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KORTE TOELICHTING

Het groenboek over de toekomst van het maritiem beleid is een uiterst nuttig document daar 
wij - zoals in het groenboek zelf wordt gezegd - uitsluitend  kunnen blijven profiteren van 
wat onze zeeën bieden als wij een diepe eerbied voor hen aan de dag leggen als hun 
bestanden onder zware druk dreigen te raken doordat wij over steeds meer technieken 
beschikken om deze uit te baten. De versnelde afname van de biodiversiteit in zee ten gevolge 
van met name vervuiling, klimaatverandering en overbevissing zijn waarschuwingen die wij 
niet in de wind kunnen slaan (blz. 5 en 6)

Het is hoog tijd dat de Commissie het initiatief neemt en probeert een gecoördineerd en 
samenhangend maritiem beleid van de grond te krijgen.

In het groenboek wordt niet alleen veelvuldig gewezen op de mate waarin het maritieme 
milieu achteruit is gegaan, er worden eveneens andere belangrijke dingen gezegd waarmee uw 
rapporteur voor advies instemt:
- door verslechtering van het maritieme milieu worden de mogelijkheden van 
werkgelegenheid beperkt;
- alle beleid van de EU moet in een internationaal kader worden opgezet;

- ontwikkeling en invoering van nieuwe technieken ter waarborging van milieuduurzaamheid 
kunnen werkgelegenheid en exportmogelijkheden met zich meebrengen;

- gegevens over het gebruik van het maritieme milieu zijn gebrekkig ( zij ontbreken geheel of 
kunnen niet worden vergeleken tussen lidstaten) en er worden verbeteringsvoorstellen gedaan.

Er is dringend behoefte aan een stelsel van ruimtelijke ordening voor maritieme activiteiten 
op basis van een ecosystematische benadering in het kader waarvan activiteiten, zo nodig, 
zouden worden beperkt (zie blz. 34). In het groenboek wordt gesteld dat het maritiem beleid 
moet rusten op twee pijlers - de strategie van Lissabon en de Thematische strategie inzake de 
bescherming en het behoud van het mariene milieu. Uw rapporteur voor advies ziet in dat het 
moeilijk kan zijn de eisen van economische groei te combineren met die van milieubehoud, 
maar zij is van mening dat te veel nadruk op de korte-termijnvoordelen van economische 
groei op langere termijn aanzienlijke economische en milieuschade kan veroorzaken.  Uit het 
groenboek blijkt duidelijk dat de Commissie zich bewust is van de mogelijkheden voor 
economische groei die kunnen voortkomen uit een inzet voor het behoud van het mariene 
milieu - genoemd worden energiewinning op zee, schonere vormen van vervoer over zee, 
scheepsbouw en andere technologieën ter waarborging van milieuduurzaamheid.

Uw rapporteur voor advies verzoekt de commissie met klem erop toe te zien dat de richtlijn 
inzake het zeebeleid, de wetgevende pijler onder de verplichting die de EU op zich neemt tot 
behoud van de zee, goedkeuring niet wordt afgezwakt tijdens de procedure van definitieve
goedkeuring of als gevolg van de gedachtewisselingen over het maritiem beleid. Het is van 
bijzonder belang de daarin opgenomen definitie van goede milieustatus vast te houden, en de 
lidstaten ertoe aan te zetten andere milieuwetgeving zoals o.a. de habitatrichtlijn en Natura 
2000 ten volle ten uitvoer te leggen.
Klimaatverandering is voor de EU en de rest van de wereld van dermate fundamentele 
betekenis dat de EU-campagne tot beperking van de uitworp een van haar hoogste prioriteiten 
dient te zijn. Vervoer in alle verschijningvormen (lucht, weg en zee) is in toenemende mate 
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verantwoordelijk voor de uitworp van broeikasgassen en de Commissie moet zo spoedig 
mogelijk een voorstel indienen ter beperking daarvan, met als bijkomend voordeel dat er door 
de ontwikkeling van de technologische deskundigheid die andere landen nodig zullen hebben, 
een bijdrage wordt geleverd tot de werkgelegenheid.

