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RICHTLIJN 1999/   /EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van

betreffende de handhaving van de bepalingen inzake de arbeidstijd van zeevarenden
aan boord van schepen die havens in de Gemeenschap aandoen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 80, lid 2,

gezien het voorstel van de Commissie 1,

gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité 2,

volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 3,

                                                
1 PB C 43 van 17.02.1999, blz. 16.
2 PB C 138 van 18.05.1999, blz. 33.
3 Advies van het Europees Parlement van 14 april 1999 (nog niet in het PB verschenen),

gemeenschappelijk standpunt van de Raad van ............. 1999 (nog niet in het PB verschenen)
en besluit van het Europees Parlement van ............. 1999 (nog niet in het PB verschenen).
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OVERWEGENDE HETGEEN VOLGT:

(1) de sociale politiek van de Gemeenschap is er onder meer op gericht de gezondheid en

veiligheid van de werknemers in hun werkomgeving te verbeteren;

(2) het beleid van de Gemeenschap op het gebied van het zeevervoer is er onder meer op gericht

de leef- en werkomstandigheden van zeevarenden aan boord van schepen, de veiligheid op

zee en de preventie van verontreiniging veroorzaakt door ongevallen op zee te verbeteren;

(3) de Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft tijdens haar

vierentachtigste bijeenkomst van 8-22 oktober 1996 het Verdrag betreffende de werktijden

van zeevarenden en de bemanning van schepen van 1996 (IAO-Verdrag nr. 180) en het

Protocol van 1996 bij het Verdrag betreffende de minimumnormen op koopvaardijschepen

van 1976 (Protocol bij IAO-Verdrag nr. 147) aangenomen;

(4) de krachtens artikel 139, lid 2, van het Verdrag aangenomen Richtlijn 1999/63/EG van de

Raad van 21 juni 1999, betreffende de door de Associatie van reders van de Europese

Gemeenschap (ECSA) en de Federatie van de Bonden voor het vervoerspersoneel in de

Europese Unie (FST) 1 gesloten Overeenkomst betreffende de organisatie van de arbeidstijd

van zeevarenden, beoogt de uitvoering van die op 30 september 1998 tussen de sociale

partners gesloten overeenkomst (hierna "overeenkomst"); deze overeenkomst neemt een

aantal bepalingen van IAO-Verdrag nr. 180 over; zij is van toepassing op zeevarenden aan

boord van elk zeeschip, ongeacht of het staats- dan wel particulier eigendom is, dat

geregistreerd is op het grondgebied van een lidstaat en gewoonlijk gebruikt wordt in de

handelsscheepvaart;

                                                
1 PB L
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(5) doel van de onderhavige richtlijn is de toepassing van de op IAO-Verdrag nr. 180 gebaseerde

bepalingen van Richtlijn 1999/…/EG ten aanzien van elk schip dat een haven van de

Gemeenschap aandoet, ongeacht onder welke vlag het vaart, teneinde alle situaties die

duidelijk gevaar opleveren voor de veiligheid en de gezondheid van de zeevarenden te kunnen

vaststellen en verhelpen; Richtlijn 1999/…/EG omvat evenwel eisen die niet in IAO-Verdrag

nr. 180 zijn opgenomen en die dan ook niet van toepassing zijn aan boord van schepen die

niet onder de vlag van een lidstaat varen;

(6) Richtlijn 1999/…/EG is van toepassing op zeevarenden aan boord van elk zeeschip dat op het

grondgebied van een lidstaat is geregistreerd. De lidstaten moeten erop toezien dat de onder

hun vlag varende schepen aan alle bepalingen van Richtlijn 1999/…/EG voldoen;

(7) met het oog op de veiligheid en om concurrentievervalsing tegen te gaan, moeten de lidstaten

erop kunnen toezien dat alle zeeschepen die hun havens aandoen, ongeacht de staat waar ze

zijn geregistreerd, aan de relevante bepalingen van Richtlijn 1999/…/EG voldoen;

(8) met name schepen die varen onder de vlag van een staat die geen partij is bij IAO-Verdrag

nr. 180 of het Protocol bij IAO-Verdrag nr.147, mogen geen gunstiger behandeling krijgen

dan schepen onder de vlag van een staat die partij is bij dit Verdrag en dit protocol of bij een

van beide;

