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RICHTLIJN 2004/    /EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van                             

inzake verontreiniging vanaf schepen en invoering van sancties voor inbreuken

(Tekst van belang voor de EER)

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,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité 1,

Gezien het advies van het Comité van de Regio's 2,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 3,

                                                
1 PB C 220 van 16.9.2003, blz. 72.
2 PB C … van …, blz. …
3 Advies van het Europees Parlement van 13.1.2004 (nog niet verschenen in het

Publicatieblad).



11964/3/04 REV 3 AL/aa 2
DG C IV    NL

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het maritieme veiligheidsbeleid van de Gemeenschap heeft tot doel een hoog niveau van

veiligheid en milieubescherming te bewerkstelligen en gaat ervan uit dat alle bij goederen-

vervoer over zee betrokken partijen een verantwoordelijkheid hebben ervoor te zorgen dat de

in Gemeenschapswateren ingezette schepen voldoen aan de geldende voorschriften en

normen.

(2) De materiële normen voor lozingen van verontreinigende stoffen vanaf schepen zijn in alle

lidstaten gebaseerd op het Marpol 73/78 Verdrag; deze regels worden echter dagelijks door

een zeer groot aantal in Gemeenschapswateren varende schepen genegeerd, zonder dat

hiertegen wordt opgetreden.

(3) De implementatie door de lidstaten van Marpol 73/78 in de Gemeenschap verloopt niet

uniform, en daarom is er behoefte aan harmonisatie op Gemeenschapsniveau; met name wat

betreft de oplegging van sancties wegens lozingen van verontreinigende stoffen vanaf schepen

hanteren de lidstaten sterk verschillende praktijken.

(4) Afschrikkende maatregelen vormen een integrerend deel van het maritieme veiligheidsbeleid

van de Gemeenschap, omdat zij de verantwoordelijkheid van elk van de bij het vervoer van

verontreinigende goederen over zee betrokken partijen koppelt aan de dreiging van sancties;

een doeltreffende bescherming van het milieu vereist daarom doeltreffende, afschrikkende en

evenredige sancties.
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(5) In dit verband is het van essentieel belang om te komen tot een onderlinge aanpassing van de

bestaande rechtsregels, in het bijzonder, enerzijds, de precieze omschrijving van de inbreuk in

kwestie en de gevallen waarin deze niet bestraft wordt, hetgeen wordt geregeld bij deze

richtlijn, en, anderzijds, minimumvoorschriften voor straffen, aansprakelijkheid en rechts-

macht, hetgeen wordt geregeld bij Kaderbesluit 2004/…/JBZ van ......... tot versterking van

het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van verontreiniging vanaf schepen 1.

(6) Met deze richtlijn wordt onder andere beoogd het begrip "lozingen" te definiëren en bijgevolg

de uitvoering van Kaderbesluit 2004/…/JBZ doeltreffender te maken teneinde die inbreuk te

voorkomen.

(7) Noch van de internationale regels inzake burgerlijke aansprakelijkheid en schadevergoeding

voor olieverontreiniging noch van de internationale regels met betrekking tot verontreiniging

met andere gevaarlijke of schadelijke stoffen gaat een voldoende afschrikkende werking uit

om de bij het vervoer van gevaarlijke ladingen over zee betrokken partijen van ongeoorloofde

praktijken te weerhouden; de vereiste afschrikkende werking kan uitsluitend worden bereikt

door invoering van sancties die van toepassing zijn op eenieder die verontreiniging van de zee

veroorzaakt of daartoe bijdraagt; de sancties dienen niet alleen van toepassing te zijn op de

eigenaar of de kapitein van het schip, maar ook op de eigenaar van de lading, het classificatie-

bureau en andere betrokkenen.

(8) Het lozen van verontreinigende stoffen vanaf schepen dient als inbreuk te worden beschouwd

wanneer het met opzet, door roekeloosheid of door ernstige nalatigheid gebeurt.

                                                
1 Zie blz.       van dit PB.



11964/3/04 REV 3 AL/aa 4
DG C IV    NL

(9) Sancties voor lozingen van verontreinigende stoffen vanaf schepen staan los van de civiele

aansprakelijkheid van de betrokken partijen; zij zijn dus niet onderworpen aan enige

regelgeving met betrekking tot het beperken of kanaliseren van civiele aansprakelijkheid,

noch beperken zij de efficiënte schadevergoeding aan slachtoffers van milieu-incidenten.

(10) Om lozingen van verontreinigende stoffen vanaf schepen tijdig te kunnen ontdekken en de

overtreders te identificeren is een verdergaande efficiënte samenwerking tussen de lidstaten

noodzakelijk.

(11) Wanneer er duidelijke objectieve bewijzen zijn van een lozing die ernstige schade veroorzaakt

of dreigt te veroorzaken, dienen de lidstaten de zaak aan hun bevoegde autoriteiten voor te

leggen met het oog op het instellen van rechtsvervolging in overeenstemming met artikel 220

van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 1982.

(12) Deze richtlijn is in overeenstemming met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid

als omschreven in artikel 5 van het Verdrag. De opname van de internationale voor veront-

reiniging vanaf schepen geldende normen in het gemeenschapsrecht en de vaststelling van

sancties, die onder andere van strafrechtelijke of administratieve aard kunnen zijn, op

overtredingen daarvan is een maatregel die nodig is om een hoog niveau van veiligheid en

milieubescherming in het zeevervoer te bereiken. De Gemeenschap kan dit alleen

daadwerkelijk bereiken door middel van geharmoniseerde voorschriften. De richtlijn beperkt

zich tot wat minimaal vereist is om deze doelstelling te bereiken en gaat niet verder dan wat

hiervoor nodig is. Zij belet niet dat de lidstaten strengere maatregelen tegen verontreiniging

vanaf schepen nemen die in overeenstemming zijn met het internationaal recht.

(13) Deze richtlijn eerbiedigt volledig het Handvest van grondrechten van de Europese Unie,
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HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Doel

1. Doel van deze richtlijn is ervoor te zorgen dat de voor verontreiniging vanaf schepen verant-

woordelijke personen passende sancties opgelegd krijgen, om aldus de veiligheid van de zeevaart te

verbeteren en het mariene milieu beter te beschermen tegen verontreiniging door schepen.

2. Deze richtlijn belet niet dat de lidstaten strengere maatregelen tegen verontreiniging vanaf

schepen nemen die in overeenstemming zijn met het internationaal recht.

Artikel 2

Definities

In deze richtlijn wordt verstaan onder:

1. "Marpol 73/78": het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen,

1973 en het daarbij behorende Protocol van 1978, in de laatst bijgewerkte versie.

2. "Verontreinigende stoffen": stoffen die vallen onder de bijlagen I (olie) en II (schadelijke

vloeistoffen in bulk) van Marpol 73/78.
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3. "Lozen": elk vrijkomen van stoffen van een schip, hoe ook veroorzaakt, als bedoeld in

artikel 2 van Marpol 73/78.

4. "Schip": een zeegaand vaartuig dat wordt gebruikt in het mariene milieu, ongeacht de vlag

waaronder het vaart, van welk type ook, waaronder begrepen draagvleugelboten,

luchtkussenvoertuigen, afzinkbare vaartuigen en drijvend materieel.

