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VERORDENING (EG) Nr. …/… VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van

inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen

voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties

(herschikking)

(Voor de EER relevante tekst)

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 Comité1,

Gezien het advies van het Comité van de Regio's2,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag3,

                                               

1 PB C 318 van 23.12.2006, blz. 195.
2 PB C 229 van 22.9.2006, blz. 38.
3 Advies van het Europees Parlement van 25 april 2007 (PB C 74 E van 20.3.2008, blz. 632), 

gemeenschappelijk standpunt van de Raad van ... (nog niet bekendgemaakt in het Publicatie-
blad) en standpunt van het Europees Parlement van ... (nog niet bekendgemaakt in het 
Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Richtlijn 94/57/EG van de Raad van 22 november 1994 inzake gemeenschappelijke voor-

schriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en 

voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties1 is herhaaldelijk en 

ingrijpend gewijzigd. Aangezien nieuwe wijzigingen nodig zijn, dient ter wille van de 

duidelijkheid tot herschikking van deze richtlijn te worden overgegaan.

(2) Gezien de aard van de bepalingen van Richtlijn 94/57/EG lijkt het passend deze te 

herschikken in twee verschillende instrumenten van Gemeenschapsrecht, zijnde een 

richtlijn en een verordening.

(3) Deze verordening moet worden begrepen en uitgelegd in overeenstemming met de 

internationale verplichtingen van de Gemeenschap, daaronder begrepen het Verdrag van de 

Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982.

(4) Met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties moeten hun diensten overal 

in de Gemeenschap kunnen aanbieden en met elkaar kunnen concurreren, terwijl zij zorgen 

voor een gelijk niveau van de veiligheid en van bescherming van het milieu. De nodige 

professionele normen voor hun activiteiten moeten derhalve overal in de Gemeenschap 

uniform worden vastgesteld en toegepast.

(5) Deze doelstelling moet worden verwezenlijkt door middel van maatregelen die op 

adequate wijze aansluiten bij de werkzaamheden van de Internationale Maritieme 

Organisatie (IMO) en daarvan zo nodig een uitbreiding of aanvulling vormen. Voorts 

moeten de lidstaten en de Commissie de ontwikkeling van een internationale code voor 

erkende organisaties door de IMO bevorderen.

                                               

1 PB L 319 van 12.12.1994, blz. 20. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/84/EG 
(PB L 324 van 29.11.2002, blz. 53).
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(6) Er dienen minimumcriteria voor de erkenning van organisaties te worden vastgesteld met 

het oog op het verhogen van de veiligheid van en de preventie van verontreiniging door 

schepen. De minimumcriteria van Richtlijn 94/57/EG moeten derhalve worden 

aangescherpt.

(7) De beoordeling van de naleving van de bij deze verordening vastgestelde minimumcriteria, 

met het oog op verlening van de eerste erkenning aan de organisaties die gemachtigd 

willen worden om namens de lidstaten te werken, kan doeltreffender zijn, indien zij 

volgens een geharmoniseerde en gecentraliseerde aanpak wordt verricht door de 

Commissie in samenwerking met de lidstaten die de erkenning aanvragen.

(8) Erkenning moet enkel worden verleend op basis van de kwaliteits- en veiligheidsprestatie 

van de organisatie. Er moet worden verzekerd dat de graad van die erkenning te allen tijde 

in overeenstemming is met de werkelijke capaciteit van de betrokken organisatie. Bij de 

erkenning moet verder rekening worden gehouden met het verschil in rechtspositie en 

ondernemingsstructuur van erkende organisaties en moet de uniforme toepassing van de bij 

deze verordening vastgestelde minimumcriteria en de effectiviteit van de communautaire 

controles verder worden gewaarborgd. De te erkennen organisatie zou, ongeacht de onder-

nemingsstructuur, wereldwijd diensten moeten verrichten en wereldwijd gezamenlijk en 

hoofdelijk aansprakelijk moeten zijn.

(9) De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen moeten worden vast-

gesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling 

van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoerings-

bevoegdheden1.

                                               

1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG (PB L 200 van 
22.7.2006, blz. 11).
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(10) In het bijzonder dient de Commissie de bevoegdheid te worden gegeven om deze 

verordening te wijzigen met het oog op de opname van latere wijzigingen van inter-

nationale verdragen, protocollen, codes en daarmee samenhangende resoluties, de 

aanpassing van de criteria in bijlage I en de vaststelling van de minimumcriteria voor het 

meten van de doeltreffendheid van de voorschriften en procedures, alsmede van de 

prestaties van erkende organisaties op het gebied van de veiligheid en de preventie van 

verontreiniging van door die organisaties geklasseerde schepen. Aangezien het maat-

regelen van algemene strekking betreft tot wijziging niet-essentiële onderdelen van deze 

verordening, onder andere door haar aan te vullen met nieuwe niet-essentiële onderdelen, 

moeten zij worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing

bepaald in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

(11) Het is van het grootste belang op snelle, effectieve en evenredige wijze te kunnen optreden 

tegen niet-nakoming van verplichtingen door een erkende organisatie. Het primaire doel 

moet zijn alle tekortkomingen te corrigeren teneinde potentiële bedreigingen voor de 

veiligheid of het milieu in een vroeg stadium weg te nemen. De Commissie moet derhalve 

over de nodige bevoegdheden beschikken om te eisen dat de erkende organisatie de nodige 

preventieve en herstelmaatregelen neemt, en om bij wijze van dwangmaatregel geldboeten 

en dwangsommen op te leggen. De Commissie dient bij de uitoefening van deze bevoegd-

heden fundamentele rechten na te leven en ervoor te zorgen dat de organisatie haar stand-

punten doorheen de hele procedure kan kenbaar maken.
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(12) Overeenkomstig de voor de gehele Gemeenschap geldende aanpak moet het besluit tot 

intrekking van de erkenning van een organisatie die niet aan de verplichtingen neergelegd 

in deze verordening voldoet, indien de bovenbedoelde maatregelen ineffectief blijken te 

zijn of de organisatie in andere opzichten een onaanvaardbare bedreiging vormt voor de 

veiligheid of het milieu, op communautair niveau, dus door de Commissie, volgens een

comitéprocedure worden genomen.

(13) Tevens kan het permanent toezicht achteraf op de erkende organisaties, teneinde te 

beoordelen of zij zich houden aan deze verordening, doeltreffender worden uitgevoerd als 

het volgens een geharmoniseerde en gecentraliseerde aanpak gebeurt. Daarom dient deze 

taak namens de Gemeenschap te worden opgedragen aan de Commissie en de lidstaat die 

de erkenning aanvraagt.

(14) In het kader van het toezicht op de activiteiten van erkende organisaties is het cruciaal dat 

de inspecteurs van de Commissie toegang hebben tot de schepen en scheepsdossiers, 

ongeacht de vlag van het schip, om na te gaan of de erkende organisaties voldoen aan de in 

deze verordening vastgestelde minimumcriteria ten aanzien van alle schepen in hun 

respectieve klassen.

(15) Het vermogen van erkende organisaties om snel zwakke punten in hun voorschriften, 

werkwijzen en interne controles vast te stellen en te corrigeren is beslissend voor de 

veiligheid van de schepen die zij inspecteren en certificeren. Dat vermogen moet worden 

versterkt door middel van een systeem voor kwaliteitsbeoordeling en certificering, dat niet 

gebonden is door zakelijke of politieke belangen, teneinde gemeenschappelijke maat-

regelen voor de voortdurende verbetering van alle erkende organisaties voor te stellen, en 

vruchtbare samenwerking met de Commissie te waarborgen.
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(16) De voorschriften en procedures van erkende organisaties vormen een cruciale factor voor 

het verhogen van de veiligheid en de preventie van ongelukken en verontreiniging. De 

erkende organisaties hebben een proces op gang gebracht dat moet leiden tot harmonisatie 

van hun voorschriften en procedures. Deze ontwikkeling moet door de communautaire 

wetgeving worden gestimuleerd en ondersteund, aangezien zij een positief effect zal 

hebben op de maritieme veiligheid alsmede op de concurrentiepositie van de Europese 

scheepsbouwindustrie.