(9) voor de controle op de effectieve toepassing van Richtlijn 1999/…/EG moeten de lidstaten

inspecties verrichten aan boord van schepen, met name na het ontvangen van een klacht van

de kapitein, een bemanningslid of iedere persoon of organisatie met een legitiem belang bij de

veilige exploitatie van het schip, veilige leef- en werkomstandigheden aan boord of de

preventie van verontreiniging;
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(10) voor de toepassing van de onderhavige richtlijn mogen de lidstaten zo nodig op eigen initiatief,

havenstaatcontrole-inspecteurs aanwijzen voor inspecties aan boord van schepen die een haven

in de Gemeenschap aandoen;

(11) het bewijs dat een schip niet aan de eisen van Richtlijn 1999/…/EG voldoet kan worden

verkregen na controle van het organisatieschema van de werkzaamheden aan boord en van de

registers met de gegevens inzake arbeids- of rusttijden van de zeevarenden, of wanneer de

inspecteur reden heeft om aan te nemen dat de zeevarenden oververmoeid zijn;

(12) de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar een schip de haven is binnengelopen kan een

uitvaarverbod opleggen wanneer de omstandigheden aan boord van dat schip duidelijk

gevaarlijk zijn voor de gezondheid of veiligheid van de zeevarenden, totdat de geconstateerde

tekortkomingen zijn verholpen of de bemanning voldoende is uitgerust;

(13) aangezien in Richtlijn 1999/…/EG de bepalingen van IAO-Verdrag nr. 180 zijn

overgenomen, kan controle op de naleving door op het grondgebied van een derde staat gere-

gistreerde schepen van de bepalingen van deze richtlijn pas plaatsvinden nadat dit Verdrag in

werking is getreden,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Doel en toepassingsgebied

1. Doel van deze richtlijn is te voorzien in een mechanisme voor controle op en handhaving van de

naleving van Richtlijn 1999/…/EG/ van .. .. 1999 betreffende de arbeidstijd van zeevarenden door

schepen die havens van de lidstaten aandoen, teneinde de veiligheid op zee, de werkomstandig-

heden, de gezondheid en de veiligheid van zeevarenden aan boord van schepen te verbeteren.
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2. De lidstaten nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat schepen die niet op hun

grondgebied geregistreerd staan noch onder hun vlag varen de clausules 1 tot en met 12 van de

overeenkomst in de bijlage bij Richtlijn 1999/…/EG naleven.

Artikel 2

Definities

In het kader van deze richtlijn wordt verstaan onder

a) "schip": elk zeeschip, ongeacht of het staats- dan wel particulier eigendom is, dat gewoonlijk

gebruikt wordt in de handelsscheepvaart. Vissersvaartuigen vallen niet onder deze definitie;

b) "bevoegde autoriteit": de autoriteiten die door de lidstaten zijn aangewezen om taken te

verrichten krachtens deze richtlijn;

c) "inspecteur": een werknemer of andere persoon uit de overheidssector die aan de bevoegde

autoriteit van een lidstaat verantwoording verschuldigd is en die door deze bevoegde autoriteit

is gemachtigd om de werkomstandigheden aan boord te inspecteren;

d) "klacht": een mededeling of verslag ingediend door een bemanningslid, een

beroepsorganisatie, een associatie, een vakbond of, in het algemeen, eenieder die belang heeft

bij de veiligheid van het schip en met name bij de veiligheid en gezondheid van de

bemanning,
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Artikel 3

Opstelling van verslagen

Onverminderd artikel 1, lid 2, stelt een lidstaat die een klacht ontvangt die hij niet kennelijk

ongegrond acht of over aanwijzingen beschikt dat een schip dat vrijwillig in het kader van de

normale uitoefening van zijn activiteiten dan wel om operationele redenen een van zijn havens

aandoet, niet voldoet aan de in Richtlijn 1999/…/EG genoemde normen, een verslag op ten behoeve

van de regering van het land waar het schip is geregistreerd, en indien een overeenkomstig artikel 4

verrichte inspectie relevante bewijzen oplevert, neemt de lidstaat de nodige maatregelen om te

waarborgen dat alle omstandigheden aan boord die duidelijk gevaar opleveren voor de veiligheid of

de gezondheid van de zeevarenden worden verholpen. De identiteit van de persoon die de klacht

indient behoeft niet aan de kapitein of de eigenaar van het schip bekend te worden gemaakt.