Artikel 3

Toepassingsgebied

1. Deze richtlijn is overeenkomstig internationaal recht van toepassing op lozingen van

verontreinigende stoffen in:

a) de binnenwateren, inclusief de havens, van een lidstaat, voorzover het Marpol-regime van

toepassing is;

b) de territoriale zee van een lidstaat;

c) door de internationale scheepvaart gebruikte zeestraten die vallen onder het doorvaartregime

als vervat in deel III, hoofdstuk 2, van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht

van de zee van 1982, voorzover deze zeestraten onder de jurisdictie van een lidstaat vallen;

d) de exclusieve economische of daaraan gelijkwaardige zone van een lidstaat, die is vastgesteld

in overeenstemming met het internationaal recht; en

e) de volle zee.
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2. Deze richtlijn is van toepassing op lozingen van verontreinigende stoffen vanaf ieder schip

ongeacht zijn vlag, met uitzondering van oorlogsschepen, mariene hulpschepen of andere schepen

die eigendom zijn van of varen voor een staat en tijdelijk uitsluitend voor niet-commerciële

overheidsdiensten worden gebruikt.

Artikel 4

Inbreuken

De lidstaten dragen er zorg voor dat het lozen van verontreinigende stoffen vanaf schepen in een

van de in artikel 3, lid 1, bedoelde gebieden als inbreuk wordt aangemerkt, indien het met opzet, uit

roekeloosheid of door ernstige nalatigheid gebeurt.

Artikel 5

Uitzonderingen

1. Een lozing van verontreinigende stoffen in een van de in artikel 3, lid 1, bedoelde gebieden

wordt niet als inbreuk aangemerkt, wanneer zij voldoet aan de voorwaarden van bijlage I,

voorschrift 11(a) of 11(c), of bijlage II, voorschrift 6(a) of 6(c), van Marpol 73/78.

2. Een lozing van verontreinigende stoffen in de in artikel 3, lid 1, onder c), d) en e) bedoelde

gebieden wordt voor de eigenaar, de kapitein of de bemanning die onder de verantwoordelijkheid

van de kapitein handelt niet als inbreuk aangemerkt, wanneer zij voldoet aan de voorwaarden van

bijlage I, voorschrift 11(b), of bijlage II, voorschrift 6(b), van Marpol 73/78.

3. Een lozing van verontreinigende stoffen in een van de in artikel 3, lid 1, bedoelde gebieden

worden niet als inbreuk aangemerkt, wanneer zij voldoet aan de voorwaarden van bijlage I,

voorschrift 9 of 10, of bijlage II, voorschrift 5, van Marpol 73/78.
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Artikel 6

Handhaving ten aanzien van schepen in een haven van een lidstaat

1. Indien op grond van onregelmatigheden of van informatie het vermoeden bestaat, dat een

schip dat vrijwillig in een haven of bij een off-shore-terminal van een lidstaat ligt in een van de in

artikel 3, lid 1, bedoelde gebieden verontreinigende stoffen heeft geloosd of loost, zorgt de lidstaat

ervoor dat er overeenkomstig zijn nationaal recht een passende inspectie wordt uitgevoerd, rekening

houdend met de toepasselijke richtlijnen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

2. Voorzover de in lid 1 bedoelde inspectie feiten aan het licht brengt die kunnen wijzen op een

inbreuk in de zin van artikel 4, worden de bevoegde autoriteiten van die lidstaat en van de

vlaggenstaat gewaarschuwd.

Artikel 7

Handhaving door kuststaten ten aanzien van schepen op doorvaart

1. Indien de vermoedelijke lozing van verontreinigende stoffen plaatsvindt in de in artikel 3,

lid 1, onder b), c), d) of e), bedoelde gebieden en het van de lozing verdachte schip geen haven in de

betreffende lidstaat aandoet die over de gegevens met betrekking tot de vermoedelijke lozing

beschikt, zijn onderstaande bepalingen van toepassing:

a) indien de volgende aanloophaven van het schip een haven in een andere lidstaat is, werken de

betrokken lidstaten nauw samen bij de in artikel 6, lid 1, bedoelde inspectie, en beslissen zij

samen over passende administratieve maatregelen ten aanzien van die lozing;
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b) indien de volgende aanloophaven van het schip een haven in een staat buiten de Gemeenschap

is, neemt de lidstaat de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de volgende

aanloophaven van het schip wordt ingelicht over de vermoedelijke lozing, en verzoekt hij de

staat van de volgende aanloophaven om passende maatregelen ten aanzien van die lozing te

nemen.

2. Wanneer er duidelijke objectieve bewijzen zijn dat een schip dat vaart in de in artikel 3, lid 1,

onder b) of d), bedoelde gebieden een inbreuk heeft begaan in het in artikel 3, lid 1, onder d),

bedoelde gebied, resulterend in een lozing die ernstige schade veroorzaakt of dreigt te veroorzaken

aan de kustlijn of daaraan gelieerde belangen van de betrokken lidstaat, dan wel aan enige

rijkdommen van de in artikel 3, lid 1, onder b) of d), bedoelde gebieden, legt deze staat, op

voorwaarde dat het bewijsmateriaal dit rechtvaardigt, de zaak overeenkomstig zijn nationaal recht

voor aan zijn bevoegde autoriteiten voor met het oog op het instellen van rechtsvervolging uit

hoofde van Deel XII, Afdeling 7, van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de

zee van 1982, met inbegrip van het vasthouden van het schip.

3. De autoriteiten van de vlaggenstaat worden van ieder geval op de hoogte gebracht.

Artikel 8

Sancties

1. De lidstaten nemen de maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat voor de in artikel 4

bedoelde inbreuken doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties, die onder andere van

strafrechtelijke of administratieve aard kunnen zijn, worden opgelegd.
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2. Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de in lid 1 bedoelde

sancties van toepassing zijn op eenieder die verantwoordelijk wordt bevonden voor een in artikel 4

genoemde inbreuk.

Artikel 9

Naleving van het internationaal recht

De lidstaten passen de bepalingen van deze richtlijn toe zonder formele of feitelijke discriminatie

van buitenlandse schepen, en overeenkomstig het geldende internationaal recht, inclusief Deel XII,

Hoofdstuk 7, van het Verdrag inzake het recht van de zee van de Verenigde Naties van 1982; zij

stellen de vlaggenstaat van het vaartuig en alle andere betrokken staten onverwijld op de hoogte van

de maatregelen die overeenkomstig deze richtlijn zijn genomen.

Artikel 10

Begeleidende maatregelen

De lidstaten en de Commissie werken voor de toepassing van deze richtlijn in voorkomend geval

nauw samen met het Europees Agentschap voor de veiligheid van de zeevaart, en in voorkomend

geval, in het kader van het bij Beschikking nr. 2850/2000/EG 1 opgezette actieprogramma ter

bestrijding van door ongevallen veroorzaakte of opzettelijke verontreiniging van de zee, teneinde

a) de nodige informatiesystemen te ontwikkelen die voor de doeltreffende toepassing van deze

richtlijn vereist zijn;

                                                
1 Beschikking nr. 2850/2000/EG van het Europees parlement en de Raad van

20 december 2000 houdende instelling van een communautair kader voor samenwerking op
het gebied van door ongevallen veroorzaakte of opzettelijke verontreiniging van de zee
(PB L 332 van 28.12.2000, blz. 1). Beschikking gewijzigd bij Beschikking nr. 7517/2004/EG
(PB L 138 van 30.4.2004, blz. 12).
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b) gemeenschappelijke praktijken en richtlijnen vast te stellen, op basis van de op internationaal

niveau reeds bestaande praktijken en richtlijnen, voor met name:

- het volgen en vroegtijdig identificeren van schepen die in strijd met deze richtlijn

verontreinigende stoffen lozen, inclusief, zo nodig, voor bewakingsapparatuur aan

boord;

- betrouwbare methoden voor het traceren van verontreinigende stoffen in zee tot een

bepaald schip, en

- de daadwerkelijke handhaving van deze richtlijn.

Artikel 11

Rapportage

Om de drie jaar dienen de lidstaten een verslag in bij de Commissie over de toepassing van deze

richtlijn door de bevoegde autoriteiten. Op basis van die verslagen dient de Commissie een

communautair verslag in bij het Europees Parlement en de Raad.