(17) De harmonisatie van de voorschriften van erkende organisaties voor het ontwerp, de bouw 

en de periodieke controle van koopvaardijschepen is een continu proces. De verplichting 

om over een aantal eigen voorschriften te beschikken of aangetoond te hebben daarover te 

kunnen beschikken, moet derhalve in de context van dit proces van harmonisatie worden 

gezien en mag geen belemmering vormen voor de activiteiten van erkende organisaties of 

potentiële kandidaten voor erkenning.

(18) De erkende organisaties moeten verplicht worden om hun technische normen bij te werken 

en consistent te handhaven met het oog op de harmonisatie van de veiligheidsvoorschriften 

en een uniforme tenuitvoerlegging van de internationale voorschriften binnen de 

Gemeenschap. Voor zover de technische normen van erkende organisaties identiek of zeer 

vergelijkbaar zijn, moet wederzijdse erkenning van certificaten voor materialen, uitrusting 

en onderdelen worden overwogen, voor zover zulks van toepassing is, met dien verstande 

dat de meest stringente en rigoureuze norm als referentie wordt genomen.

(19) Erkende organisaties moeten in beginsel uitsluitend en exclusief voor de door hen gecerti-

ficeerde bestanddelen verantwoordelijk worden gehouden, terwijl de aansprakelijkheid van 

erkende organisaties en producenten per geval in de overeengekomen voorwaarden of, in 

voorkomend geval, in het toepasselijk recht wordt geregeld.
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(20) Aangezien transparantie en uitwisseling van informatie tussen de betrokken partijen, 

evenals het recht van het publiek op toegang tot informatie, voor de voorkoming van 

ongevallen op zee van fundamenteel belang zijn, dienen erkende organisaties alle relevante 

wettelijk voorgeschreven informatie over de toestand van de schepen in hun klasse te 

verstrekken aan de controle-autoriteiten van de havenstaatcontrole en beschikbaar te 

maken voor het publiek.

(21) Teneinde te verhinderen dat schepen van klasse veranderen om zo niet de nodige reparaties 

te hoeven uitvoeren, moeten erkende organisaties onderling alle dienstige informatie 

uitwisselen over de toestand van van klasse veranderende schepen en, wanneer nodig, de 

vlaggenstaat daarbij betrekken.

(22) De bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten van scheepswerven, leveranciers 

van scheepsuitrusting en rederijen mag geen belemmering vormen voor gewone zakelijke 

transacties en contractueel overeengekomen diensten tussen deze partijen.

(23) Het bij Verordening (EG) nr.1406/20021 opgerichte Europees Agentschap voor maritieme 

veiligheid (EMA) moet de nodige steun verlenen om de toepassing van deze verordening 

te verzekeren.

                                               

1 PB L 208 van 5.8.2002, blz.1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 
nr. 1891/2006 (PB L 304 van 30.12.2006, blz.1).
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(24) Daar de doelstelling van deze verordening, namelijk de invoering van gemeenschappelijke 

voorschriften voor met de inspectie, de controle en certificatie van schepen belaste 

organisaties die in de Gemeenschap werkzaam zijn, niet voldoende door de lidstaten kan 

worden verwezenlijkt en derhalve wegens de omvang van het optreden beter op het niveau 

van de Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, overeenkomstig het 

in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 

Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel, gaat deze 

verordening niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

(25) De voorschriften die de lidstaten moeten toepassen in hun betrekkingen met de organisaties 

die belast zijn met de inspectie en controle van schepen, zijn vastgesteld bij

Richtlijn .../.../EG van het Europees Parlement en de Raad van … inzake gemeen-

schappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen 

belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties1*,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

                                               

1 PB L
* PB: nummer, datum en verwijzing naar het PB van de richtlijn vermeld in doc. 5724/08 

invullen.
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Artikel 1

Deze verordening bevat voorschriften die moeten worden toegepast door de organisaties die belast 

zijn met de inspectie, de controle en de certificatie van schepen in verband met de naleving van de 

internationale verdragen betreffende de veiligheid op zee en ter voorkoming van verontreiniging 

van de zee, waarbij tevens wordt toegewerkt naar de vrijheid van dienstverrichting. Hieronder valt 

ook de uitwerking en naleving van veiligheidseisen betreffende romp, machines, elektrische 

installaties en bedieningsapparatuur van schepen waarop de internationale overeenkomsten van 

toepassing zijn.

Artikel 2

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a) "schip": een vaartuig waarop de internationale verdragen van toepassing 
zijn;

b) "internationale 
verdragen":

het Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee van 
1 november 1974 (SOLAS 74) met uitzondering van hoofd-
stuk XI-2 van de bijlage bij dit verdrag, het Verdrag betreffende 
de uitwatering van schepen van 5 april 1966 en het Verdrag ter 
voorkoming van verontreiniging door schepen van 
2 november 1973 (MARPOL), samen met de protocollen en 
wijzigingen daarvan, en de daarmee verband houdende codes 
met een verbindend karakter in alle lidstaten, in bijgewerkte 
versie;
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c) "organisatie": een juridische entiteit, haar dochterondernemingen en alle andere 
entiteiten waarover zij zeggenschap heeft, die gezamenlijk of 
afzonderlijk taken uitvoeren die binnen het toepassingsgebied 
van deze verordening vallen;

d) "zeggenschap": voor de toepassing van punt c): rechten, contracten of alle andere 
middelen, rechtens of feitelijk, die afzonderlijk of in combinatie 
de mogelijkheid verlenen om beslissende invloed uit te oefenen 
op een juridische entiteit, of die entiteit in staat stellen taken uit 
te voeren die binnen het toepassingsgebied van deze verordening 
vallen;

e) "erkende organisatie": een organisatie die is erkend overeenkomstig deze verordening;

f) "machtiging": handeling waarbij een lidstaat aan een erkende organisatie een 
recht verleent of bevoegdheid delegeert;

g) "wettelijk 
voorgeschreven 
certificaat":

een door of namens een vlaggenstaat overeenkomstig inter-
nationale verdragen afgegeven certificaat;

h) "voorschriften en 
procedures":

de eisen van een erkende organisatie voor het ontwerp, de bouw, 
de uitrusting, het onderhoud en de controle van schepen;

i) "klassecertificaat": een door een erkende organisatie afgegeven document waarin 
wordt bevestigd dat een schip, overeenkomstig de door de 
erkende organisatie vastgestelde en gepubliceerde voorschriften
en procedures , geschikt is voor een bepaald gebruik of een 
bepaalde dienst;

j) "vestigingsplaats": de plaats van de zetel, de centrale administratie of de hoofd-
vestiging van een organisatie.
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Artikel 3

1. De lidstaten die een nog niet erkende organisatie willen machtigen, dienen een aanvraag tot 

erkenning in bij de Commissie, samen met volledige informatie over en bewijzen van de 

naleving van de minimumcriteria van bijlage I door de organisatie en informatie over de 

eis en de verbintenis dat de organisatie de bepalingen van artikel 8, lid 4, en de artikelen 9, 

10 en 11 naleeft.

2. De Commissie verricht vervolgens, samen met de betreffende aanvragende lidstaten, een 

beoordeling van de organisaties waarvoor een verzoek om erkenning is ontvangen, om na 

te gaan of de organisaties aan de in lid 1 bedoelde eisen voldoen en zich ertoe hebben 

verbonden deze na te leven.

3. De Commissie weigert overeenkomstig de in artikel 12, lid 3, bedoelde regelgevings-

procedure organisaties te erkennen die niet aan de in lid 1 van dit artikel bedoelde eisen 

voldoen of waarvan de prestaties worden beschouwd als een onaanvaardbare bedreiging 

voor de veiligheid of het milieu op grond van de in overeenstemming met artikel 14 

vastgestelde criteria.

Artikel 4

1. De erkenning wordt door de Commissie verleend volgens de in artikel 12, lid 3, bedoelde 

regelgevingsprocedure.
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2. De erkenning wordt uitsluitend verleend aan organisaties die aan de in artikel 3 bedoelde 

eisen voldoen.

3. De erkenning wordt verleend aan de relevante juridische entiteit, namelijk de moeder-

entiteit van alle juridische entiteiten die de erkende organisatie vormen. De erkenning 

omvat alle juridische entiteiten die ertoe bijdragen dat wordt gewaarborgd dat die 

organisatie hun diensten wereldwijd bestrijkt.