Artikel 4

Inspectie en nadere inspectie

1. Wanneer een inspecteur een inspectie verricht met het doel bewijzen te verzamelen dat een schip

niet voldoet aan de normen van Richtlijn 1999/…/EG, onderzoekt hij of:

- er aan boord van het schip een organisatieschema van de werkzaamheden voorhanden is, dat

in de werktaal of -talen van het schip en in het Engels is opgesteld volgens het model van

bijlage I of een ander gelijkwaardig model, en dat op een gemakkelijk toegankelijke plaats

aan boord is opgehangen;

- de gegevens over de arbeids- en rusttijden van de zeevarenden in de werktaal of -talen van het

schip en in het Engels worden geregistreerd op formulieren volgens het model van bijlage II,

of een ander gelijkwaardig model, die aan boord worden bewaard en door de bevoegde

autoriteit van de staat waar het schip is geregistreerd, zijn goedgekeurd.
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2. Wanneer een klacht is ontvangen, of de inspecteur op grond van zijn eigen waarnemingen aan

boord vermoedt dat de zeevarenden oververmoeid zijn, voert de inspecteur een nadere inspectie uit

volgens lid 1 om zich ervan te vergewissen of de geregistreerde arbeids- en rusttijden in

overeenstemming zijn met de in Richtlijn 1999/…/EG voor de zeevaartsector vastgelegde normen

en of daaraan naar behoren de hand is gehouden, waarbij hij andere geregistreerde gegevens

betreffende de scheepsactiviteiten in zijn beoordeling betrekt.

Artikel 5

Herstel van tekortkomingen

1. Indien tijdens de inspectie of de nadere inspectie blijkt dat het schip niet voldoet aan de normen

van Richtlijn 1999/…/EG, neemt de lidstaat de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat

omstandigheden aan boord die duidelijk gevaar opleveren voor de veiligheid of de gezondheid van

de zeevarenden, worden verbeterd. Zo kan onder meer een uitvaarverbod worden opgelegd, totdat

de geconstateerde tekortkomingen zijn verholpen of de zeevarenden voldoende zijn uitgerust.

2. Indien er duidelijke aanwijzingen zijn dat het wachtpersoneel van de eerste wacht of van één van

de aflossingsploegen oververmoeid is, zorgt de lidstaat ervoor dat het schip niet uitvaart voordat de

geconstateerde tekortkomingen zijn hersteld of de zeevarenden voldoende zijn uitgerust.

Artikel 6

Follow-up procedures

1. Wanneer een schip krachtens artikel 5 een verbod krijgt opgelegd om de haven te verlaten, stelt

de bevoegde autoriteit van de lidstaat de kapitein, de eigenaar of exploitant, de overheid van de

vlaggenstaat of de staat waar het schip is geregistreerd dan wel de consul, of wanneer er geen

consul is, de dichtstbijzijnde diplomatieke vertegenwoordiging van de betrokken staat, in kennis

van de resultaten van de in artikel vier, bedoelde inspecties, van eventuele beslissingen van de

inspecteur en van de vereiste corrigerende maatregelen.
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2. Bij een inspectie krachtens deze richtlijn wordt alles in het werk gesteld om te voorkomen dat een

schip onrechtmatig wordt opgehouden. Is dat toch het geval, dan heeft de eigenaar of exploitant

recht op vergoeding van geleden verlies of schade. In geval van vermeend onrechtmatig oponthoud

rust de bewijslast op de eigenaar of exploitant van het schip.

Artikel 7

Recht van beroep

1. De eigenaar of de exploitant van het schip of diens vertegenwoordiger in de lidstaat heeft het

recht beroep in te stellen tegen een door de bevoegde instantie genomen besluit tot aanhouding. Het

beroep schorst de aanhouding niet.

2. De lidstaten dienen hiertoe in overeenstemming met hun nationale wetgeving passende beroeps-

procedures in te stellen en te handhaven.

3. De bevoegde instantie dient de kapitein van het schip als bedoeld in lid 1 naar behoren op de

hoogte te stellen van zijn recht op beroep.

Artikel 8

Administratieve samenwerking

1. De lidstaten treffen de nodige regelingen om ervoor te zorgen dat er, onder voorwaarden die

verenigbaar zijn met die van artikel 14 van Richtlijn 95/21/EG van de Raad van 19 juni 1995

betreffende de naleving, met betrekking tot de schepen die gebruik maken van havens in de

Gemeenschap en varen in de onder de jurisdictie van de lidstaten vallende wateren, van

internationale normen op het gebied van de veiligheid van schepen, voorkoming van

verontreiniging en leef- en werkomstandigheden aan boord (havenstaatcontrole) 1, samenwerking is

tussen hun bevoegde instanties en de bevoegde instanties van de andere lidstaten met het oog op de

effectieve toepassing van deze richtlijn, en stellen de Commissie van die regelingen in kennis.

                                                
1 PB L 157 van 07.07.1995, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 98/42/EG

(PB L 184 van 27.06.1998, blz. 40).
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2. De informatie betreffende de ter toepassing van de artikelen 4 en 5 genomen maatregelen wordt

bekendgemaakt overeenkomstig de voorwaarden van artikel 15, eerste alinea, van

Richtlijn 95/21/EG.