Eén onderwerp is ten slotte opvallend afwezig in het groenboek. De strijdkrachten worden 
slechts genoemd wegens de positieve bijdrage die zij kunnen leveren aan een maritiem beleid 
via zoek- en reddingsacties, handhaving van de wet enz. Geen woord over  de 
milieuvernietiging die kan worden veroorzaakt door de militaire structuren van de lidstaten en 
hun activiteiten. Deze tekortkoming moet in de resolutie ter sprake worden gebracht.

SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

1. verwijst andermaal naar zijn resolutie van 14 november 2006 over een thematische 
strategie inzake de bescherming en het behoud van het mariene milieu1 en herhaalt met 
name dat

• de EU vooral moet streven naar duurzaam gebruik van de zeeën en behoud van de 
mariene ecosystemen, o.m. een krachtig EU-beleid inzake behoud van de zee, 
voorkoming van verder verlies van biologische verscheidenheid en achteruitgang 
van het mariene milieu;

• een gezamenlijke, voor de hele EU geldende definitie van goede milieustatus moet 
worden opgenomen;

• dat het Europees Milieuagentschap het mariene milieu regelmatig moet 
beoordelen, hetgeen verbeteringen vergt in de verzameling, verslaglegging en 
uitwisseling van nationale gegevens;

• het belang moet worden erkend van voorafgaand overleg, coördinatie en 
samenwerking met buurlanden bij de goedkeuring en tenuitvoerlegging van de 
toekomstige richtlijn mariene strategie (COM(2005)0505 - C6-0346/2005 -
2005/0211(COD)), waarop nadrukkelijk is gewezen in zijn standpunt van 14 
november 20062;

2. wijst er met nadruk op dat een schoon marien milieu, met voldoende biologische 
verscheidenheid om het naar behoren functioneren van de samenstellende ecosystemen te 
waarborgen, voor Europa van levensbelang is; wijst er voorts op dat de intrinsieke 
waarde van zeegebieden inhoudt dat de voordelen van een goede status van het mariene 
milieu in de EU veel verder gaan dan het mogelijke economische gewin van uitbating van 
de diverse bestanddelen van de zeeën, kustwateren en rivierbekkens en dat het mariene 
milieu in de EU derhalve moet worden behouden en in veel gevallen hersteld;

  
1 P6_TA(2006)0486
2 P6_TA(2006)0482
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3. is er dan ook van overtuigd dat duurzame reserves in het mariene milieu duurzaam kunnen 
en moeten worden gebruikt zodat de exploitatie ervan en de daaruit voortkomende 
economische voordelen op lange termijn behouden kunnen blijven;

4. dringt er, verontrust over de gevolgen die de klimaatverandering zelfs volgens de beste 
draaiboeken voor bescherming van het klimaat met zich meebrengt voor de ecosystemen 
in zee, op aan dat de nodige aandacht wordt geschonken aan de extra kwetsbaarheid van 
het mariene milieu voor andere spanningselementen die deze gevolgen met zich 
meebrengen; dringt er met klem op aan dat de uitworp van broeikasgassen door 
activiteiten op zee zo snel mogelijk wordt aangepakt met doelmatige maatregelen;

5. stelt vast dat de verontreiniging van het zeemilieu meestal afkomstig is van het vasteland, 
bij voorbeeld maar niet uitsluitend: afvoer van landbouwactiviteiten en uitworp door de 
industrie, die met name vernietigende gevolgen hebben voor ingesloten en half-ingesloten 
zeeën; wijst erop dat de EU bijzondere aandacht moet schenken aan deze gebieden en 
maatregelen moet nemen om verdere vervuiling te beperken en te voorkomen;

6. is van mening dat vervuilende elementen in zee moeten worden beperkt om te waarborgen 
dat uit de EU afkomstig vismeel niet verontreinigd is; 