Artikel 12

Comité

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor maritieme veiligheid en voorkoming

van verontreiniging door schepen (COSS) dat is opgericht bij artikel 3 van Verordening (EG)

nr. 2099/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende de

oprichting van het Comité voor maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door

schepen (COSS) 1.

                                                
1 PB L 324 van 29.11.2002, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 415/2004

van de Commissie (PB L 68 van 6.3.2004, blz. 10).
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2. De Commissie brengt het bij Beschikking nr. 2850/2000/EG ingestelde comité regelmatig op

de hoogte van eventuele voorgestelde maatregelen of andere relevante activiteiten in verband met

de respons op mariene verontreiniging.

Artikel 13

Wijzigingsprocedure

Wijzigingen van Marpol 73/78 genoemd in artikel 2, onder 1), kunnen overeenkomstig artikel 5 van

Verordening (EG) nr. 2099/2002 van het toepassingsgebied van deze richtlijn worden uitgesloten.

Artikel 14

Tenuitvoerlegging

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

uiterlijk …… 1 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in

kennis.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële

bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden

vastgesteld door de lidstaten.

                                                
1 18 maanden na de inwerkingtreding.
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Artikel 15

Inwerkingtreding

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

Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 16

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

_________________
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BIJLAGE

Als referentie bedoeld overzicht van de lozingsvoorschriften van Marpol 73/78

met betrekking tot de lozingen van olie en schadelijke vloeistoffen,

als bedoeld in artikel 2, punt 2

Deel I: Olie (Marpol 73/78, bijlage I)

Voor de toepassing van Marpol 73/78, bijlage I, wordt onder "olie" verstaan minerale olie in elke

vorm, daaronder begrepen ruwe olie, stookolie, oliehoudend slik, olieafval en geraffineerde

producten (anders dan petrochemische producten die vallen onder de bepalingen van Marpol 73/78,

bijlage II), en onder "oliehoudend mengsel" een mengsel dat olie bevat, in elk gehalte.

Uittreksels uit de desbetreffende bepalingen van Marpol 73/78, bijlage I:

Voorschrift 9: Regeling van het lozen van olie

(1) Onverlet de bepalingen van de voorschriften 10 en 11 van deze bijlage, en onder (2) van dit

voorschrift, is elke lozing in zee van olie of oliehoudende mengsels vanaf schepen waarop

deze bijlage van toepassing is, verboden, tenzij voldaan wordt aan alle onderstaande

voorwaarden:

(a) voor olietankschepen, behalve zoals bepaald onder b):

(i) het tankschip bevindt zich niet in een bijzonder gebied;

(ii) het tankschip bevindt zich meer dan 50 zeemijlen van het dichtstbijzijnde land;



11964/3/04 REV 3 AL/aa 2
BIJLAGE DG C IV    NL

(iii) het tankschip vervolgt zijn vaarroute;

(iv) de hoeveelheid geloosde olie bedraagt op geen enkel moment van het lozen meer dan

30 liter per zeemijl;

(v) de totale hoeveelheid in zee geloosde olie bedraagt voor bestaande tankschepen niet

meer dan 1/15.000ste van de totale hoeveelheid van de lading waarvan het restant deel

uitmaakte, en voor nieuwe tankschepen niet meer dan 1/30.000ste van de totale

hoeveelheid van de lading waarvan het restant deel uitmaakte;

(vi) het tankschip heeft een systeem voor de bewaking en regeling van de olielozing in

bedrijf en een sloptankinstallatie zoals vereist in voorschrift 15 van deze bijlage.

(b) voor andere schepen dan olietankschepen, met een brutotonnage van 400 ton of meer, en voor

olietankschepen vanuit de vullings van de machineruimten, met uitzondering van de vullings

van de ladingpompkamers, tenzij de vloeistof is vermengd met ladingolierestanten:

(i) het schip bevindt zich niet in een bijzonder gebied;

(ii) het schip vervolgt zijn vaarroute;

(iii) het oliegehalte van de geloosde vloeistof zonder verdunning is lager dan 15 delen per

miljoen; en
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(iv) het schip heeft [een bewakings- en regelsysteem en filtreerapparatuur] in bedrijf, zoals

vereist in voorschrift 16 van deze bijlage.

(2) Bij andere schepen dan olietankschepen, met een brutotonnage van minder dan 400 ton,

buiten het bijzondere gebied, draagt de [vlaggenstaat] administratie er zorg voor dat deze zijn

uitgerust, voorzover praktisch uitvoerbaar en redelijk, met installaties voor het aan boord

opslaan van olierestanten en de afgifte daarvan aan ontvangstinrichtingen of lozing in zee

overeenkomstig het gestelde in (1) (b) van dit voorschrift.

[...]

 (4) De bepalingen in (1) van dit voorschrift zijn niet van toepassing op de lozing van schone of

van gescheiden ballast of van onbehandelde oliehoudende mengsels met een oliegehalte,

zonder verdunning, van niet meer dan 15 delen per miljoen, en die niet afkomstig zijn uit de

vullings van ladingpompkamers en niet zijn vermengd met olierestanten van de lading.

(5) Lozingen in zee mogen geen chemicaliën of andere stoffen bevatten in hoeveelheden of

concentraties die schadelijk zijn voor het mariene milieu, noch chemicaliën of andere stoffen

welke worden aangewend om de in dit voorschrift aangegeven lozingsvoorwaarden te

ontduiken.

(6) De olierestanten die niet volgens de bepalingen onder (1), (2) en (4) van dit voorschrift in zee

kunnen worden geloosd dienen aan boord te worden gehouden of aan ontvangstinrichtingen te

worden afgegeven.

[...]
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Voorschrift 10: Methoden ter voorkoming van die verontreiniging door in bijzondere gebieden in

bedrijf zijnde schepen

(1) Voor de toepassing van deze bijlage worden onder bijzondere gebieden verstaan de gebieden

van de Middellandse Zee, de Oostzee, de Zwarte Zee, de Rode Zee, de "Golf", de Golf van

Aden, het Antarctisch gebied en de Noordwest-Europese wateren [als nader omschreven en

gespecificeerd].

(2) Onverminderd de bepalingen van voorschrift 11 van deze bijlage:

(a) is elke lozing in zee verboden van olie of oliehoudende mengsels vanaf olietankschepen

en vanaf andere schepen dan olietankschepen met een brutotonnage van 400 ton en

meer, wanneer deze zich in een bijzonder gebied bevinden […].

(b) is elke lozing in zee verboden van olie of oliehoudende mengsels vanaf andere schepen

dan olietankschepen met een brutotonnage van minder dan 400 ton, wanneer deze zich

in een bijzonder gebied bevinden, behalve wanneer het oliegehalte van de geloosde

vloeistof, zonder verdunning, niet meer is dan 15 delen per miljoen.

(3) (a) De bepalingen in (2) van dit voorschrift zijn niet van toepassing op de lozing van

schone of gescheiden ballast.

(b) De bepalingen van (2), (a), van dit voorschrift zijn niet van toepassing op de lozing van

behandeld lenswater uit machineruimten, mits aan alle onderstaande voorwaarden wordt

voldaan:

(i) het lenswater is niet afkomstig uit de vullings van ladingpompkamers;
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(ii) het lenswater is niet vermengd met olierestanten van de lading;

(iii) het schip vervolgt zijn vaarroute;

(iv) het oliegehalte van de geloosde vloeistof, zonder verdunning, is niet meer dan

15 delen per miljoen;

(v) het schip heeft een oliefiltreersysteem in bedrijf volgens het bepaalde in

voorschrift 16(5), van deze bijlage; en

(vi) het filtreersysteem is uitgerust met een stopmechanisme waardoor wordt

verzekerd dat de lozing automatisch wordt gestopt wanneer het oliegehalte van de

geloosde vloeistof meer is dan 15 delen per miljoen.