Artikel 9

Niet-begunstigingsclausule

Bij inspectie van een schip dat geregistreerd is op het grondgebied of onder de vlag vaart van een

staat die IAO-Verdrag nr. 180 of het protocol bij IAO-Verdrag nr. 147 niet heeft geratificeerd,

zorgen de lidstaten ervoor dat, zodra het Verdrag en het protocol in werking zijn getreden, de

behandeling van dit schip en haar bemanning niet gunstiger is dan van een schip dat geregistreerd is

op het grondgebied of onder de vlag vaart van een staat die wel partij is bij IAO-Verdrag nr. 180

en/of het protocol bij IAO-Verdrag nr. 147.

Artikel 10

Slotbepalingen

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om

uiterlijk 30 juni 2002 aan deze richtlijn te voldoen.

2. Wanneer de lidstaten de in lid 1 bedoelde bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de

onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die

bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

3. De lidstaten delen de Commissie onverwijld alle bepalingen van intern recht mee die zij op het

onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen. De Commissie stelt de andere lidstaten daarvan in

kennis.
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Artikel 11

Vaartuigen van niet–lidstaten

De bepalingen van deze richtlijn zijn pas op de datum van inwerkingtreding van IAO-Verdrag

nr. 180 en het protocol bij het IAO-Verdrag nr. 147 van toepassing op schepen die niet in een

lidstaat geregistreerd zijn of niet varen onder de vlag van een lidstaat.

Artikel 12

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de

Europese Gemeenschappen.

Artikel 13

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te

voor de Raad

de Voorzitter

________________________
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BIJLAGE I
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van de werkzaamheden aan boord
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Model organisatieschema van de werkzaamheden aan boord 1

Naam van het schip:____________ Vlag van het schip: ____________ (eventueel) IMO-nummer: __________ schema voor het laatst bijgewerkt op: _____________
( ) van ( ) bladzijden.

Het maximumaantal werkuren of minimumaantal rusturen is van toepassing overeenkomstig: _______________ (nationale of wettelijke of bestuursmaatregel), uitgevaardigd in
overeenstemming met IAO-Verdrag nr. 180 betreffende de werktijden van zeevarenden en de bemanning van schepen van 1996, conform dat verdrag geregistreerde of goedgekeurde
geldende collectieve arbeidsovereenkomsten en het Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst van 1978, zoals
gewijzigd, (STCW-Verdrag) 2

Het maximumaantal werkuren of minimumaantal rusturen 3 ___________________________________________

Andere eisen: ________________________________________________________________________________

Functie/Rang 4
Gepland aantal werkuren per dag op zee Gepland aantal werkuren per dag in de

haven Opmerkingen
Totaal aantal werk-/rusturen per dag

Wachtdienst
(van-tot)

Andere dienst
(van-tot) 5

Wachtdienst
(van-tot)

Andere dienst
(van-tot) Op zee In de haven

Handtekening van de kapitein _______________

                                                
1 Dit schema moet in de werktaal of -talen van het schip en in het Engels gesteld zijn.
2 Voor uittreksels uit IAO-Verdrag nr. 180 en het STCW-Verdrag zie keerzijde.
3 Doorhalen wat niet van toepassing is.
4 Voor functies en rangen die ook voorkomen in het document betreffende de minimumbemanningssterkte dient de terminologie van dat document te worden gebruikt.
5 Voor wachtdienstdoend personeel kan onder opmerkingen het verwachte aantal uren worden vermeld dat aan onvoorziene taken zal moeten worden besteed; dit aantal moet

ook worden genoteerd in de kolom van het totale aantal werkuren per dag.
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Uittreksels uit IAO-Verdrag nr. 180 en het STCW-Verdrag

IAO-Verdrag nr. 180

Artikel 5
1. De grenzen aan de werktijden zijn als volgt: (a) de maximumwerktijd mag niet langer zijn dan: (i) 14 uur in elke periode van 24 uur; en (ii) 72 uur in elke periode van 7 dagen; of (b) de
minimumrusttijd mag niet korter zijn dan: (i) 10 uur in elke periode van 24 uur; en (ii) 77 uur in elke periode van 7 dagen.
2. De rusttijd kan ten hoogste in 2 perioden waarvan er 1 minstens zes uur moet bedragen worden opgedeeld en de tijdruimte tussen twee opeenvolgende rusttijden mag niet langer zijn dan 14 uur.
6. Niets in de leden 1 en 2 belet een partij nationale wettelijke of bestuursrechtelijke maatregelen of een procedure vast te stellen op grond waarvan de bevoegde autoriteit collectieve
arbeidsovereenkomsten kan goedkeuren of registreren die uitzonderingen op de vastgestelde grenzen mogelijk maken. Dergelijke uitzonderingen dienen zoveel mogelijk aan de gestelde normen te
voldoen, maar er kan rekening worden gehouden met frequenter of langer durend verlof, of de toekenning van compensatieverlof voor zeevarenden die wachthouden of zeevarenden die aan boord
werken van schepen die korte reizen maken.