4. De erkenning kan door de Commissie, in overeenstemming met de in artikel 12, lid 3, 

bedoelde regelgevingsprocedure worden beperkt wat betreft bepaalde typen schepen, 

schepen van een bepaalde grootte, bepaalde activiteiten, of een combinatie daarvan, in 

overeenstemming met de bewezen capaciteit en expertise van de betrokken organisatie. 

In dat geval doet de Commissie opgave van de redenen van de beperking en van de 

voorwaarden waaronder deze, wordt ingetrokken of uitgebreid. De beperking kan te allen 

tijde worden herzien.

5. De Commissie maakt een lijst op van de overeenkomstig dit artikel erkende organisaties en 

werkt deze regelmatig bij. Die lijst wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de 

Europese Unie.
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Artikel 5

Voor zover de Commissie van oordeel is dat een erkende organisatie niet heeft voldaan aan de 

criteria in bijlage I of haar verplichtingen krachtens deze verordening, of dat de prestaties op het 

gebied van veiligheid en preventie van verontreiniging van een erkende organisatie in belangrijke 

mate verslechterd zijn zonder dat daardoor evenwel een onaanvaardbare bedreiging voor de 

veiligheid of het milieu is ontstaan, verplicht de Commissie de betrokken erkende organisatie om 

binnen vastgestelde termijnen de nodige preventieve en herstelmaatregelen te nemen om geheel te 

voldoen aan de bedoelde criteria en verplichtingen en met name elke potentiële bedreiging voor de 

veiligheid of het milieu weg te nemen of op andere wijze de oorzaken van de verslechterende 

prestaties aan te pakken.

De preventieve en herstelmaatregelen kunnen voorlopige beschermende maatregelen omvatten 

wanneer de potentiële dreiging van de veiligheid of het milieu onmiddellijk is.

De Commissie dient de maatregelen die zij van plan is te nemen, ook al zijn deze direct van 

toepassing, evenwel vooraf ter kennis te brengen van alle lidstaten die aan de betrokken erkende 

organisatie een machtiging hebben verleend.
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Artikel 6

1. Naast de op grond van artikel 5 genomen maatregelen kan de Commissie overeenkomstig 

de in artikel 12, lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure, geldboeten opleggen aan een 

erkende organisatie:

a) waarvan de ernstige of herhaalde niet-nakoming van de minimumcriteria in bijlage I

of haar verplichtingen op grond van artikel 8, lid 4, en de artikelen 9, 10 en 11 of 

waarvan de verslechterende prestaties blijken voort te komen uit ernstige tekort-

komingen in haar structuur, systemen, procedures of interne controles,

of

b) die opzettelijk onjuiste, onvolledige of misleidende informatie aan de Commissie 

heeft verstrekt in de loop van haar beoordeling ingevolge artikel 8, lid 1, of op een 

andere wijze die beoordeling heeft belemmerd.

2. Onverminderd lid 1 kan de Commissie, indien een erkende organisatie geen uitvoering 

geeft aan de door de Commissie geëiste preventieve en herstelmaatregelen, of daarbij 

ongerechtvaardigde vertragingen oploopt, die organisatie dwangsommen opleggen totdat 

de vereiste maatregelen geheel zijn uitgevoerd.

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde geldboeten en dwangsommen moeten afschrikkend zijn en 

evenredig zijn aan zowel de ernst van de zaak als de economische capaciteit van de 

betrokken erkende organisatie, met name rekening houdend met de mate waarin de 

veiligheid of de bescherming van het milieu in gevaar is gebracht.
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Zij worden pas opgelegd nadat de erkende organisatie en de betrokken lidstaten in de 

gelegenheid zijn gesteld hun opmerkingen te maken.

Het totale bedrag van de opgelegde geldboeten en dwangsommen mag niet meer bedragen 

dan 5% van de totale gemiddelde omzet van de erkende organisatie in de drie vooraf-

gaande boekjaren voor de activiteiten die binnen het toepassingsgebied van deze 

verordening vallen.

4. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft volledige rechtsmacht ter 

zake van beroep tegen beschikkingen van de Commissie waarin een geldboete of een 

dwangsom wordt vastgesteld. Het kan de opgelegde geldboete of dwangsom intrekken, 

verlagen of verhogen.

Artikel 7

1. De Commissie trekt de erkenning in van een organisatie:

a) waarvan de herhaalde en ernstige niet-nakoming van de minimumcriteria in bijlage I

of hun verplichtingen op grond van deze verordening van dien aard is dat daardoor 

een onaanvaardbare bedreiging voor de veiligheid of het milieu is ontstaan;

b) waarvan de herhaalde en ernstige niet-nakoming van veiligheid en preventie van 

verontreiniging van dien aard is dat daardoor een onaanvaardbare bedreiging voor de 

veiligheid of het milieu is ontstaan;

c) die haar beoordeling door de Commissie belet of herhaaldelijk belemmert;
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d) die de in artikel 6, leden 1 en 2, bedoelde geldboeten en/of dwangsommen niet 

betalen; of

e) die pogen financiële dekking of terugbetaling te verkrijgen van hun ingevolge 

artikel 6 opgelegde geldboeten.

2. Voor de toepassing van lid 1, onder a) en b), beslist de Commissie op basis van alle 

beschikbare informatie, inclusief:

a) de resultaten van haar eigen beoordeling van de erkende organisatie ingevolge

artikel 8, lid 1;

b) de ingevolge artikel 10 van Richtlijn .../.../EG* door de lidstaten ingediende 

verslagen;

c) de analyses van ongevallen waarbij door de erkende organisaties geklasseerde 

schepen betrokken waren;

d) het feit dat de in artikel 6, lid 1, onder a), bedoelde tekortkomingen opnieuw 

voorkomen;

e) de mate waarin de vloot die de organisatie onder klasse heeft, wordt beïnvloed; en

f) ineffectiviteit van de in artikel 6, lid 2, bedoelde maatregelen.

3. Tot intrekking van de erkenning wordt door de Commissie, op eigen initiatief of op 

verzoek van een lidstaat, besloten in overeenstemming met de in artikel 12, lid 2, bedoelde 

regelgevingsprocedure en nadat de betrokken erkende organisatie in de gelegenheid is 

gesteld haar opmerkingen te maken.

                                               

* PB: gelieve nummer van de richtlijn uit overweging 25 invoegen.



5726/2/08 REV 2 AL/mg 17
DG C III NL

Artikel 8

1. De Commissie beoordeelt regelmatig en ten minste om de twee jaar samen met de lidstaat 

die de desbetreffende erkenningsaanvraag heeft ingediend, alle erkende organisaties, om na 

te gaan of zij de verplichtingen krachtens deze verordening nakomen en aan de minimum-

criteria van bijlage I voldoen. De beoordeling wordt beperkt tot die activiteiten van de 

erkende organisaties die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen.

2. De Commissie baseert zich bij de keuze van de te beoordelen erkende organisaties vooral 

op de veiligheids- en verontreinigingspreventiescore van de erkende organisatie, het 

ongevallencijfer en de door de lidstaten overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn .../.../EG*

geproduceerde rapporten.

3. De beoordeling kan een bezoek aan regionale vestigingen van de erkende organisatie en 

aselecte inspecties van zowel in bedrijf als in aanbouw zijnde schepen omvatten om de 

prestaties van de erkende organisatie te onderzoeken. In dat geval informeert de 

Commissie zo nodig de lidstaat waar de regionale vestiging zich bevindt. De Commissie 

verschaft de lidstaten een rapport met de resultaten van de beoordeling.

4. Elke erkende organisatie legt de resultaten van zijn 'Quality System Management Review' 

jaarlijks voor aan het bij artikel 12, lid 1, ingestelde comité.

                                               

* PB: gelieve nummer van de richtlijn uit overweging 25 in te voegen.
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Artikel 9

1. Erkende organisaties zorgen ervoor dat de Commissie toegang krijgt tot de informatie die 

nodig is voor de in artikel 8, lid 1, bedoelde beoordeling. Contractuele bepalingen om deze 

toegang te beperken, mogen niet worden ingeroepen.