(4) (a) Lozingen in zee mogen geen chemicaliën of andere stoffen bevatten in hoeveelheden of

concentraties die schadelijk zijn voor het mariene milieu, noch chemicaliën of andere

stoffen welke worden aangewend om de in dit voorschrift aangegeven lozings-

voorwaarden te ontduiken.

(b) De olierestanten die niet volgens de bepalingen van (2) of (3) van dit voorschrift in zee

kunnen worden geloosd dienen aan boord te worden gehouden of aan ontvangst-

inrichtingen te worden afgegeven.

(5) Niets in dit voorschrift verbiedt een schip, dat slechts tijdens een gedeelte van zijn reis in een

bijzonder gebied vaart, buiten dat gebied te lozen overeenkomstig voorschrift 9 van deze

bijlage.

[...]
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Voorschrift 11: Uitzonderingen

De voorschriften 9 en 10 van deze bijlage zijn niet van toepassing op:

(a) het lozen in zee van olie of oliehoudende mengsels indien dit noodzakelijk is om de veiligheid

van een schip te verzekeren of om mensenlevens op zee te redden; of

(b) het lozen in zee van olie of oliehoudende mengsels ten gevolge van schade aan het schip of

aan de uitrusting daarvan:

(i) mits na het ontstaan van de schade of na het ontdekken van de lozing alle redelijke

voorzorgen zijn getroffen om de lozing te voorkomen of tot een minimum te

beperken;

(ii) tenzij de eigenaar of de kapitein handelde met de bedoeling om schade te

veroorzaken, ofwel roekeloos handelde en in de wetenschap dat er waarschijnlijk

schade zou ontstaan; of

(c) het lozen in zee van oliehoudende stoffen met toestemming van de [vlaggenstaat]

administratie, indien dit geschiedt om bepaalde verontreinigingsvoorvallen te bestrijden,

teneinde de schade door de verontreiniging tot een minimum te beperken. Elke lozing van

dien aard behoeft de goedkeuring van elke regering binnen wier rechtsgebied wordt

overwogen de lozing te doen plaatsvinden.
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Deel II: Schadelijke vloeistoffen (Marpol 73/78, bijlage II)

Uittreksels uit de desbetreffende bepalingen van Marpol 73/78, bijlage II:

Voorschrift 3: Indeling in categorieën en opsomming van schadelijke vloeistoffen

(1) Voor de toepassing van de voorschriften van deze bijlage worden schadelijke vloeistoffen

ingedeeld in de volgende vier categorieën:

(a) Categorie A: schadelijke vloeistoffen die, wanneer zij bij het schoonmaken van tanks of

het verwijderen van ballast in zee worden geloosd, een groot gevaar zouden opleveren

voor mariene hulpbronnen of de gezondheid van de mens, of die ernstige schade zouden

toebrengen aan het genoegen dat de zee verschaft of aan andere vormen van rechtmatig

gebruik van de zee, en derhalve de toepassing rechtvaardigen van strikte maatregelen ter

voorkoming van verontreiniging.

(b) Categorie B: schadelijke vloeistoffen die, wanneer zij bij het schoonmaken van tanks of

het verwijderen van ballast in zee worden geloosd, gevaar zouden opleveren voor

mariene hulpbronnen of de gezondheid van de mens, of die schade zouden toebrengen

aan het genoegen dat de zee verschaft of aan andere vormen van rechtmatig gebruik van

de zee, en derhalve de toepassing rechtvaardigen van bijzondere maatregelen ter

voorkoming van verontreiniging.

(c) Categorie C: schadelijke vloeistoffen die, wanneer zij bij het schoonmaken van tanks of

het verwijderen van ballast in zee worden geloosd, een gering gevaar zouden opleveren

voor mariene hulpbronnen of de gezondheid van de mens, of die geringe schade zouden

toebrengen aan het genoegen dat de zee verschaft of aan andere vormen van rechtmatig

gebruik van de zee, en derhalve een bijzondere behandeling vereisen.
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(d) Categorie D: schadelijke vloeistoffen die, wanneer zij bij het schoonmaken van tanks of

het verwijderen van ballast in zee worden geloosd, een waarneembaar gevaar zouden

opleveren voor mariene hulpbronnen of de gezondheid van de mens, of minimale

schade zouden toebrengen aan het genoegen dat de zee verschaft of aan andere vormen

van rechtmatig gebruik van de zee, en derhalve enige aandacht bij de behandeling ervan

vergen.

[...]

[Verdere richtlijnen voor de indeling van de stoffen in categorieën, inclusief een lijst van in

categorieën ingedeelde stoffen, worden gegeven in voorschrift 3, (2) tot en met (4), voorschrift 4 en

de aanhangsels van Marpol 73/78, bijlage II]

[...]

Voorschrift 5: Lozen van schadelijke vloeistoffen

Stoffen van de categorieën A, B en C buiten bijzondere gebieden, en stoffen van categorie D in alle

gebieden

Behoudens het bepaalde in […] voorschrift 6 van deze bijlage,

(1) is het lozen in zee verboden van stoffen van categorie A zoals omschreven in

voorschrift 3(1)(a) van deze bijlage, of van stoffen die voorlopig als zodanig zijn ingedeeld,

of van ballastwater, tankwaswater, of andere restanten of mengsels die dergelijke stoffen

bevatten. Ingeval tanks die dergelijke stoffen of mengsels bevatten, moeten worden gewassen,

dienen de aldus ontstane restanten in een ontvangstinstallatie te worden geloosd, totdat de

concentratie van de stof in de in deze installatie uitstromende vloeistof is gedaald tot of onder

0,1 gewichtsprocent en totdat de tank leeg is, met uitzondering van fosfor (geel of wit)

waarvoor de concentratie in de resterende vloeistof 0,01 gewichtsprocent dient te zijn. Al het

water dat daarna in de tank wordt gebracht, mag in zee worden geloosd, indien ook aan alle

volgende voorwaarden wordt voldaan:
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(a) het schip vervolgt zijn vaarroute met een snelheid van ten minste 7 knopen, in geval van

schepen met eigen voortstuwing, of van ten minste 4 knopen, in geval van schepen

zonder eigen voortstuwing;

(b) het lozen geschiedt onder de waterlijn, rekening houdende met de plaats van de

zeewaterinlaten; en

(c) het lozen geschiedt op een afstand van ten minste 12 zeemijlen van het dichtstbijzijnde

land en in water van ten minste 25 meter diepte.

(2) is het lozen in zee verboden van stoffen van categorie B zoals omschreven in

voorschrift 3(1)(b) van deze bijlage, of van stoffen die voorlopig als zodanig zijn ingedeeld,

of van ballastwater, tankwaswater, of andere restanten of mengsels die dergelijke stoffen

bevatten, behalve wanneer aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

(a) het schip vervolgt zijn vaarroute met een snelheid van ten minste 7 knopen, in geval van

schepen met eigen voortstuwing, of van ten minste 4 knopen, in geval van schepen

zonder eigen voortstuwing;

(b) de werkwijze en voorzieningen voor het lozen zijn goedgekeurd door de [vlaggenstaat]

administratie. Deze werkwijze en voorzieningen moeten zijn gebaseerd op door de

[IMO] ontwikkelde normen, en dienen te verzekeren dat concentratie, snelheid en

hoeveelheid van de uitstromende vloeistof zodanig zijn, dat de concentratie van de stof

in de volgstroom van het schip 1 deel per miljoen niet overschrijdt;
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(c) de maximum hoeveelheid van de uit elke tank en de daarmee verbonden pijpleidingen

geloosde lading bedraagt niet meer dan de maximum hoeveelheid, toegelaten in

overeenstemming met de werkwijzen bedoeld onder (b) van deze paragraaf, welke

hoeveelheid in geen geval groter mag zijn dan 1 m³ of 1/3.000ste van de tankinhoud

in m³, al naar gelang welke de grootste is;

(d) het lozen geschiedt onder de waterlijn, rekening houdende met de plaats van de

zeewaterinlaten; en

(e) het lozen geschiedt op een afstand van ten minste 12 zeemijlen van het dichtstbijzijnde

land en in water van ten minste 25 meter diepte.