Artikel 7
1. Niets in dit verdrag kan worden geacht afbreuk te doen aan het recht van een kapitein van een schip om van een zeevarende te verlangen alle uren te werken die noodzakelijk zijn voor de
onmiddellijke veiligheid van het schip, de personen aan boord of de lading, of om bijstand te verlenen aan andere schepen of personen die op zee in nood verkeren.
3. Zodra dit na het herstel van de normale situatie mogelijk is, zorgt de kapitein ervoor dat alle zeevarenden die tijdens een geplande rustperiode gewerkt hebben, de nodige tijd kunnen rusten.

STCW-Verdrag
Paragraaf A-VIII/I van de STCW-Code (voorschriften)

1. Alle personen die zijn aangewezen om dienst te doen als officier die chef van de wacht is moeten per 24 uur minstens 10 uur rust krijgen.
2. De rusturen mogen over niet meer dan 2 perioden verdeeld zijn en 1 daarvan moet minstens 6 uur bedragen.
3. De in de leden 1 en 2 vastgelegde eisen inzake rustperioden hoeven niet te worden nageleefd in geval van nood of oefening of in andere doorslaggevende operationele omstandigheden.
4. Onverminderd de bepalingen van de leden 1 en 2 mag de minimumperiode van 10 uur maximaal tot 6 opeenvolgende uren worden verminderd, mits dit niet langer duurt dan 2 dagen en ten

minste 70 uren rust wordt gegeven per periode van 7 dagen.
5. De overheid moet voorschrijven dat wachtregelingen op een gemakkelijk toegankelijke plaats worden opgehangen.

Paragraaf B-VIII/I van de STCW-Code (leidraad)

3. Bij de toepassing van voorschrift VIII/I moet met het volgende rekening worden gehouden:
1. bij het treffen van voorzieningen om vermoeidheid te voorkomen moet ervoor worden gezorgd dat in zijn totaliteit niet buitensporig of onredelijk lang wordt gewerkt. Met name moet het

feit dat in paragraaf A-VIII/I minimumrustperioden zijn vastgesteld niet in die zin worden geïnterpreteerd dat alle overige uren aan wachtdienst of andere dienst mogen worden besteed;
2. de frequentie en lengte van de verlofperioden en het verlenen van compensatieverlof zijn essentiële factoren bij het voorkomen dat de vermoeidheid zich over een bepaalde periode

opstapelt;
3. voor schepen die korte reizen maken, mogen de voorschriften variëren mits bijzondere veiligheidsvoorzieningen worden getroffen

.
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van zeevarenden
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Modelformulier voor de registratie van de arbeids- of rusttijden van zeevarenden 1

Naam van het schip: _______________ (eventueel) IMO-nummer: _______________ Vlag van het schip: __________         Bladzijde 1 van 2

Zeevarende (volledige naam): _______________________________________ Functie/rang: ____________________________

Maand en jaar: _______________________________ Wachtdienst 2        ja                    neen

Registratie van arbeids- /rusttijden 3

Gelieve al naar het geval, aan te kruisen, aan te strepen of met een pijltje aan te geven of het om werk- dan wel rusttijden gaat.

VUL DE TABEL IN OP DE KEERZIJDE

De volgende nationale wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen en/of collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende beperkingen van de arbeidstijd  of
minimumrusttijden zijn van toepassing op dit schip: ______________________

Ik verklaar dat dit formulier waarheidsgetrouw is ingevuld.

