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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;

2. is van mening dat de aantasting van het milieu die we vandaag zien verreikende 
gevolgen heeft voor een hele reeks mensenrechten; is van mening dat preventie en 
strafrechtelijke sancties belangrijke afschrikmiddelen zijn tegen het aanrichten van 
milieuschade;

3. betreurt dat er geen doeltreffende uitvoering wordt gegeven aan EU-richtlijnen die 
gericht zijn op de vaststelling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van 
rechtspersonen voor milieudelicten1; benadrukt dat die wetgeving dringend moet 
worden geactualiseerd; verzoekt de Commissie en de lidstaten passende financiële en 
personele middelen toe te wijzen voor het voorkomen, onderzoeken en vervolgen van 
milieudelicten;

4. verzoekt de Commissie artikel 83, lid 2, VWEU ten volle te benutten en te overwegen 
een algemene kaderrichtlijn betreffende milieudelicten vast te stellen; verzoekt de 
Commissie om na te gaan of het mogelijk is een wetgevingsvoorstel over het misdrijf 
van ecocide op te stellen en milieudelicten toe te voegen aan de categorieën van 
strafbare feiten van artikel 83, lid 1, VWEU;

5. erkent het rechtstreekse of onrechtstreekse verband tussen milieudelicten en 
transnationale georganiseerde criminaliteit en corruptie2;

6. verzoekt de Commissie, Europol en Eurojust bestaande netwerken van 
beroepsbeoefenaars te ondersteunen en een meer geïnstitutionaliseerde structuur te 
bieden; 

7. verzoekt de Commissie om na te gaan of het mogelijk is het mandaat van het Europees 
Openbaar Ministerie (EOM) in de toekomst uit te breiden tot dergelijke strafbare feiten; 

8. 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 nemen van 
gerechtelijke stappen, en verzoekt de Commissie en de lidstaten te voorzien in passende 
financiële steun voor deze ngo’s.

1 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.
2 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).