(3) is het lozen in zee verboden van stoffen van categorie C zoals omschreven in

voorschrift 3 (1) (c) van deze bijlage, of van stoffen die voorlopig als zodanig zijn ingedeeld,

of van ballastwater, tankwaswater of van andere restanten of mengsels die dergelijke stoffen

bevatten, behalve wanneer aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

(a) het schip vervolgt zijn vaarroute met een snelheid van ten minste 7 knopen, in geval van

schepen met eigen voortstuwing, of van ten minste 4 knopen, in geval van schepen

zonder eigen voortstuwing;

(b) de werkwijze en voorzieningen voor het lozen zijn goedgekeurd door de [vlaggenstaat]

administratie. Deze werkwijze en voorzieningen moeten gebaseerd zijn op de door de

[IMO] ontwikkelde normen en dienen te verzekeren dat concentratie, snelheid en

hoeveelheid van de uitstromende vloeistof zodanig zijn, dat de concentratie van de stof

in de volgstroom van het schip 10 delen per miljoen niet overschrijdt;



11964/3/04 REV 3 AL/aa 11
BIJLAGE DG C IV    NL

(c) de maximum hoeveelheid van de uit elke tank en de daarmee verbonden pijpleidingen

geloosde lading bedraagt niet meer dan de maximum hoeveelheid, toegelaten in

overeenstemming met de werkwijze bedoeld onder (b) van deze paragraaf, welke

hoeveelheid in geen geval groter mag zijn dan 3 m³ of 1/1.000ste van de tankinhoud

in m³, al naar gelang welke de grootste is;

(d) het lozen geschiedt onder de waterlijn, rekening houdende met de plaats van de

zeewaterinlaten; en

(e) het lozen geschiedt op een afstand van ten minste 12 zeemijlen van het dichtstbijzijnde

land en in water van ten minste 25 meter diepte.

(4) is het lozen in zee verboden van stoffen van categorie D zoals bedoeld als omschreven in

voorschrift 3(1)(d) van deze bijlage, of van stoffen die voorlopig als zodanig zijn ingedeeld,

of van ballastwater, tankwaswater, of andere restanten of mengsels die dergelijke stoffen

bevatten, behalve wanneer aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

(a) het schip vervolgt zijn vaarroute met een snelheid van ten minste 7 knopen, in geval van

schepen met eigen voortstuwing, of van ten minste 4 knopen, in geval van schepen

zonder eigen voortstuwing;

(b) deze mengsels hebben een concentratie die niet groter is dan één deel stof op tien delen

water; en

(c) het lozen geschiedt op een afstand van ten minste 12 zeemijlen van het dichtstbijzijnde

land.
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(5) mogen voor het verwijderen van ladingrestanten uit een tank ventilatiemethoden worden

toegepast die door de [vlaggenstaat] administratie zijn goedgekeurd. Deze methoden dienen te

zijn gebaseerd op door de [IMO] ontwikkelde normen. Al het water dat daarna in de tank

wordt toegelaten, wordt als schoon aangemerkt, en daarop is het bepaalde in (1), (2), (3) of (4)

van dit voorschrift niet van toepassing.

(6) is het lozen in zee verboden van stoffen die niet in een categorie zijn ingedeeld, niet voorlopig

zijn ingedeeld, of niet zijn ingedeeld zoals bedoeld in voorschrift 4(1) van deze bijlage, of van

ballastwater, tankwaswater, of van andere restanten of mengsels die dergelijke stoffen

bevatten.

Stoffen van de categorieën A, B en C binnen bijzondere gebieden [als omschreven in Marpol 73/78,

bijlage II, voorschrift 1, de Oostzee inbegrepen]

Behoudens het bepaalde in (14) van dit voorschrift en van voorschrift 6 van deze bijlage,

(7) is het lozen in zee verboden van stoffen van categorie A zoals omschreven in

voorschrift 3(1)(a), van deze bijlage, of van stoffen die voorlopig als zodanig zijn ingedeeld,

of van ballastwater, tankwaswater of andere restanten of mengsels die dergelijke stoffen

bevatten. Ingeval tanks die dergelijke stoffen of mengsels bevatten, moeten worden gewassen,

dienen de aldus ontstane restanten in een ontvangstinstallatie te worden geloosd, waarvoor de

staten wier grondgebied aan het bijzondere gebied grenst, zorg moeten dragen ingevolge het

bepaalde in voorschrift 7 van deze bijlage, totdat de concentratie van de stof in de in deze

installatie uitstromende vloeistof is gedaald tot of onder 0,05 gewichtsprocent en totdat de

tank leeg is, met uitzondering van fosfor (geel of wit) waarvoor de concentratie in de

resterende vloeistof 0,005 gewichtsprocent dient te zijn. Al het water dat daarna in de tank

wordt toegelaten, mag in zee worden geloosd, wanneer ook aan alle volgende voorwaarden

wordt voldaan:
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(a) het schip vervolgt zijn vaarroute met een snelheid van ten minste 7 knopen in geval van

schepen met eigen voortstuwing, of van ten minste 4 knopen in geval van schepen

zonder eigen voortstuwing;

(b) het lozen geschiedt onder de waterlijn, rekening houdende met de plaats van de

zeewaterinlaten; en

(c) het lozen geschiedt op een afstand van ten minste 12 zeemijlen van het dichtstbijzijnde

land en in water van ten minste 25 meter diepte.

(8) is het lozen in zee verboden van stoffen van categorie B zoals omschreven in

voorschrift 3(1)(b) van deze bijlage, of van stoffen die voorlopig als zodanig zijn ingedeeld,

of van ballastwater, tankwaswater of andere restanten of mengsels die dergelijke stoffen

bevatten, behalve wanneer aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

(a) de tank heeft een voorwas ondergaan overeenkomstig de methode die door de

[vlaggenstaat] administratie is goedgekeurd en is gebaseerd op door de [IMO]

ontwikkelde normen, en het aldus ontstane tankwaswater is afgegeven aan een

ontvangstvoorziening;

(b) het schip vervolgt zijn vaarroute met een snelheid van ten minste 7 knopen in geval van

schepen met eigen voortstuwing, en van ten minste 4 knopen in geval van schepen

zonder eigen voortstuwing;

(c) de werkwijze en voorzieningen voor het lozen en schoonmaken zijn goedgekeurd door

de [vlaggenstaat] administratie. Deze werkwijze en voorzieningen moeten gebaseerd

zijn op door de [IMO] ontwikkelde normen en dienen te verzekeren dat de concentratie,

snelheden en hoeveelheden van de uitstromende vloeistof zodanig zijn, dat de concen-

tratie van de stof in de volgstroom van het schip 1 deel per miljoen niet overschrijdt;
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(d) het lozen geschiedt onder de waterlijn, rekening houdende met de plaats van de

zeewaterinlaten; en

(e) het lozen geschiedt op een afstand van ten minste 12 zeemijlen van het dichtstbijzijnde

land en in water van ten minste 25 meter diepte.

