
Stemt jouw land voor of tegen bescherming van de zee?

De olie&gasbedrijven, en de zand- en 
grindwinningsindustrie, richten hun  
krachten op het voorkomen van sterke
wetgeving voor bescherming van de 
zee. Ze lijken vooral de Britten,
Duitsers en Nederlanders voor zich 
gewonnen te hebben. 

Stemkracht van de EU-lidstaten in de Raad

Spanje en Portugal  zijn bezorgd over de mogelijke kosten van het implementeren 
van de Richtlijn en doen een beroep op financiële hulp uit EU-fondsen. De 
Portugezen willen de onderhandelingen over de Richtlijn afronden in Brussel tegen 
het eind van 2007, tijdens de periode van hun EU-voorzitterschap.



Het Verenigd Koninkrijk leidt het nee-kamp, dat tegen sterke en bindende maatregelen
is in de Richtlijn Europese Mariene Strategie. Gedurende de onderhandelingen heeft het 
gewerkt aan het afzwakken van de Richtlijn. Zijn de Britten hun band met de zee vergeten?

Nederland en Frankrijk zijn, net als Engeland, tegen 
sterke, bindende regelgeving.  Nederland vreest 
extra bureaucratie, en Frankrijk is tegen maatregelen 
voor zeereservaten en tegen radioactieve vervuiling.

Zweden, België en Italië hebben de sterkste posities voor wettelijk bindende
maatregelen ingenomen voor de bescherming van Europa's zeeën. De Milieuminister 
van Italië is de enige die aandringt op een rechtstreekse verplichting om de zeeën 
gezonder te maken. Hij roept op alle 'wellicht-en' en 'maar-en' te verwijderen. 
De Italiaanse Milieuminister heeft ook sterke maatregelen geeist voor het instellen 
van volledig beschermde zeereservaten. Helaas werd hij niet gesteund door de 
andere Europese Milieuministers bij de Raadsvergadering in december 2006.

Oostenrijk, samen met andere landen zonder kust, heeft geprotesteerd
tegen het feit dat deze Richtlijn voor hen substantiële verplichtingen zou 
scheppen. Ze willen worden vrijgesteld van deze verbintenis.

Denemarken, Polen
en Slovenië  zijn ook 
tegen een sterke
Mariene Richtlijn,

maar hebben minder bijgedragen 
aan het afzwakken tijdens de
onderhandelingen in de Raad. 
Ondanks aarzelingen heeft de
Deense Milieuminister het belang
van beschermde gebieden 
benadrukt, en pleit hij voor 
gebieden volledig vrij van al het 
onttrekkend gebruik.







Voorstanders van een sterke Richtlijn Moeten nog overtuigd worden  Blokkeren waarschijnlijk een sterke positie

De visserijsector lijkt verdeeld in hun  
positie t.a.v. de Richtlijn. Sommige 
vissers zien de Richtlijn als een 
mogelijkheid voor gezondere zeeën
en visvooraden, andere zijn tegen 
elke restrictie op visserij.
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Duitsland en Finland zijn 
teleurstellend zwak in het
verdedigen van een sterke  
Richtlijn. Greenpeace verwacht
veel meer uitgesproken posities
voor bindende maatregelen,
zeereservaten en gezamenlijke
EU-standpunten. Beide landen 
zouden Italië, Zweden en  
België moeten steunen.