2. Erkende organisaties waarborgen in hun contracten met reders of exploitanten inzake de 

afgifte van wettelijk voorgeschreven certificaten of klassecertificaten voor een schip dat 

een dergelijke afgifte afhankelijk wordt gesteld van het feit dat de partijen zich niet 

verzetten tegen de toegang van inspecteurs van de Commissie tot dat schip voor de 

toepassing van artikel 8, lid 1.

Artikel 10

1. De erkende organisaties plegen onderling periodiek overleg met het oog op het in stand 

houden van de gelijkwaardigheid en het streven naar harmonisatie van hun voorschriften 

en procedures en van de uitvoering daarvan. Zij werken samen om te komen tot een 

consistente interpretatie van de internationale verdragen, onverminderd de bevoegdheden 

van de vlaggenstaten. Erkende organisaties komen in voorkomend geval de technische en 

procedurele voorwaarden overeen waaronder zij op basis van gelijkwaardige normen hun 

certificaten voor materialen, uitrusting en onderdelen wederzijds erkennen, rekening 

houdend met de meest stringente en rigoureuze normen als referentie.

Indien op grond van zwaarwegende veiligheidsredenen geen wederzijdse erkenning kan 

worden overeengekomen, geven de erkende organisaties duidelijk aan welke redenen 

hieraan ten grondslag liggen.
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Indien een erkende organisatie bij een inspectie of op andere wijze vaststelt dat materialen, 

uitrustingsstukken of onderdelen niet in overeenstemming zijn met het bijbehorende 

certificaat, kan de organisatie weigeren machtiging te verlenen voor het aan boord brengen 

van die materialen, uitrustingsstukken of onderdelen. De organisatie stelt de andere 

erkende organisaties onmiddellijk daarvan in kennis, met opgaaf van de redenen van haar 

weigering.

Met het oog op classificatie erkennen erkende organisaties certificaten van scheeps-

uitrusting waarop het merk in de vorm van een wiel is aangebracht in overeenstemming 

met Richtlijn 96/98/EG van de Raad van 20 december 1996 inzake uitrusting van 

zeeschepen1.

Zij brengen bij de Commissie en de lidstaten periodiek verslag uit over fundamentele 

voortgang op het gebied van de normen en de wederzijdse erkenning van certificaten voor 

materialen, uitrusting en onderdelen.

2. Uiterlijk …* legt de Commissie het Europees Parlement en de Raad op basis van een 

onafhankelijke studie een verslag voor over het niveau dat is bereikt bij de harmonisatie 

van de voorschriften en procedures en bij de wederzijdse erkenning van certificaten voor 

materialen, uitrusting en onderdelen.

3. De erkende organisaties werken samen met de instanties voor de havenstaatcontrole

met betrekking tot een door hen geklasseerd schip, met name om het verhelpen van 

gerapporteerde tekortkomingen of andere afwijkingen te vergemakkelijken.

                                               

1 PB L 46 van 17.2.1997, blz. 25. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/84/EG 
(PB L 324 van 29.11.2002, blz. 53).

* PB: vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening.
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4. De erkende organisaties verstrekken alle overheidsdiensten van de lidstaten die aan hen

een in artikel 3 van Richtlijn .../.../EG vermelde vorm van machtiging hebben verstrekt en 

de Commissie alle relevante informatie over de door hen geklasseerde vloot, de over-

rachten, veranderingen, schorsingen en intrekkingen van klasse, ongeacht de vlag 

waaronder de schepen varen.

De informatie over overdrachten, veranderingen, schorsingen en intrekkingen van klasse, 

alsmede over achterstallige onderzoeken, nog niet opgevolgde aanbevelingen, klasse-

voorwaarden, exploitatievoorwaarden of exploitatiebeperkingen die aan door hen 

geklasseerde schepen zijn opgelegd - ongeacht de vlag waaronder die schepen varen -

wordt ook elektronisch doorgegeven aan de gemeenschappelijke inspectiedatabank die 

door de lidstaten wordt gebruikt voor de uitvoering van Richtlijn .../.../EG, tegelijk met de 

registratie in de eigen systemen van de erkende organisatie, en in geen geval later dan 

72 uur na het plaatsvinden van de gebeurtenis die de verplichting om de informatie mede te 

delen heeft doen ontstaan. Deze informatie, met uitzondering van de aanbevelingen en 

klassevoorwaarden die nog niet achterstallig zijn, wordt tevens gepubliceerd op de website 

van deze erkende organisaties.

5. De erkende organisaties geven geen wettelijk voorgeschreven certificaten af voor een 

schip, ongeacht de vlag waaronder het vaart, dat om veiligheidsredenen klasseloos is 

geworden of van klasse verandert, alvorens de bevoegde overheidsdienst van de vlaggen-

staat in de gelegenheid te stellen haar standpunt binnen een redelijke tijd kenbaar te maken 

of een volledige inspectie noodzakelijk is.

                                               

 PB: gelieve nummer van de richtlijn uit overweging 25 in te vullen.
 PB: gelieve nummer van de richtlijn uit overweging 25 in te vullen.
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6. Wanneer een schip van de ene erkende organisatie naar de andere overgaat, bezorgt de 

overdragende organisatie zonder onnodige vertraging het volledige historische dossier van 

het schip aan de opnemende organisatie en stelt zij haar met name in kennis van:

a) alle achterstallige onderzoeken;

b) alle nog niet opgevolgde aanbevelingen en klassevoorwaarden;

c) de exploitatievoorwaarden die aan de door hen geklasseerde schepen zijn opgelegd 

en

d) de exploitatiebeperkingen die aan de door hen geklasseerde schepen zijn opgelegd.

Nieuwe certificaten voor het schip mogen pas door de overnemende organisatie worden 

afgegeven nadat alle achterstallige onderzoeken naar behoren zijn voltooid en aan alle niet 

opgevolgde aanbevelingen of eerder aan het schip opgelegde klassevoorwaarden is voldaan 

overeenkomstig de aanwijzingen van de overdragende organisatie.

Alvorens tot afgifte van de certificaten over te gaan moet de overnemende organisatie de 

overdragende organisatie op de hoogte stellen van de datum van afgifte van de certificaten, 

en een bevestiging geven van de datum, de plaats en de maatregelen die zijn genomen om 

achterstallig onderzoek te verrichten en aan nog niet opgevolgde aanbevelingen en klasse-

voorwaarden te voldoen.
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De erkende organisaties stellen passende gemeenschappelijke eisen vast en voeren deze uit 

voor gevallen van overgang van klasse waarin speciale voorzorgsmaatregelen nodig zijn. 

Die gevallen omvatten minimaal de overgang van klasse van schepen van vijftien jaar oud 

of ouder en de overgang van een niet-erkende organisatie naar een erkende organisatie.

Met het oog op een goede toepassing van de bepalingen van dit lid werken de erkende 

organisaties met elkaar samen.

Artikel 11

1. De erkende organisaties richten, uiterlijk ...* overeenkomstig de toepasselijke inter-

nationale kwaliteitsnormen een onafhankelijk systeem voor kwaliteitsbeoordeling en 

certificering op en houden dit in stand. Daaraan kan met adviesbevoegdheid worden 

deelgenomen door belanghebbende beroepsorganisaties die betrokken zijn bij de 

scheepvaartindustrie.

2. Het systeem voor kwaliteitsbeoordeling en certificering voert de volgende taken uit:

a) periodieke beoordeling van de kwaliteitsbeheerssystemen van erkende organisaties, 

overeenkomstig de criteria van de kwaliteitsnorm ISO 9001;

b) certificering van de kwaliteitsbeheerssystemen van erkende organisaties, daaronder 

begrepen organisaties waarvoor de erkenning is aangevraagd overeenkomstig 

artikel 3;

                                               

* PB: 24 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening.
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c) publicatie van interpretaties van de internationaal erkende kwaliteits beheers normen, 

met name om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de aard en 

verplichtingen van erkende organisaties, en

d) opstellen van individuele en collectieve aanbevelingen voor de verbetering van de 

processen en interne controlemechanismen van erkende organisaties.