(9) is het lozen in zee verboden van stoffen van categorie C zoals omschreven in

voorschrift 3(1)(c) van deze bijlage, of van stoffen die voorlopig als zodanig zijn ingedeeld,

of van ballastwater, tankwaswater of andere restanten of mengsels die dergelijke stoffen

bevatten, behalve wanneer aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

(a) het schip vervolgt zijn vaarroute met een snelheid van ten minste 7 knopen in geval van

schepen met eigen voortstuwing, en van ten minste 4 knopen in geval van schepen

zonder eigen voortstuwing;

(b) de werkwijze en voorzieningen voor het lozen zijn goedgekeurd door de [vlaggenstaat]

administratie. Deze werkwijze en voorzieningen moeten gebaseerd zijn op door de

[IMO] ontwikkelde normen en dienen te verzekeren dat de concentratie, snelheid en

hoeveelheid van de uitstromende vloeistof zodanig zijn, dat de concentratie van de stof

in de volgstroom van het schip 1 deel per miljoen niet overschrijdt;

(c) de maximum hoeveelheid van de uit elke tank en de daarmee verbonden pijpleidingen

geloosde lading bedraagt niet meer dan de maximum hoeveelheid, toegelaten in

overeenstemming met de werkwijzen bedoeld onder (b) van deze paragraaf, welke

hoeveelheid in geen geval groter mag zijn dan 1 m³ of 1/3.000ste van de tankinhoud in

m³, al naar gelang welke de grootste is;
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(d) het lozen geschiedt onder de waterlijn, rekening houdende met de plaats van de

zeewaterinlaten; en

(e) het lozen geschiedt op een afstand van ten minste 12 zeemijlen van het dichtstbijzijnde

land en in water van ten minste 25 meter diepte.

(10) mogen voor het verwijderen van ladingrestanten uit een tank ventilatiemethoden worden

toegepast die door de [vlaggenstaat] administratie zijn goedgekeurd. Deze methoden dienen te

zijn gebaseerd op door de [IMO] ontwikkelde normen. Al het water dat daarna in de tank

wordt toegelaten, wordt als schoon aangemerkt en daarop is het bepaalde in (7), (8) of (9) van

dit voorschrift niet van toepassing.

(11) is het lozen in zee verboden van stoffen die niet in een categorie zijn ingedeeld, niet voorlopig

zijn beoordeeld, of niet zijn beoordeeld zoals bedoeld in voorschrift 4(1) van deze bijlage, of

van ballastwater, tankwaswater of andere restanten of mengsels die deze stoffen bevatten.

(12) Niets in dit voorschrift zal verhinderen dat een schip de restanten van een lading van

categorie B of C aan boord houdt en deze restanten in zee loost buiten een bijzonder gebied

ingevolge het bepaalde in paragraaf (2) of (3) van dit voorschrift.

Voorschrift 6: Uitzonderingen

Voorschrift 5 van deze bijlage is niet van toepassing op:

(a) het lozen in zee van schadelijke vloeistoffen of mengsels die dergelijke stoffen bevatten,

wanneer dit noodzakelijk is om de veiligheid van het schip te verzekeren of mensenlevens op

zee te redden; of
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(b) het lozen in zee van schadelijke vloeistoffen of mengsels die dergelijke stoffen bevatten, ten

gevolge van schade aan het schip of aan de uitrusting daarvan:

(i) mits na optreden van de beschadiging of na het ontdekken van het lozen alle redelijke

voorzorgen zijn getroffen om de lozing te voorkomen of tot een minimum te beperken;

en

(ii) tenzij de eigenaar of de kapitein handelde met de bedoeling om schade te veroorzaken,

ofwel roekeloos handelde en in de wetenschap dat er waarschijnlijk schade zou

ontstaan; of

(c) het lozen in zee van schadelijke vloeistoffen of mengsels die dergelijke stoffen bevatten,

welke zijn goedgekeurd door de [vlaggenstaat] administratie, indien dit geschiedt om

bepaalde verontreinigingsgevallen te bestrijden, teneinde de schade door de verontreiniging

tot een minimum te beperken. Elke lozing van dien aard behoeft de goedkeuring van elke

regering binnen wier rechtsgebied wordt overwogen de lozing te doen plaatsvinden.

______________
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I. INLEIDING

In het kader van de medebeslissingsprocedure (art. 251 VEG) heeft de Raad op 11 juni 2004

politieke overeenstemming bereikt over de ontwerp-richtlijn van het Europees Parlement en de

Raad inzake verontreiniging vanaf schepen en invoering van sancties voor milieumisdrijven 1. Na

de bijwerking door de juristen/vertalers heeft de Raad op 7 oktober 2004 zijn gemeenschappelijk

standpunt vastgesteld.

In zijn gemeenschappelijk standpunt heeft de Raad rekening gehouden met het advies van het

Europees Parlement in eerste lezing op 13 januari 20042 en met het advies van het Economisch en

Sociaal Comité 3 4.

Doel van de richtlijn is de internationale voorschriften inzake verontreiniging vanaf schepen
van het MARPOL-Verdrag om te zetten in communautair recht door schendingen van de
lozingsvoorschriften aan te merken als inbreuken, en daarvoor geharmoniseerde hand-
havingsvoorschriften vast te stellen. Tevens wordt beoogd de regels te verruimen om
enerzijds lozingen als gevolg van schade die met opzet, uit roekeloosheid of ten gevolge
van ernstige nalatigheid is aangericht, ook als inbreuken aan te merken en anderzijds een zo
ruim mogelijke handhaving in het kader van het VN-Verdrag inzake het recht van de zee
(UNCLOS) te garanderen.

II. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

Na de ramp met de olietanker Prestige heeft de Raad niet alleen benadrukt hoe belangrijk het

maritiem veiligheidsbeleid is maar ook dat passende sancties moeten worden getroffen tegen

personen die door grove nalatigheid verontreiniging hebben veroorzaakt of daartoe hebben

bijgedragen. In zijn benadering van het Commissievoorstel, dat in maart 2003 is ingediend en

wordt geschraagd door een conclusie van de Europese Raad, ook van maart 2003, betreffende de

keuze van de juiste rechtsgrondslag, gaat de Raad ervan uit dat volledig gebruik moet worden

gemaakt van de rechten van de Gemeenschap in het kader van het VN-Verdrag inzake het recht

van de zee (UNCLOS) en tegelijkertijd de verplichtingen van de lidstaten in het kader van het

Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (MARPOL) moeten

worden nagekomen.

                                                
1 De Commissie heeft haar voorstel op 7 maart 2003 ingediend onder de titel: Voorstel voor een

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake verontreiniging vanaf schepen en
invoering van sancties, inclusief strafrechtelijke sancties, voor milieumisdrijven (PB C 76 van
25.3.2004, blz. 5).

2 Doc. 5181/04 CODEC 24 MAR 2 ENV 8 DROIPEN 1 (nog niet gepubliceerd in het PB).
3 PB C 220 van 16.9.2003, blz. 72.
4 Het Comité van de Regio's heeft besloten geen advies uit te brengen.
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De Raad is van oordeel dat de omzetting van de MARPOL-regeling betreffende verontreiniging

vanaf schepen in communautair recht zal resulteren in een strengere en meer geharmoniseerde

toepassing en handhaving in de lidstaten. Hij deelt de opvatting dat alle lozingen van veront-

reinigende stoffen die het gevolg zijn van opzet, roekeloosheid of ernstige nalatigheid als inbreuken

moeten worden aangemerkt.

Ervan uitgaande dat de MARPOL-bepalingen worden nageleefd, is voorzien in uitzonderingen

ingeval een lozing wordt uitgevoerd om mensenlevens of het schip te redden. De in het MARPOL-

Verdrag voorziene uitzondering voor de eigenaar en de kapitein in gevallen van door ongelukken

veroorzaakte lozingen geldt in de internationale wateren en in de exclusieve economische of

gelijkwaardige zone van de lidstaten. In die gevallen is, als logisch uitvloeisel van de MARPOL-

bepalingen, de bemanning gevrijwaard indien zij onder de verantwoordelijkheid van de kapitein

handelt. Anderzijds acht de Raad het passend om in de binnenwateren en de territoriale wateren van

de lidstaten de rechten van de Gemeenschap uit hoofde van artikel 211, lid 4, UNCLOS uit te

oefenen teneinde de bescherming van de kustlijn te verbeteren en voor lozingen die door

ongelukken zijn veroorzaakt niet langer een uitzondering te maken.