Naam van de kapitein of persoon die door de kapitein gemachtigd is om dit formulier te ondertekenen _____________________________________

Handtekening van de kapitein of zijn gemachtigde ________________________ Handtekening van de zeevarende ___________________________

Een exemplaar van dit formulier is bestemd voor de zeevarende Dit formulier is onderworpen aan controle en goedkeuring conform
de procedures vastgesteld door (naam van de bevoegde autoriteit)

                                                
1 Dit overzicht moet in de werktaal of -talen van het schip en in het Engels voorhanden zijn.
2 Aangeven wat van toepassing is.
3 Doorhalen wat niet van toepassing is.
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Gelieve, naar gelang van toepassing, aan te kruisen, aan te strepen of met een pijltje aan te geven of het om werk- dan wel rusttijden gaat
UUR         0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 2 3

De zeevarende moet dit deel niet invullten

Datum
Uren rust in een
periode van
24 uur

Opmerkingen
Uren arbeid of rust
naar gelang van
toepassing in een
periode van
24 uur.(1)2

Uren arbeid of rust
naar gelang van
toepassing in een
periode van
7 dagen (2)2

Uren              0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 2 3

1. In te vullen en te gebruiken volgens de procedures die door de bevoegde autoriteit zijn vastgesteld overeenkomstig de relevante eisen van het Verdrag betreffende de werktijden van zeevarenden en de bemanning van
schepen van 1996 (Verdrag nr. 180).

2. Er kunnen bijkomende berekeningen of controles nodig zijn met het oog op de naleving van de relevante eisen van het Verdrag betreffende de werktijden van zeevarende en de bemanning van schepen van 1996 (Verdrag
nr. 180 en het Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst (STCW-Verdrag).

____________________________
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I. INLEIDING

1. Op 25 november 1998 heeft de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad het

voorstel voor deze richtlijn ingediend, op basis van artikel 80, lid 2, van het EG-Verdrag

(voorheen artikel 84, lid 2).

2. Het Economisch en Sociaal Comité heeft advies uitgebracht op 25 maart 1999.

3. Het Europees Parlement heeft zijn advies in eerste lezing uitgebracht op 14 april 1999.

Het heeft geen enkel amendement bij het Commissievoorstel geformuleerd.

4. Op 10 mei 1999, d.w.z. na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam, heeft de

Raad dit dossier voorgelegd aan het Comité van de Regio's. Bij brief van 25 juni 1999

heeft het Comité van de Regio's de Raad geïnformeerd dat "Commissie 5 (sociaal beleid,

volksgezondheid, consumentenbescherming, onderzoek, toerisme), met dit dossier belast,

besloten heeft (...) hierover geen advies op te stellen, krachtens artikel 39 van zijn

reglement van orde."

5. Overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag heeft de Raad op 12 juli 1999 een gemeen-

schappelijk standpunt over het richtlijnvoorstel van de Commissie vastgesteld.

II. DOEL

De Raad heeft op 23 november 1993 Richtlijn 93/104/EG betreffende een aantal aspecten van

de organisatie van de arbeidstijd vastgesteld. Sommige sectoren en activiteiten zijn van het

toepassingsgebied van die richtlijn uitgesloten: het lucht-, weg- en zeevervoer, de binnenvaart,

de zeevisserij, andere activiteiten op zee en de activiteiten van artsen in opleiding.
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Deze richtlijn strekt tot toepassing van de bepalingen van Richtlijn 1999/63/EG inzake de

Overeenkomst betreffende de organisatie van de arbeidstijd van zeevarenden, gesloten door

de Associatie van reders van de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Federatie van de

bonden voor het vervoerspersoneel in de Europese Unie, op grond van de bepalingen van

IAO-Verdrag nr. 180, op elk schip die een haven in de Gemeenschap aandoet, ongeacht

onder welke vlag het vaart, teneinde alle omstandigheden die duidelijk gevaarlijk zijn voor de

veiligheid of gezondheid van zeevarenden vast te stellen en te verhelpen.

III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

1. ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Ofschoon de Raad de door de Commissie voorgestelde en door het Parlement gesteunde

aanpak en oogmerken geëerbiedigd heeft, heeft hij het toch nodig gevonden in de tekst

van het richtlijnvoorstel enkele kleine, hoofdzakelijk redactionele wijzigingen aan te

brengen.

Bij het aanbrengen van die wijzigingen heeft de Raad zich vooral laten leiden door de

wens de tekst in overeenstemming te brengen met andere teksten, zoals Richtlijn

1999/63/EG, IAO-Verdrag nr. 180 en het Protocol bij IAO-Verdrag nr. 147.

2. AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Europees Parlement heeft geen enkel amendement geformuleerd bij het

Commissievoorstel.

3. WIJZIGINGEN VAN DE RAAD IN HET COMMISSIEVOORSTEL

(Tenzij anders vermeld is de nummering van de overwegingen en de alinea's waarnaar

verwezen wordt, die van het gemeenschappelijk standpunt).
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3.1. Toepassing van de richtlijn op schepen van derde landen (artikel 1, lid 2)

De Raad heeft artikel 1, lid 2, vereenvoudigd door te bepalen dat de lidstaten

passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de clausules 1 tot en met 12

van de overeenkomst, die in Richtlijn 1999/63/EG staat, worden nageleefd aan boord

van schepen die niet op het grondgebied van de lidstaat geregistreerd zijn of niet

onder de vlag varen van de lidstaat waar de controles worden uitgevoerd.