3. Het systeem voor kwaliteitsbeoordeling en certificering beschikt over de nodige 

governance en bevoegdheden om onafhankelijk op te treden ten aanzien van de erkende 

organisaties en is uitgerust met de nodige middelen om zijn taken effectief uit te voeren 

volgens de strengste normen van het vak. Het systeem voor kwaliteitsbeoordeling en 

certificering stelt zijn werkmethoden en reglement van orde vast.

4. Het systeem voor kwaliteitsbeoordeling en certificering stelt een jaarwerkplan vast.

5. Het systeem voor kwaliteitsbeoordeling en certificering kan andere externe kwaliteits-

beoordelingsorganen om bijstand verzoeken.

6. Het systeem voor kwaliteitsbeoordeling en certificering verstrekt de belanghebbenden, 

waaronder de vlaggenstaten en de Commissie, volledige informatie over haar jaarwerkplan 

almede over haar bevindingen en aanbevelingen, met name betreffende situaties waar de 

veiligheid in het gedrang zou kunnen zijn gekomen.

7. Het systeem voor kwaliteitsbeoordeling en certificering wordt periodiek beoordeeld door 

de Commissie.
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8. De Commissie brengt aan de lidstaten verslag uit over de resultaten en follow-up van haar 

beoordeling.

Artikel 12

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij Verordening (EG) nr. 2099/2002 ingestelde 

Comité voor maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen 

(COSS)1.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 3 en 7 van Besluit 1999/468/EG van 

toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van 

toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde periode wordt vastgesteld op 

drie maanden.

4. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 

van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

Artikel 13

1. Deze verordening kan, zonder dat het toepassingsgebied wordt uitgebreid, worden 

gewijzigd met het oog op het actualiseren van de minimumcriteria in bijlage I, met 

inachtneming, in het bijzonder, van de relevante IMO-besluiten.

                                               

1 PB L 324 van 29.11.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 
nr. 93/2007 van de Commissie (PB L 22 van 31.1.2007, blz. 12).
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Deze maatregelen, die beogen niet-essentiële onderdelen van deze verordening te wijzigen, 

worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing als bedoeld in 

artikel 12, lid 4.

2. Wijzigingen van de in artikel 2, onder b), van deze verordening gedefinieerde inter-

nationale verdragen kunnen van het toepassingsgebied van deze verordening worden 

uitgesloten krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2099/2002.

Artikel 14

1. De Commissie draagt zorg voor de aanneming en bekendmaking van:

a) criteria voor het meten van de doeltreffendheid van de voorschriften en procedures, 

alsmede voor het meten van de prestaties van de erkende organisatie op het gebied 

van veiligheid en preventie van verontreiniging van hun geklasseerde schepen , met 

name rekening houdend met de gegevens die zijn overgelegd in het kader van het 

Memorandum van Overeenstemming van Parijs betreffende havenstaatcontrole en/of 

andere soortgelijke regelingen en;

b) criteria om te bepalen wanneer dergelijke prestaties geacht moeten worden een 

onaanvaardbare bedreiging te vormen voor de veiligheid of het milieu, waarbij 

rekening kan worden gehouden met specifieke omstandigheden die van invloed zijn 

op kleinere of hooggespecialiseerde organisaties.

Deze maatregelen die beogen niet-essentiële onderdelen van deze verordening te wijzigen 

door haar aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met 

toetsing als bedoeld in artikel 12, lid 4.
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2. De maatregelen die beogen niet-essentiële onderdelen van deze verordening te wijzigen 

door haar aan te vullen en die betrekking hebben op de uitvoering van artikel 6 en, in 

voorkomend geval, artikel 7, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevings-

procedure met toetsing als bedoeld in artikel 12, lid 4.

3. Onverminderd de onmiddellijke toepassing van de criteria in bijlage I kan de Commissie 

overeenkomstig de in artikel 12, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure richtsnoeren 

aannemen betreffende de interpretatie ervan en in overweging nemen doelstellingen vast te 

stellen voor de algemene minimumcriteria bedoeld in punt 3, deel A, van bijlage I.

Artikel 15

1. De organisaties die bij de inwerkingtreding van deze verordening zijn erkend in overeen-

stemming met Richtlijn 94/57/EG, behouden hun erkenning onder voorbehoud van de 

bepalingen van lid 2.

2. Onverminderd de artikelen 5 en 7, onderzoekt de Commissie alle op grond van Richtlijn 

94/57/EG verleende beperkte erkenningen opnieuw in het licht van artikel 4, lid 3, van 

deze verordening uiterlijk …*, teneinde te besluiten, in overeenstemming met de in 

artikel 12, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure, of de beperkingen door andere moeten 

worden vervangen of moeten worden geschrapt. De beperkingen blijven van toepassing 

totdat de Commissie een besluit heeft genomen.

                                               

* PB: twaalf maanden na de inwerkingtreding van deze verordening.
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Artikel 16

In de loop van de beoordeling ingevolge artikel 8, lid 1, gaat de Commissie na of de houder van de 

erkenning binnen de organisatie de desbetreffende juridische entiteit is waarop de bepalingen van 

deze verordening van toepassing zijn. Indien dat niet het geval is, neemt de Commissie een besluit 

tot wijziging van die erkenning.

Indien de Commissie de erkenning wijzigt, passen de lidstaten hun overeenkomsten met de 

organisatie aan om rekening te houden met de wijziging.

Artikel 17

De Commissie brengt het Europees Parlement en de Raad om de twee jaar op de hoogte van de 

toepassing van deze verordening.

Artikel 18

Verwijzingen naar Richtlijn 94/57/EG in het communautair of nationaal recht gelden, voor zover 

van toepassing, als verwijzingen naar deze verordening en worden gelezen volgens de 

concordantietabel van bijlage II.
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Artikel 19

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in 

het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te 

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter
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BIJLAGE I

MINIMUMCRITERIA VOOR ORGANISATIES BEDOELD IN ARTIKEL 3

A. ALGEMENE MINIMUMCRITERIA

1. Een erkende organisatie moet rechtspersoonlijkheid bezitten in de staat waarin zij is 

gevestigd. Haar boekhouding wordt door onafhankelijke auditors gecertificeerd.

2. De erkende organisatie moet met bewijsstukken kunnen aantonen dat zij een 

uitgebreide ervaring heeft in het beoordelen van het ontwerp en de bouw van 

koopvaardijschepen.

3. De erkende organisatie moet te allen tijde beschikken over een aanzienlijk bestand 

van leidinggevend, technisch, ondersteunend en onderzoek verrichtend personeel dat 

in verhouding is tot de omvang van de vloot onder klasse, haar samenstelling en de 

mate van betrokkenheid van de erkende organisatie bij de bouw en verbouwing van 

schepen. De organisatie moet in staat zijn om aan elke werklocatie wanneer en in de 

mate dat dit nodig is middelen en personeel toe te wijzen die in verhouding zijn tot 

de taken die moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de algemene 

minimumcriteria van de punten 6 en 7 en de specifieke minimumcriteria van deel B.

4. De erkende organisatie moet beschikken over een aantal eigen gedetailleerde voor-

schriften en procedures, of aangetoond hebben daarover te kunnen beschikken, die de 

hoedanigheid hebben van internationaal erkende normen, met betrekking tot het 

ontwerp, de bouw en de periodieke controle van koopvaardijschepen en past deze 

toe. Deze moeten worden bekendgemaakt en voortdurend bijgewerkt en via 

onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's verbeterd.
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5. De erkende organisatie moet jaarlijks haar scheepsregister laten publiceren of 

opslaan in een elektronische databank die toegankelijk is voor het publiek.

6. De erkende organisatie moet niet gecontroleerd worden door reders of scheeps-

bouwers, noch door anderen die commercieel betrokken zijn bij de bouw, de 

uitrusting, de herstelling of de exploitatie van schepen. De erkende organisatie is 

voor haar omzet niet in hoge mate afhankelijk van één enkele commerciële onder-

neming. De erkende organisatie verricht geen klasserings- of wettelijk voorge-

schreven werkzaamheden indien zij identiek is aan of zakelijke, persoonlijke of 

verwantschapsrelaties heeft met de eigenaar of exploitant van het schip. Deze 

onverenigbaarheid geldt ook voor deskundigen die in dienst zijn van de erkende 

organisatie.