De Raad is van oordeel dat sancties tegen inbreuken die resulteren in verontreiniging vanaf

schepen, effectief, evenredig en afschrikkend moeten zijn en de vorm kunnen hebben van

strafrechtelijke of administratieve sancties. Zijns inziens moeten deze sancties gelden voor eenieder

die verantwoordelijk wordt bevonden voor verontreiniging van de zee, en dus voor de hele keten

van verantwoordelijkheid. Hoewel de inbreuken in de richtlijn worden gedefinieerd, is de Raad van

mening dat de minimale bindende voorschriften voor strafrechtelijke sancties, aansprakelijkheid en

rechtsbevoegdheid moeten worden vastgesteld in het parallelle kaderbesluit dat door de Commissie

is voorgesteld en door de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken wordt besproken.

De Raad is er verheugd over dat de strenge handhavingsmaatregelen tegen schepen die een haven

van een lidstaat aandoen gestroomlijnd zijn in overeenstemming met de betrokken internationale

richtsnoeren. Hij staat achter het intensiever delen van informatie over verdachte lozingen tussen

lidstaten en derde landen, hetzij als haven- of als vlaggenstaten, teneinde de handhaving van de

passende maatregelen te vergemakkelijken.
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Tenslotte is de Raad van oordeel dat alle mogelijkheden in het kader van UNCLOS om de

kustlijn en de hulpbronnen van dit gebied te beschermen, moeten worden gebruikt, en dat de

kuststaten overeenkomstig artikel 220, lid 6, UNCLOS, onder meer handhavingsmaatregelen

moeten kunnen nemen tegen schepen die op doorreis zijn in de territoriale wateren of de

exclusieve economische of gelijkwaardige zone, wanneer er duidelijk objectief bewijs

voorligt dat een lozing de kustlijn of hulpbronnen van de territoriale wateren of de exclusieve

economische of gelijkwaardige zone ernstig beschadigt of dreigt te beschadigen. In dat geval

zal de betrokken lidstaat de zaak voorleggen aan zijn bevoegde autoriteiten opdat deze een

rechtsvervolging, met inbegrip van de vasthouding van het schip, kunnen instellen

overeenkomstig zijn wetten.

III. AMENDEMENTEN

Aangezien de Raad deze ontwerp-richtlijn aanzienlijk anders benadert dan de oorspronkelijk

voorgestelde tekst (zie boven), is het in de meeste gevallen niet mogelijk geweest de door het

Europees Parlement in de eerste lezing van het gemeenschappelijk standpunt voorgestelde

amendementen in de tekst te verwerken.

• Het idee een Europese kustwacht op te zetten (amendementen 6 en 22) maakte geen

deel uit van het oorspronkelijke Commissievoorstel. Hoewel de Raad het belangrijk acht

te bezien hoe de Europese kustlijn beter kan worden beschermd, wil hij niet vooruit-

lopen op een daartoe strekkend initiatief van de Commissie, dat zou kunnen uitmonden

in een apart wetgevingsbesluit, dat hij met belangstelling in overweging zal nemen.

• Hoewel de Raad de bezorgdheid van het EP in verband met de uitvoering van de

communautaire wetgeving inzake de maritieme veiligheid (amendementen 3, 19, 20

en 31) deelt, is hij van mening dat de handhaving van bestaande wetgevingsbesluiten,

zoals Richtlijn 2000/59/EG betreffend havenontvangstfaciliteiten, onder de bevoegdheid

van de lidstaten valt en het toezicht daarop uit hoofde van het Verdrag een van de taken

van de Commissie is.
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• Aangezien deze richtlijn de doelstelling heeft lozingen van verontreinigende stoffen vanaf

schepen te definiëren als inbreuken uit hoofde van het Gemeenschapsrecht, is de Raad van

oordeel dat andere technische voorzieningen als bewakingsapparatuur aan boord of

olieregisters (amendementen 30 en 32) buiten het bestek van dit voorstel vallen.

• Volgens het eerder genoemde leidende beginsel in de benadering van de Raad, zijn de

MARPOL-bepalingen inzake lozingen, met inbegrip van de uitzondering betreffende de

eigenaar of kapitein in geval van door ongelukken veroorzaakte lozingen (amendement 10),

van toepassing in de internationale wateren en de exclusieve economische of gelijkwaardige

zone van de lidstaten. In deze gevallen is de bemanning eveneens expliciet gevrijwaard

wanneer zij onder de verantwoordelijkheid van de kapitein handelt. In de binnenwateren en

de territoriale wateren van de lidstaten daarentegen geldt deze uitzondering niet, zulks in

overeenstemming met de mogelijkheden in het kader van artikel 211. lid 4, UNCLOS.

• Wat de werkingssfeer van de richtlijn betreft, acht de Raad het juist om alle schepen,

ongeacht hun vlag, in een bepaald zeegebied op gelijke voet te behandelen teneinde te

voorkomen dat schepen die onder de vlag van een lidstaat varen benadeeld worden

(amendementen 11 en 13).

•  Hoewel het gemeenschappelijk standpunt geen gedetailleerde bepaling inzake de aard van

de straffen bevat (zie schrapping van de leden 4 t/m 6 van artikel 8/amendementen 17

en 18) aangezien de minimumvoorschriften tot harmonisatie van de strafrechtelijke sancties

het voorwerp vormen van het parallelle kaderbesluit, wordt in artikel 7, lid 2, verwezen naar

handhavingsmaatregelen overeenkomstig UNCLOS 220, lid 6, waaronder het vasthouden

van het schip, in de in het artikel genoemde specifieke gevallen.

Het gemeenschappelijk standpunt is tevens op een aantal andere, minder belangrijke, punten

gewijzigd en verduidelijkt ten opzichte van het Commissievoorstel. In enkele gevallen zijn door

het Europees Parlement voorgestelde amendementen geheel of gedeeltelijk geïntegreerd teneinde

een consistente wetgevingstekst tot stand te brengen.

_______________
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ADDENDUM BIJ ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD
Betreft: Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de

aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake
verontreiniging vanaf schepen en invoering van sancties voor milieumisdrijven

Na de bijwerking door de juristen/vertalers heeft de Raad op xx oktober 2004 zijn

gemeenschapschappelijk standpunt vastgesteld, waarbij GR en MT hebben tegengestemd.
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NOTA I/A-PUNT
van: het secretariaat-generaal van de Raad
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad
nr. vorig doc.: 7312/03 MAR 35 ENV 155 CODEC 303 DROIPEN 19
nr. Comv.: 10503/04 MAR 113 ENV 343 DROIPEN 26 CODEC 821 + ADD 1, ADD 2

11400/04 MAR 138 ENV 404 DROIPEN 33 CODEC 899
Betreft: Ontwerp-richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake verontreiniging

vanaf schepen en invoering van sancties voor inbreuken
- Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

1. Op 7 maart 2003 heeft de Commissie aan de Raad bovengenoemd richtlijnvoorstel

toegezonden 1.

2. Het Europees Parlement heeft op 13 januari 2004 advies in eerste lezing over het Commissie-

voorstel uitgebracht 2. Het advies van het Economisch en Sociaal Comité is op 19 juni 2003

uitgebracht 3; het Comité van de Regio's besloot geen advies uit te brengen.