7. is van mening dat volledige en tijdige tenuitvoerlegging van alle milieuwetgeving van de 
EU (o.m. waterkaderrichtlijn1, habitatrichtlijn2, vogelrichtlijn3, nitraatrichtlijn4, 
zwavelrichtlijn5 en richtlijn sancties voor verontreiniging vanaf schepen6) dringend 
geboden is om de kwaliteit van het mariene milieu te behouden en dat de Commissie alle 
noodzakelijk druk moet uitoefenen om de lidstaten hiertoe te stimuleren en zo nodig zelfs 
gerechtelijke procedures moet aanspannen;

8. herhaalt, in het kader van de verbetering van de handhaving van de milieuwetgeving van 
de EU en de voorkoming van vervuiling van de zee, zijn eerdere eis dat de Commissie 
nagaat of de oprichting van een Europese kustwacht haalbaar is;

9. is ervan overtuigd dat het voorzorgsbeginsel overeenkomstig artikel 174, lid 2 van het 
EG-Verdrag de basis moet vormen van alle soorten uitbating van de maritieme gebieden 
van de EU; wijst er met nadruk op dat het ontbreken van wetenschappelijke zekerheid 
daarom niet mag worden gebruikt als excuus om preventieve maatregelen te vertragen;

10. is van mening dat het denkbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in 
verband met het behoud van het mariene milieu van beperkte waarde is vergeleken met 

  
1 PB L 327, 22.12.2000, blz. 1(Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 
2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid)
2 PB L 206, 22.7.1992, blz. 7 (Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna)
3 PB L 103, 25.4.1979, blz. 1 (Richtlijn van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand)
4 PB L 375, 31.12.1991, blz. 1(Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming 
van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen)
5 PB L 121, 11.5.1999, blz. 13 (Richtlijn 1999/32/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende een 
vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen en tot wijziging van Richtlijn 
93/12/EEG)
6 PB L 255, 30.9.2005, blz. 11 ( 2005/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 
inzake verontreiniging vanaf schepen en invoering van sancties voor inbreuken)
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wetgeving, en dat een adequate wetgevende basis het Gemeenschapsprogramma voor 
milieubehoud daarom ook in de toekomst moet onderbouwen en dat het kan worden 
uitgebreid met vrijwillige maatregelen van bedrijven die willen laten zien dat zij 
verantwoord te werk gaan;

11. wijst er nadrukkelijk op dat de EU zich actief moet opstellen met betrekking tot maritiem 
beheer op internationaal niveau ter bevordering van eerlijke mededingingsvoorwaarden 
voor de maritieme economie zonder haar doelen inzake de milieutechnische 
duurzaamheid van maritieme activiteiten in gevaar te brengen;

12. erkent de betekenis van de kustgebieden voor de ontwikkeling van duurzame energie die 
een essentieel en onlosmakelijk deel vormt van de EU-acties ter bestrijding van de 
mondiale klimaatverandering; wijst erop dat adequate ruimtelijke ordening om de 
ontwikkeling van locaties voor de productie van wind-, getijden- en andere vormen van 
energie mogelijk te maken daarom noodzakelijk is om botsingen met andere gebruikers 
van het zeemilieu zo veel mogelijk te beperken en om milieubeschadiging te voorkomen; 
juicht het toe dat door de industrie van duurzame energie aanzienlijke kansen worden 
geboden voor de schepping van werkgelegenheid en de totstandbrenging van technische
deskundigheid in de EU;

13. bevestigt andermaal zijn standpunt van 14 november 2006 over de richtlijn Mariene 
Strategie met name voor wat betreft de verboden van en/of de criteria voor 
stelselmatige/opzettelijke lozing van vaste stoffen, vloeistoffen of gassen in de waterzuil, 
zeebodem/ondergrond; is voorts van mening dat de opslag van koolstofdioxide in de 
zeebodem en ondergrond afhankelijk moet zijn van vergunning overeenkomstig de 
internationale wetgeving, voorafgaande milieueffectrapportage overeenkomstig richtlijn 
85/337/EEG1 van de Raad en de desbetreffende internationale overeenkomsten, alsook 
van periodiek toezicht en controle;