3.2. Definitie van schip (artikel 2)

De Raad heeft deze definitie enigszins gewijzigd omdat hij de definitie heeft

overgenomen die staat in de overeenkomst tussen de sociale partners, als vermeld in

Richtlijn 1999/63/EG.

3.3. Kennelijk niet-gegronde klachten en bescherming van de identiteit van de

persoon van wie de klacht afkomstig is (artikel 3)

De Raad heeft willen aangeven dat de lidstaten niet verplicht zijn niet-gegronde

klachten te onderzoeken en dat bovendien de identiteit van de persoon van wie de

klacht afkomstig is, dient te worden beschermd.

3.4. Herstel van tekortkomingen (artikel 5, lid 2)

De Raad heeft het passend geacht, lid 1 aan te vullen door een tweede lid toe te

voegen dat specifiek over de bemanning met wachtdienst gaat.
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3.5. Administratieve samenwerking (artikel 8)

De Raad heeft een precisering willen aanbrengen bij lid 1 om de administratieve

samenwerking in het kader van deze richtlijn en andere teksten, zoals Richtlijn

95/21/EG van de Raad, beter op elkaar af te stemmen.

3.6. Omzettingstermijn (artikel 10)

De Raad vond de door de Commissie voorgestelde termijn voor de omzetting van

deze richtlijn, namelijk 30 juni 2001, te kort om de inwerkingtreding van IAO-Verdrag

nr. 180 en het Protocol bij IAO-Verdrag nr. 147 te waarborgen. Daarom heeft hij in zijn

gemeenschappelijk standpunt bepaald dat de omzettingstermijn verstrijkt op 30 juni

2002.
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MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea van het EG-verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad betreffende het voorstel voor een
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van de
werktijden van zeevarenden aan boord van schepen die havens in de Gemeenschap

aandoen

1. VOORGESCHIEDENIS

De Commissie heeft op 25 november 1998 bovenstaand richtlijnvoorstel bij het
Parlement en de Raad ingediend op grond van toenmalig artikel 84, lid 2) (nu
artikel 80, lid 2) van het Verdrag.

Het Economisch en Sociaal Comité heeft advies uitgebracht op 25 maart 1999.

Het Europees Parlement heeft in eerste lezing advies uitgebracht op 14 april 1999.

Het Parlement heeft het voorstel van de Commissie gesteund zonder amendementen
voor te stellen.

De Raad heeft op 12.7.1999 met eenparigheid van stemmen een gemeenschappelijk
standpunt aangenomen.

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

De Commissie heeft voorgesteld om Richtlijn 99/63/EG betreffende de
overeenkomst die in de sector zeevervoer door de sociale partners is gesloten aan te
vullen met onderhavig voorstel. Doel is te zorgen voor een vergelijkbaar niveau van
veiligheid en gezondheidsbescherming voor de opvarenden van alle schepen,
ongeacht de vlag waaronder zij varen. De bedoeling is tevens om tegelijkertijd te
zorgen voor gelijke concurrentievoorwaarden voor onder communautaire vlaggen en
onder vlaggen van derde landen varende schepen. Daarom moeten de lidstaten,
wanneer onder de vlag van derde landen varende schepen havens in de Gemeenschap
aandoen, de werkomstandigheden aan boord inspecteren, om ervoor te zorgen dat
ook die schepen aan Richtlijn 99/63/EG voldoen. De overeenkomst tussen de sociale
partners weerspiegelt de bepalingen van IAO-Verdrag nr. 180 betreffende de
werktijden van zeevarenden en de bemanning van schepen en het Protocol van 1996
bij het Verdrag betreffende de minimumnormen op koopvaardijschepen (Verdrag nr.
147), en bestrijkt nog een aantal andere terreinen.



3

3. COMMENTAAR OP HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1. Korte algemene opmerkingen over het Gemeenschappelijk standpunt

Het gemeenschappelijk standpunt volgt het voorstel van de Commissie bijna
helemaal, op drie punten na. Dit zijn echter geen ingrijpende wijzigingen:

1. Bepalingen van de overeenkomst tussen de sociale partners die geen
weerspiegeling zijn van IAO-Verdrag nr. 180, zullen niet worden
gecontroleerd in de havens van de lidstaten.