                                                
1 PB C 76 van 25.3.2004, blz. 5.
2 Doc. 5181/04 CODEC 24 MAR 2 ENV 8 DROIPEN 1 (nog niet bekendgemaakt in het PB).
3 PB C 220 van 16.9.2003, blz. 72.
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3. De Raad kon het advies van het Parlement niet aanvaarden en besloot derhalve een gemeen-

schappelijk standpunt op te stellen. Op 11 juni 2004 bereikte de Raad een politiek akkoord

over dit gemeenschappelijk standpunt 4. Tevens besloot hij enkele verklaringen in zijn notulen

op te nemen 4.

4. De Raad wordt thans verzocht, na bijwerking van het ontwerp van een gemeenschappelijk

standpunt door de juristen/vertalers en onder voorbehoud van bevestiging door het Comité

van permanente vertegenwoordigers:

= het gemeenschappelijk standpunt in de versie van document 11964/04 MAR 149

ENV 440 DROIPEN 41 CODEC 960 in een komende zitting als A-punt vast te stellen 5;

= het gemeenschappelijk standpunt van de Raad in overeenstemming met artikel 251 van

het EG-Verdrag, alsmede de motivering van de Raad in document 11964/04 MAR 149

ENV 440 DROIPEN 41 CODEC 960 ADD 1, naar het Europees Parlement te zenden.

________________________

                                                
4 Doc. 10503/04 MAR 113 ENV 343 DROIPEN 26 CODEC 821 + ADD 1 en ADD 2.

GR en MT stemden tegen.
5 GR en MT stemden tegen.
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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 met het oog op de aanneming van een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake verontreiniging vanaf schepen 

en invoering van sancties, inclusief strafrechtelijke sancties, voor milieumisdrijven 



 

NL 2   NL 

2003/0037 (COD) 

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 met het oog op de aanneming van een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake verontreiniging vanaf schepen 

en invoering van sancties, inclusief strafrechtelijke sancties, voor milieumisdrijven 

1. ACHTERGROND 

Datum waarop het voorstel werd toegezonden aan het Europees 
Parlement en de Raad  
(document COM(2003) 92 def. - 2003/0037 (COD)) 

6 maart 2003

Datum van het advies van het Europees Economisch en Sociaal 
Comité 

19 juni 2003

Datum van het advies van het Europees Parlement in eerste lezing 13 januari 2004

Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt met gekwalificeerde 
meerderheid: 

7 oktober 2004

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE 

Het doel van het voorstel is tweeledig: 

– opname in het communautair recht van de relevante bepalingen van internationaal 
recht op het gebied van voorkoming en bestrijding van verontreiniging. In het 
voorstel zijn enerzijds de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake het zeerecht opgenomen en anderzijds die van MARPOL, het internationaal 
verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging, met name de bepalingen ter 
omschrijving van illegale lozingen van verontreinigende stoffen in zee; 

– waarborgen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de illegale lozingen - dat zijn 
niet alleen de kapiteins en reders, maar ook de cargadoors en classificatiebureaus - 
daadwerkelijk worden vervolgd en onder bepaalde voorwaarden strafrechtelijke 
sancties krijgen opgelegd. Zij moeten strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden 
gesteld, wanneer een lozing opzettelijk is verricht, maar ook in geval van ongelukken 
wanneer de lozing te wijten is aan grove nalatigheid.  
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3. OPMERKINGEN OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 

Het gemeenschappelijk standpunt wijzigt het oorspronkelijke voorstel met name op twee 
punten : 

- werkingssfeer 

Het voorstel vertrekt bij de omschrijving van milieumisdrijven in het algemeen vanuit de 
notie van grove nalatigheid. In het voorstel werd evenwel niet gepreciseerd welke afwijkingen 
bestonden op deze regel en werd enkel verwezen naar het internationaal recht van toepassing 
op grond van de vrijwaringsclausule (artikel 7).  

Het gemeenschappelijk standpunt brengt op dit punt verduidelijking en vermeldt expliciet 
welke uitzonderingen er op deze regel bestaan. De aangebrachte wijzigingen hebben enkel 
betrekking op de vorm en niet op de grond van de zaak. 

- strafrechtelijke sancties 

De Commissie aanvaardt de tekst van het gemeenschappelijk standpunt, maar heeft de 
volgende verklaring afgelegd bij de vaststelling van het politiek akkoord op de Raad Vervoer 
van 11 juni 2004: 

"De Commissie neemt er akte van dat de Raad geen verplichte regeling met sancties van 
strafrechtelijke aard voor illegale lozingen in zee van verontreinigende stoffen wenst in te 
voeren. 

Naar haar oordeel bereikt de compromistekst van de Raad daardoor niet het ambitieniveau 
van haar voorstel voor wat betreft het afschrikkend effect dat wordt nagestreefd op het gebied 
van de preventie en de bestrijding van zeeverontreiniging. 

De Commissie herinnert eraan dat de Europese Raad van Brussel van maart 2003 erom heeft 
verzocht "voor eind 2003 op basis van het recente voorstel van de Commissie en met de 
passende rechtsgrondslag een stelsel aan te nemen van sancties, met inbegrip van 
strafrechtelijke sancties, voor verontreiniging". De Commissie is van oordeel dat artikel 80, 
lid 2, van het EG-Verdrag die rechtsgrondslag vormt. 

Zij herinnert er namelijk aan dat zij steeds, met de steun van het Europees Parlement, de 
stelling heeft verdedigd dat het de wetgever volledig vrij staat een regeling met 
strafrechtelijke sancties in te voeren indien hij zulks noodzakelijk acht om een communautair 
doel te bereiken. De Commissie is ervan overtuigd dat dit in onderhavig geval noodzakelijk 
is. Daarom aanvaardt de Commissie – die het wetgevingsproces niet wenst tegen te houden - 
weliswaar deze oplossing, die minder ver gaat dan haar oorspronkelijke voorstel, maar zij 
beklemtoont dat dit niets afdoet aan het standpunt dat zij voor het Hof verdedigt in de zaak C-
176/03." 
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4. GEDETAILLEERDE OPMERKINGEN VAN DE COMMISSIE 

4.1. Amendementen die door de Commissie zijn aanvaard en volledig of gedeeltelijk 
in het gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen. 

De amendementen 1, 4, 6 (deels) en 8 (deels) zijn nuttige verduidelijkingen bij de tekst van 
het voorstel. 

4.2. Amendementen die door de Commissie zijn aanvaard, maar niet in het 
gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen 

De amendementen 2, 5, 9, 12, 18, 20 en 23 worden door de Commissie beschouwd als nuttige 
verduidelijkingen bij de tekst van het voorstel.  

De amendementen 6 en 22 betreffende de oprichting van een Europese kustwacht werden in 
principe door de Commissie aanvaard. 

4.3. Amendementen die door de Commissie zijn verworpen en niet in het 
gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen 

De amendementen 16, 17, 19, 21 en 29 zijn overbodig.  

De amendementen 3, 11, 13, 30, 31 en 32 gaan heel wat verder dan het toepassingsgebied van 
deze richtlijn.  

De amendementen 10, 14, 24 en 27 zijn niet in overeenstemming met de doelstellingen van 
het voorstel. 

5. CONCLUSIE 

De Commissie neemt er nota van dat de Raad geen verplichte regeling met sancties van 
strafrechtelijke aard voor illegale lozingen van verontreinigende stoffen in zee wenst in te 
voeren. In dat opzicht betreurt de Commissie in haar verklaring aan de Raad Vervoer dan ook 
dat het ambitieniveau van het gemeenschappelijk standpunt niet hoger ligt. Dit punt terzijde 
gelaten, erkent de Commissie dat het gemeenschappelijk standpunt niet in strijd is met de 
doelstellingen, noch de geest van haar voorstel en ze het derhalve onderschrijft. De 
Commissie steunt het voorstel vooral vanuit haar bekommernis om de 
medebeslissingsprocedure verder te laten lopen en de goedkeuring van de richtlijn te 
bespoedigen. 