7. De erkende organisatie moet functioneren overeenkomstig de bepalingen van de

bijlage van Resolutie A.789(19) van de IMO over specifieke voorschriften inzake de 

controlerende en certificerende functies van erkende organisaties die namens de 

overheid optreden, voor zover die bepalingen toepasselijk zijn binnen de werkings-

sfeer van deze verordening.

B. SPECIFIEKE MINIMUMCRITERIA

1. De erkende organisatie moet werkzaam zijn in alle delen van de wereld via haar 

fulltime deskundigen of, in uitzonderlijke en naar behoren gemotiveerde gevallen, 

via de fulltime deskundigen van andere erkende organisaties.

2. De erkende organisatie moet een gedragscode in acht nemen.
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3. De erkende organisatie moet zodanig geleid en beheerd worden dat de geheim-

houding van de door de overheid gevraagde informatie wordt gegarandeerd.

4. De erkende organisatie moet de nodige informatie verstrekken aan de overheid, de 

Commissie en de betrokken partijen.

5. De erkende organisatie, evenals haar deskundigen en technisch personeel , verrichten 

hun werkzaamheden zonder op enigerlei wijze afbreuk te doen aan de intellectuele-

eigendomsrechten van scheepswerven, leveranciers van scheepsuitrusting en 

rederijen, met inbegrip van octrooien, licenties, knowhow of enigerlei andere vorm 

van kennis waarvan het gebruik op communautair of nationaal niveau rechts-

bescherming geniet; in geen geval en onverminderd de beoordelingsbevoegdheden 

van de lidstaten en de Commissie, en met name uit hoofde van artikel 9, zijn de 

erkende organisatie, de deskundigen of het technisch personeel die respectievelijk dat 

zij in dienst heeft gerechtigd commercieel relevante gegevens die zij in het kader van 

hun inspectie-, verificatie- of controlewerkzaamheden met betrekking tot schepen in 

aanbouw of schepen waaraan reparaties zijn verricht hebben verkregen, over te 

dragen of te verspreiden.

6. Het bestuur van de erkende organisatie moet zijn kwaliteitsbeleid, kwaliteits-

doelstellingen en streven naar kwaliteit bepaald en schriftelijk vastgesteld hebben en 

erop toezien dat dit beleid wordt begrepen, ten uitvoer gelegd en gehandhaafd op alle 

niveaus van de erkende organisatie. Het beleid van de organisatie moet gebaseerd 

zijn op prestatieoogmerken en -indicatoren op het gebied van veiligheid en preventie

van verontreiniging.
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7. De organisatie moet garanderen dat:

a) haar voorschriften en procedures methodisch worden vastgesteld en 

gehandhaafd;

b) haar voorschriften en procedures worden nageleefd en er een intern systeem 

wordt opgezet voor meting van de kwaliteit van de diensten met betrekking tot 

deze voorschriften en procedures;

c) wordt voldaan aan de eisen betreffende de wettelijk voorgeschreven werk-

zaamheden waartoe de erkende organisatie is gemachtigd en er een intern 

systeem wordt opgezet voor meting van de kwaliteit van de diensten met 

betrekking tot naleving van de internationale verdragen;

d) de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden en de onderlinge verhoudingen 

van het personeel van wie de werkzaamheden de kwaliteit van de dienst-

verlening van de erkende organisatie beïnvloeden, zijn omschreven en 

gedocumenteerd;

e) alle werkzaamheden worden gecontroleerd;

f) zij beschikt over een controlesysteem in het kader waarvan toezicht wordt 

gehouden op de werkzaamheden van de bij de erkende organisatie in dienst 

zijnde deskundigen en technisch en administratief personeel;

g) de deskundigen beschikken over uitgebreide kennis van het specifieke 

scheepstype waarop zij hun werkzaamheden verrichten, voor zover relevant 

voor de te verrichten specifieke controle, en van de desbetreffende 

toepasselijke voorschriften;
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h) een systeem voor opleiding en permanente bijscholing van deskundigen wordt 

toegepast;

i) gegevens worden bijgehouden waarmee kan worden aangetoond dat in het 

kader van de verrichte diensten de voorgeschreven normen worden gehaald en 

dat het kwaliteitssysteem doeltreffend werkt;

j) zij een uitgebreid systeem van geplande en gedocumenteerde interne controles 

inzake met de kwaliteit verband houdende activiteiten in alle vestigingen 

toepast;

k) de volgens het geharmoniseerd systeem van onderzoek en certificatie vereiste 

wettelijk voorgeschreven onderzoeken en inspecties waartoe de erkende 

organisatie gemachtigd is, worden verricht volgens de bepalingen van de 

bijlage en het aanhangsel bij Resolutie A948(23) van de IMO betreffende 

richtlijnen voor onderzoek in het kader van het geharmoniseerd systeem van

onderzoek en certificatie;

l) de directe bestuurlijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen het 

hoofdkantoor en de regionale kantoren van de erkende organisatie en die tussen 

de erkende organisaties en hun deskundigen duidelijk zijn afgebakend.

8. De organisatie moet beschikken over en gebruik maken van een doeltreffend intern 

kwaliteitssysteem, dat steunt op de desbetreffende gedeelten van de internationaal 

erkende kwaliteitsnormen en in overeenstemming is met de normen EN ISO/IEC 

17020:2004 (inspectieorganen) en EN ISO 9001:2000 (kwaliteitsbeheerssystemen, 

eisen), zoals geïnterpreteerd en gecertificeerd door het in artikel 11, lid 1, bedoelde 

systeem voor kwaliteitbeoordeling en certificering, en dit systeem handhaven.
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9. De regels en procedures van de erkende organisatie moeten op zodanige wijze 

uitgevoerd worden dat de organisatie in staat blijft om aan haar eigen, directe kennis 

en oordeel een betrouwbare en objectieve verklaring betreffende de veiligheid van de 

betrokken schepen te ontlenen door middel van klassecertificaten op basis waarvan 

wettelijk voorgeschreven certificaten kunnen worden afgegeven.

10. De erkende organisatie moet beschikken over de noodzakelijke middelen voor de 

beoordeling - door gebruikmaking van gekwalificeerd beroepspersoneel en ingevolge

de bepalingen van de bijlage bij Resolutie A.913(22) van de IMO betreffende 

richtlijnen voor de uitvoering van de internationale veiligheidscode (ISM-code) door 

de overheid - van de toepassing en handhaving van het veiligheidssysteem, zowel 

aan de wal als aan boord van schepen die bestemd zijn om onder de certificatie te 

vallen.

11. De erkende organisatie dient vertegenwoordigers van de overheid en van de andere 

betrokken partijen te laten meewerken aan de uitwerking van haar voorschriften en 

procedures.
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BIJLAGE II

CONCORDANTIETABEL

Richtlijn 94/57/EC Richtlijn .../.../EG* De onderhavige verordening

Artikel 1 Artikel 1 Artikel 1

Artikel 2, onder a) Artikel 2, onder a) Artikel 2, onder a)

Artikel 2, onder b) Artikel 2, onder b) -

Artikel 2, onder c) Artikel 2, onder c) -

Artikel 2, onder d) Artikel 2, onder d) Artikel 2, onder b)

Artikel 2, onder e) Artikel 2, onder e) Artikel 2, onder c)

- Artikel 2, onder f) Artikel 2, onder d)

Artikel 2, onder f) Artikel 2, onder g) Artikel 2, onder e)

Artikel 2, onder g) Artikel 2, onder h) Artikel 2, onder f)

Artikel 2, onder h) Artikel 2, onder i) Artikel 2, onder g)

Artikel 2, onder i) Artikel 2, onder k) Artikel 2, onder i)

- Artikel 2, onder j) Artikel 2, onder h)

Artikel 2, onder j) Artikel 2, onder l) -

Artikel 2, onder k) - Artikel 2, onder j)

                                               

* PB: gelieve nummer in te voegen uit overweging 25.
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Artikel 3 Artikel 3 -