2. Veranderingen in de definities en verduidelijkingen van bepaalde artikelen.

3. De datum van tenuitvoerlegging wordt één jaar opgeschoven, tot
30 juni 2002.

De Raad heeft het Gemeenschappelijk standpunt met algemene stemmen
aangenomen. De Commissie stemde in met aangenomen veranderingen,
omdat zij in overeenstemming zijn met IAO-Verdrag nr. 180, een verbetering
van de tekst betekenen en de richtlijn verduidelijken. De Commissie ging
akkoord met een latere datum van tenuitvoerlegging, omdat de lidstaten zo
meer tijd krijgen om de ratificatie van Verdrag nr. 180 en het Protocol van
1996 bij Verdrag nr. 147 te voltooien. Volgens het internationaal recht moet
de ratificatie eerst haar beslag krijgen, voordat een lidstaat schepen uit derde
landen kan inspecteren om te zien of ze aan de IAO-Verdragen voldoen.

3.2. Amendementen van het Parlement in eerste lezing

Niet relevant

3.3. Commentaar op de belangrijkste veranderingen

3.3.1. Artikel 1 – Doel en toepassingsgebied

De Commissie had voorgesteld om onder de vlag van een andere lidstaat
varende schepen die een haven van een lidstaat aandoen, te inspecteren om na
te gaan of ze voldoen aan de artikelen 13 t/m 16 van de Europese
overeenkomst van de sociale partners (gezondheidskeuring, nachtwerkers,
gezondheidsbescherming en betaald jaarlijks verlof). Aangezien onder de vlag
van derde landen varende schepen niet met betrekking tot deze bepalingen
behoeven te worden geïnspecteerd, vond de Raad het voldoende dat de
lidstaten van de EU deze bepalingen toepassen en handhaven in hun
hoedanigheid van vlaggenstaat. Het is dus niet nodig om met betrekking tot
deze bepalingen extra controles in de havens van de Gemeenschap te
voorzien. De Commissie ging met deze wijziging akkoord.

3.3.2. Artikel 2 – Definities

De Raad heeft de definities van “schip” en “klacht” enigszins veranderd. De
Raad heeft de wijzigingen aanvaard, omdat de definities hierdoor worden
verbeterd.



4

3.3.3. Artikelen 3, 4 en 5 – Inspecties

De Raad heeft besloten tot een rangorde van maatregelen met betrekking tot
deze artikelen, die de inspectie en verbetering van tekortkomingen regelen.
De tekst van de Raad betekent een verbetering van het voorstel; dus gaat de
Commissie met de wijzigingen akkoord.

3.3.4. Artikel 8 – Administratieve samenwerking

De Raad heeft een verwijzing toegevoegd naar Richtlijn 95/21/EG
betreffende de naleving, met betrekking tot de schepen die gebruik maken
van havens in de Gemeenschap en varen in de onder de jurisdictie van de
lidstaten vallende wateren, van internationale normen op het gebied van de
veiligheid van schepen, voorkoming van verontreiniging en leef en
werkomstandigheden aan boord (havenstaatcontrole). De Commissie heeft de
verwijzing aanvaard;

3.3.5. Artikel 10 – Slotbepalingen

De Raad heeft besloten de datum van tenuitvoerlegging te verschuiven naar
30 juni 2002, omdat de lidstaten in verband met de ratificatie van
IAO-Verdrag nr. 180 en het Protocol van 1996 bij Verdrag nr. 147 bang
waren dat zij niet voldoende tijd zouden hebben voor de afwikkeling van hun
interne procedures en de depositie van de ratificatieinstrumenten bij de IAO.
In verband hiermee heeft de Commissie het uitstel van één jaar aanvaard.

Lid 2 van dit artikel (uitzonderingsbepaling voor het Verenigd Koninkrijk) is
in verband met de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam op 1
maart 1999 niet meer nodig.

3.3.6. Artikel 11 – Vaartuigen van niet-lidstaten

De Commissie had voorgesteld om de bepalingen van deze richtlijn pas drie
maanden na de datum van inwerkingtreding van IAO-Verdrag nr. 180 en het
Protocol van 1996 bij Verdrag 147 van toepassing te laten zijn op schepen
die niet zijn geregistreerd op het grondgebied of niet varen onder de vlag van
een lidstaat . De Raad heeft deze bepaling geschrapt. De Commissie had er
geen problemen mee, omdat deze bepaling alleen was voorgesteld om de
lidstaten meer flexibiliteit te geven.

4. CONCLUSIE

De Commissie is blij dat de Raad, evenals het Parlement en het Economisch Sociaal
Comité, tijdig een gemeenschappelijk standpunt heeft bereikt, dat het voorstel van de
Commissie volledig volgt en geen ingrijpende wijzigingen bevat.