14. wijst er met klem op dat bij alle projecten (stadsontwikkeling, industrielocaties, havens en 
jachthavens, recreatielocaties enz.) langs de lange kust van de Gemeenschap uitdrukkelijk 
rekening moet worden gehouden met de gevolgen van de klimaatverandering en de 
daarmee verband houdende stijging van de zeespiegel, o.m. het toenemende aantal en de 
toenemende kracht van stormen en de grotere golfhoogte; dringt er met klem op aan dat er 
in kustgebieden geen nieuwe kerncentrales worden gebouwd;

15. is van mening dat het concept "groepering" gunstige gevolgen kan hebben voor het 
mariene milieu, als behoud van habitats, beheersing van vervuiling en andere 
milieutechnologieën vanaf de planningsfase worden opgenomen in ontwerp en 
tenuitvoerlegging van groepen; stelt vast dat gezamenlijke toepassing van de beste 
milieutechnologieën een belangrijk deel dient te vormen van het groepenconcept;

16. spreekt zijn waardering uit voor de Commissie als zij erkent dat een algemeen stelsel van 
ruimtelijke ordening noodzakelijk is om een stabiel regelgevingsklimaat te waarborgen; 
acht het een wezenlijk criterium voor ruimtelijke ordening dat activiteiten zodanig worden 
opgezet dat de gevolgen van voor het milieu schadelijke activiteiten buiten ecologisch 

  
1 PB L 175, 5.7.1985, blz. 40. (Richtlijn van de Raad van 27 juni 1985  betreffende de milieu-effectbeoordeling 
van bepaalde openbare en particuliere projecten) 
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gevoelige gebieden worden gehouden; dringt in dit verband aan op gebruik van het 
instrument van de strategische milieubeoordeling1;

17. wijst er echter met klem op dat één van de kerndoelen van het beheer van de kustgebieden 
het behoud van het mariene milieu dient te zijn en niet dat er symbolisch een paar 
beschermingsgebieden worden aangewezen;

18. is het in dit verband met de Commissie eens dat er wat betreft bevolkingsdichtheid en 
industrieactiviteit een natuurlijke grens is aan de menselijke activiteit die kustgebieden 
kunnen verdragen zonder dat het milieu ernstig en wellicht onomkeerbaar wordt 
aangetast; steunt derhalve het standpunt van de Commissie dat er een algemeen onderzoek 
nodig is om deze grenzen beter te kunnen bepalen en dienovereenkomstige prognoses en 
plannen op te stellen;

19. is het eens met het standpunt dat in het groenboek wordt ingenomen, namelijk dat er 
aanzienlijke en ernstige problemen bestaan in [verband met]de gegevens die beschikbaar 
zijn over de toestand van het maritieme gebied en de activiteiten die daar worden 
uitgevoerd of waarvan de gevolgen daar voelbaar zijn; steunt daarom het verzoek om veel 
betere programma's voor de verzameling van gegevens, cartografie en toezicht, het volgen 
van vaartuigen enz., waarbij de lidstaten, de Commissie en andere organen van de 
Gemeenschap zoals het Europees milieuagentschap en het Europees Agentschap voor de 
veiligheid van de zeevaart worden betrokken. 

20. stelt vast dat er in het groenboek enkele nuttige bijdragen worden vermeld die door de 
strijdkrachten kunnen worden geleverd, o.m zoek- en reddingsacties, hulp bij rampen en 
toezicht op zee; betreurt echter dat er geen melding wordt gemaakt van de milieuschade 
die kan worden veroorzaakt door defensie, zoals het testen van wapens, onderwater sonar, 
de bouw van marinebases enz.; dringt er in dit verband op aan militaire activiteiten 
volledig op te nemen in het maritiem beleid en hierop de milieueffectrapportage en 
aansprakelijkheid volledig toe te passen.

  
1 PB L 197, 21.7.2001, blz. 30 (Richtlĳn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 
betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's)
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