Artikel 4, lid 1, eerste zin - Artikel 3, lid 1

Artikel 4, lid 1, tweede zin - Artikel 3, lid 2

Artikel 4, lid 1, derde zin - -

Artikel 4, lid 1, vierde zin - Artikel 4, lid 1

- - Artikel 3, lid 3

- - Artikel 4, leden 2, 3 en 4

- - Artikel 5

- - Artikel 6

- - Artikel 7

Artikel 5, lid 1 Artikel 4, lid 1 -

Artikel 5, lid 3 Artikel 4, lid 2 -

Artikel 6, leden 1, 2, 3 en 4 Artikel 5 , leden 1, 2, 3 en 4 -

Artikel 6, lid 5 - -

Artikel 7 Artikel 6 Artikel 12
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Artikel 8, lid 1, eerste streepje Artikel 7, lid 1 , eerste alinea, 

onder a)

-

Artikel 8, lid 1, tweede streepje - Artikel 13, lid 1

Artikel 8, lid 1, derde streepje Artikel 7, lid 1, eerste alinea, 

onder b)

-

- Artikel 7, lid 1, tweede alinea Artikel 13, lid 1 (tweede 

alinea)

Artikel 8, lid 2 Artikel 7, lid 2 -

Artikel 8, lid 2, tweede alinea - Artikel 13, lid 2

Artikel 9, lid 1 - -

Artikel 9, lid 2 - -

Artikel 10, lid 1, aanhef Artikel 8 -

Artikel 10, lid 1, onder a), b) 

en c), leden 2, 3 en 4

- -

Artikel 11, leden 1 en 2 Artikel 9, leden 1 en 2 -

Artikel 11, leden 3 en 4 - Artikel 8, leden 1 en 2
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Artikel 12 Artikel 10 -

Artikel 13 - -

Artikel 14 Artikel 11, leden 1 en 2 -

- Artikel 11, lid 3 -

- Artikel 12 -

- Artikel 9

Artikel 15, lid 1

Artikel 10, leden 1 en 2

Artikel 15, lid 2 Artikel 10, lid 3

Artikel 15, lid 3 - Artikel 10, lid 4

Artikel 15, lid 4 Artikel 10, lid 5

Artikel 15, lid 5 Artikel 10, lid 6, eerste, 

tweede, derde, vijfde alinea

- Artikel 10, lid 6, vierde alinea
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Artikel 16 Artikel 13 -

Artikel 17 Artikel 16 -

- Artikel 14 -

- Artikel 15 -

Artikel 11

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Bijlage Bijlage I

Bijlage I

Bijlage II Bijlage II
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I. Inleiding

De Raad heeft in het kader van de medebeslissingsprocedure (art. 251 VEG) op 

30 november 2007 een politiek akkoord bereikt over twee afzonderlijke rechtsinstrumenten 

op basis van het betrokken Commissievoorstel1: een ontwerp-richtlijn inzake gemeen-

schappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste 

organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van administratieve instanties 

(herschikking) en een ontwerp-verordening inzake gemeenschappelijke voorschriften en 

normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties (herschikking). 

Dit document heeft betrekking op het deel van het Commissievoorstel betreffende de 

herschikte verordening.2

Na de bijwerking door de juristen/vertalers, heeft de Raad op 6 juni 2008 zijn gemeen-

schappelijk standpunt vastgesteld.

De Raad heeft bij het bepalen van zijn standpunt rekening gehouden met de adviezen van het 

Europees Economisch en Sociaal Comité3en het Comité van de Regio' s4. Een groot aantal 

amendementen van het Europees Parlement, die op 25 april 20075 in eerste lezing werden 

aangenomen, zijn in de tekst van de richtlijn en/of de verordening overeenkomstig het 

standpunt van de Raad verwerkt of weerspiegeld.

Het voorstel strekt tot herschikking van achtereenvolgende wijzigingen in Richtlijn 
94/57/EG inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie 
van schepen en de afgifte van scheepscertificaten belaste organisaties, de zogeheten 
'erkende organisaties'. Voorts wordt een aantal bepalingen van de bestaande richtlijn 
gewijzigd met het oog op vereenvoudiging of harmonisatie of ter aanscherping van de 
huidige voorschriften, bijvoorbeeld door strengere controle van erkende organisaties 
en door hervorming van het stelsel van sancties tegen degenen die niet voldoen aan de 
minimumcriteria voor erkenning.

                                               
1 De Commissie had op 30 januari 2006 haar voorstel voor een herschikte richtlijn inzake 

gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen 
belaste organisaties toegezonden (doc. 5912/06 MAR 11 ENV 50 CODEC 95).

2 Het gemeenschappelijk standpunt inzake de ontwerp-verordening staat in doc. 5724/08; de 
motivering in 5724/08 ADD 1.

3 CESE 1177/2006 van 13.9.2006 (PB C 318 van 23.12.2006, blz. 195-201).
4 CdR 43/2006 van 15.6.2006 (PB C 229 van 22.9.2006, blz. 38).
5 Doc. 8724/07 CODEC 389 MAR 28 ENV 206 (nog niet gepubliceerd in het Publicatieblad).
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II. Analyse van het gemeenschappelijk standpunt

a) Vorm van het rechtsinstrument

Het voornaamste punt van discussie tijdens de besprekingen in de Raadsinstanties was de 

vorm van het door de Commissie voorgestelde rechtsinstrument. Verscheidene bepalingen in 

de voorgestelde richtlijn leggen rechtstreeks verplichtingen op aan individuele personen, in 

casu de erkende organisaties of delegeren die bevoegdheid aan de Commissie.  Dit is door de 

Juridische dienst van de Raad bevestigd in zijn advies van 8 oktober 2007 (doc. 13616/07), 

dat de keuze biedt tussen een verordening, een nieuwe redactie van de bepalingen in kwestie 

of splitsing in een richtlijn en een verordening.

Het door de Raad bereikte politieke akkoord houdt in dat de tekst wordt gesplitst in twee 

afzonderlijke instrumenten, een richtlijn en een verordening. De richtlijn bevat de tot de 

lidstaten gerichte bepalingen betreffende hun betrekkingen met erkende organisaties, en de 

verordening bevat alle bepalingen in verband met de erkenning op het niveau van de 

Gemeenschap, dat wil zeggen het toekennen en het intrekken van de erkenning door de 

Commissie, de verplichtingen en criteria waaraan de organisaties moeten voldoen om in 

aanmerking te komen voor erkenning door de Gemeenschap alsmede mogelijke sancties 

tegen erkende organisaties die niet aan deze verplichtingen en criteria voldoen.

b) Belangrijkste vraagstukken in verband met de verordening

Afgezien van het besluit om alle bepalingen in verband met de erkenning door de Gemeen-

schap van met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties onder te brengen in 

een nieuwe verordening, achtte de Raad het dienstig deze bepalingen te wijzigen omwille van 

de duidelijkheid of in het licht van de volgende overwegingen:
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1) Reikwijdte van erkenning en minimumerkenningscriteria

De Raad acht het evenals het Europees Parlement belangrijk te benadrukken dat een 

organisatie, ongeacht de ondernemingsstructuur, alleen kan worden erkend indien zij in de 

hele wereld diensten verleent. In geval van een beperkte erkenning biedt het gemeenschappe-

lijk standpunt duidelijkheid ten aanzien van de redenen voor de beperking en de voorwaarden 

voor wijziging ervan. Om te voorkomen dat de minimumcriteria voor de erkenning worden 

afgezwakt, biedt het gemeenschappelijk standpunt de mogelijkheid via de comitologie-

procedure voorschriften inzake de interpretatie van en doelstellingen voor deze criteria te 

bepalen, met name wat het aantal personeelsleden van de erkende organisatie betreft.

2) Opleggen van boetes aan de erkende organisaties

Naar het oordeel van de Raad moeten de lidstaten via de kennisgevingsprocedure worden 

geïnformeerd over elk besluit van de Commissie om boetes op te leggen aan erkende 

organisaties die hun verplichtingen in het kader van deze verordening niet nakomen.

3) Harmonisatie van voorschriften en procedures van erkende organisaties en wederzijdse 

erkenning van de door hen afgegeven certificaten

De Raad hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie om erkende organisaties 

aan te moedigen hun voorschriften en procedures verder te harmoniseren en te overwegen 

wanneer zij zullen overgaan tot wederzijdse erkenning van materialen, uitrusting en 

componenten. Het gemeenschappelijk standpunt bevat evenwel een aantal vrijwarings-

clausules. Deze hebben betrekking op gevallen waarin erkende organisaties het niet eens 

kunnen worden over de wederzijdse erkenning van certificaten of op gevallen waarin 

materiaal, uitrusting of een component niet strookt met het desbetreffende certificaat.

