefenaars, grensoverschrijdende 
rechtshandhaving, milieuagentschappen en gespecialiseerde aanklagers, zoals het 
Europees netwerk van openbare aanklagers voor het milieu (ENPE) en het Forum van 
de Europese Unie van milieurechters (EUFJE), met deelname van alle EU-lidstaten, met 
inbegrip van het opzetten van netwerken in het kader waarvan in milieucriminaliteit 
gespecialiseerde aanklagers en rechters ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar kunnen 
bijstaan, met het oog op een doeltreffendere bestrijding van dit soort criminaliteit; roept 
op tot een krachtiger optreden van het EnviCrimeNet van Europol; verzoekt Europol en 
Eurojust de documentatie, het onderzoek en de vervolging van milieudelicten te 
intensiveren; wijst op het belang om te investeren in afdoende financiering en personele 
bezetting voor Europol en Eurojust;

12. verzoekt Europol een speciale eenheid op te richten die bevoegd is voor het verzamelen, 
opslaan, verwerken, analyseren en uitwisselen van informatie om de lidstaten te 
ondersteunen en bij te staan bij het voorkomen, opsporen en onderzoeken van 
milieucriminaliteit;

13. benadrukt het belang van (e-)opleiding voor rechtshandhavers op het gebied van 
milieucriminaliteit en verzoekt Cepol zijn opleidingsaanbod op dit gebied te 
intensiveren; erkent dat voldoende middelen voor Cepol moeten worden vrijgemaakt;

14. verzoekt de lidstaten om in het geval van transnationale milieucriminaliteitszaken de 
inzet van gemeenschappelijke onderzoeksteams en de uitwisseling van informatie aan te 
moedigen, teneinde de coördinatie van in verschillende lidstaten parallel verrichte 
onderzoeken en vervolgingen te vergemakkelijken;

15. verzoekt de Commissie na te gaan of het mogelijk is het mandaat van het Europees 
Openbaar Ministerie (EOM), zodra dit volledig opgericht en operationeel is, uit te 
breiden tot milieudelicten; wijst erop dat het EOM over de nodige middelen moet 
beschikken om grensoverschrijdende criminele activiteiten grondig te kunnen 
onderzoeken en vervolgen; 

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten beschermings- en ondersteuningsregelingen voor 
de slachtoffers van milieuschade op te zetten en te waarborgen dat slachtoffers 
volledige toegang hebben tot de rechter, informatie en schadevergoeding; benadrukt de 
cruciale rol van milieu-ngo’s bij het vergroten van het bewustzijn en het in kaart 
brengen van potentiële schendingen van het EU- en nationale recht, en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten te voorzien in passende financiële steun voor deze ngo’s; 
wijst nogmaals op het belang individuen of milieu-ngo’s in staat te stellen gebruik te 

4 https://www.europol.europa.eu/publications-documents/report-environmental-crime-in-europe 

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/report-environmental-crime-in-europe
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maken van rechtsmiddelen of een dwangmiddel tot rechtsherstel als overheidsinstanties 
niet optreden om schendingen van milieuwetgeving aan te pakken;

17. benadrukt de cruciale rol van verdedigers van de mensenrechten op milieugebied die 
streven naar rechten en fundamentele vrijheden met betrekking tot het genieten van een 
veilige, gezonde en duurzame omgeving, en veroordeelt krachtig elke vorm van geweld, 
pesterijen en intimidatie jegens hen; roept de lidstaten op ervoor te zorgen dat dergelijke 
daden adequaat en doeltreffend worden onderzocht en vervolgd;

18. benadrukt hoe belangrijk het is om het bewustzijn van het publiek en van 
rechtshandhavers omtrent de ernst en toename van milieucriminaliteit in de EU te 
vergroten; verzoekt de Commissie en de lidstaten specifieke meldpunten voor 
milieudelicten op te zetten om burgers ertoe aan te moedigen en in staat te stellen 
anoniem en zonder angst voor represailles potentiële milieudelicten te melden bij de 
bevoegde autoriteiten;

19. dringt aan op de oprichting van een gecentraliseerd onlineregister voor het verzamelen 
van systematische, betrouwbare en actuele statistieken over milieudelicten en illegaal 
gedrag dat schadelijk is voor het milieu; verzoekt de Commissie de lidstaten te 
verplichten alle relevante statistieken met betrekking tot alle gemelde milieudelicten aan 
de hand van een gestandaardiseerd formulier te verstrekken; verzoekt de Commissie een 
kwantitatieve analyse van de over milieudelicten verstrekte gegevens te publiceren, 
teneinde de doeltreffendheid van nationale systemen te beoordelen en aanbevelingen te 
geven over de aanpassing ervan om milieucriminaliteit doeltreffender te bestrijden, en 
grensoverschrijdende diensten voor rechtshandhaving te helpen dergelijke delicten op te 
sporen, te onderzoeken en te vervolgen;

20. is overtuigd van de noodzaak om een internationale benadering van milieucriminaliteit 
te hanteren vanwege de wereldwijde impact ervan op samenlevingen; verzoekt de 
Commissie het optreden van de EU, haar lidstaten en de internationale gemeenschap te 
bevorderen om de inspanningen ter bestrijding van milieucriminaliteit op te voeren; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om in internationale fora het bewustzijn te 
vergroten en te pleiten voor oplossingen, onder meer in verband met de bescherming 
van verdedigers van mensenrechten op milieugebied; wijst in dit opzicht op het 
voorbeeld van het Internationaal consortium ter bestrijding van criminaliteit in verband 
met wilde dieren en planten, in het kader waarvan vijf internationale organisaties 
bijeenkomen.
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