Evenals het Europees Parlement verzoekt de Raad de Commissie een rapport voor te leggen 

over de mate waarin de voorschriften en procedures van erkende organisaties thans 

geharmoniseerd zijn alsmede over de wederzijdse erkenning van door hen afgegeven 

certificaten.
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4) Beoordeling en certificering van de kwaliteitsbeheersystemen van erkende organisaties

De Raad is het volledig eens met de grote lijnen van het Commissievoorstel dat erkende 

organisaties een instantie voor het beoordelen en certificeren van hun kwaliteitsbeheers-

systemen moeten opzetten.  Grotendeels in overeenstemming met het amendement van het 

Europees Parlement benadrukt de Raad in zijn gemeenschappelijk standpunt dat dit dient te 

geschieden in overeenstemming met de toepasselijke internationale kwaliteitsnormen en de 

inzichten van de betrokken beroepsorganisaties in de scheepvaartindustrie.

De verdere wijzigingen die de Raad in de bepalingen betreffende het systeem voor kwaliteits-

beoordeling en certificering heeft aangebracht hebben ten doel de taken van die instantie te 

stroomlijnen en duidelijk te maken dat zij moet beschikken over de bestuurlijke autonomie en 

de bevoegdheden die nodig zijn om onafhankelijk van de erkende organisaties te kunnen 

handelen.

5) Invoering van de regelgevingsprocedure met toetsing

Overeenkomstig het gewijzigde comitologiebesluit6 neemt de Raad in zijn gemeenschappelijk 

standpunt de regelgevingsprocedure met toetsing op teneinde de verordening aan te kunnen 

passen aan de wijzigingen in internationale verdragen, protocollen, codes en resoluties, de 

minimumerkenningscriteria te kunnen actualiseren en de criteria te kunnen vaststellen voor 

het meten van de effectiviteit van de voorschriften en procedures en van de prestaties van de 

erkende organisaties op het gebied van veiligheid en verontreinigingspreventie.

                                               
6 Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor 

de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden is gewijzigd bij 
Besluit 2006/512/EG van de Raad van 17 juli 2006 (PB L 200, 22.7.2006, blz. 11).
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III. Amendementen

In het gemeenschappelijk standpunt is een aantal van de amendementen van het Europees 

Parlement in eerste lezing naar de letter, naar de geest of ten dele overgenomen: 6, 11, 12, 15, 

16, 17, 18, 20, 25, 26, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 

62, 64, 66, 68, 69, 71 en 74. De betrokken bepalingen volgen vaak wel de geest maar niet de 

letter van de amendementen omdat de tekst als gevolg van de splitsing in twee afzonderlijke 

instrumenten op een aantal punten moest worden aangepast.

De resterende amendementen konden niet worden aanvaard omdat zij naar het oordeel van de 

Raad niet stroken met de procedures voor erkenning door de Gemeenschap (amendement 14), 

niet geheel duidelijk zijn of overbodig lijken (amendementen 19, 23, 57 en 67) of niet stroken 

met de visie van de Raad op het instellen van de instantie voor het beoordelen en certificeren 

van de kwaliteitsbeheerssystemen van erkende organisaties (amendementen 63, 65 en 

gedeeltelijk 74).

IV. Conclusie

De Raad is van oordeel dat zijn gemeenschappelijk standpunt het juiste middel is voor het 

regelen van de erkenning, op het niveau van de Gemeenschap, van met de inspectie en 

controle van schepen belaste organisaties door het vaststellen van een verordening die 

vergezeld gaat van een richtlijn die aangeeft volgens welke voorschriften de lidstaten gestalte 

moeten geven aan hun betrekkingen met die organisaties.

De tekst van het gemeenschappelijk standpunt weerspiegelt een groot aantal van de 

amendementen van het Europees Parlement. De Raad zal met het Europees Parlement graag 

een opbouwend debat aangaan met het oog op een spoedige aanneming van de richtlijn.

____________________
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2005/0237 (COD) 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT 
 

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

betreffende het 

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke 

voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste 
organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties, en van 

een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke 
voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste 

organisaties 

(Voor de EER relevante tekst) 

1. CHRONOLOGISCH OVERZICHT 

Toezending van het voorstel aan het EP en de Raad 
(document COM(2005) 587 definitief – 2005/0237COD): 

30 januari 2006 

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité: 13 september 2006 

Advies van het Comité van de Regio's: 15 juni 2006 

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 25 april 2007 

Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt: 6 juni 2008 

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE 

Het doel van het voorstel is het bij Richtlijn 94/57/EG (PB L 319 van 12.12.1994, blz. 20) 
vastgestelde systeem voor de communautaire erkenning van de organisaties die door de 
lidstaten dienen te worden belast met de krachtens de internationale overeenkomsten vereiste 
inspectie en certificering van de veiligheid van schepen, te hervormen. Voor deze vierde 
wijziging wordt de techniek van de herschikking gebruikt.  

Het voorstel tot herschikking heeft met name tot doel: 

(1) de controlesystemen van de erkende organisaties te versterken door één 
gemeenschappelijk onafhankelijk orgaan op te richten voor de certificering van hun 
kwaliteitsbeheersystemen; 

(2) het huidige dubbele systeem van gewone en beperkte erkenningen samen te voegen tot 
één systeem: de erkenning wordt voortaan alleen afgegeven op basis van de kwaliteit 
van de diensten en de goede werking van de betrokken organisaties, zonder 
onderscheid te maken op basis van de grootte van de organisaties;  
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(3) de criteria voor communautaire erkenning te vereenvoudigen, beter te structureren en 
strenger te maken; 

(4) het sanctiesysteem, dat momenteel alleen voorziet in de opschorting of intrekking van 
de erkenning, te hervormen. Het voorstel beoogt de invoering van een systeem van 
financiële sancties, die progressiever en efficiënter zijn. De intrekking van de 
erkenning blijft mogelijk in de ergste gevallen; 

(5) ervoor te zorgen dat de erkende organisaties elkaars klassecertificaten (certificaten van 
overeenstemming met de technische voorschriften van de organisaties) wederzijds 
erkennen, met name wat scheepsuitrusting betreft, voor zover die certificaten op basis 
van gelijkwaardige technische normen zijn afgegeven; 

(6) de draagwijdte van de richtlijn te verduidelijken of de toepassing van sommige 
bepalingen van de richtlijn te vergemakkelijken. 

3. OPMERKINGEN BIJ HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 

3.1. Splitsing van het voorstel in een ontwerprichtlijn en een ontwerpverordening 

De splitsing van het voorstel door de Raad in een ontwerprichtlijn en een ontwerpverordening 
is bedoeld om het systeem juridisch sluitend te maken met name wat betreft de verplichtingen 
van de erkende instanties, waaronder de invoering van een systeem van financiële sancties.  

De Commissie stelt vast dat de ontwerprichtlijn betrekking heeft op de verhoudingen tussen 
de lidstaten en de erkende instanties waaraan zij krachtens de internationale overeenkomsten 
inspectie- en certificeringstaken toevertrouwen; terwijl de volledige regeling betreffende de 
goedkeuring (octrooien, goedkeuringscriteria, informatie- en samenwerkingsplicht van de 
erkende instanties, periodieke beoordeling, correctie van de nalatigheden en de intrekking) in 
de ontwerpverordening is opgenomen.  

De Commissie aanvaardt deze splitsing in zoverre a) zij, afgezien van de noodzakelijke 
tekstuele aanpassingen, een formele ingreep blijft die niet raakt aan de grond van haar 
voorstel; en b) zij bijdraagt tot een grotere rechtszekerheid voor de betrokken instanties. 

3.2. De ontwerprichtlijn 

De Commissie is van mening dat de wijziging van de overwegingen door de Raad strookt met 
de wijziging van de tekst. 

Betreffende laatstgenoemde wijziging:  

• De wijzigingen van de artikelen 6 en 7 stroken met de invoering van een procedure waarbij 
een beroep wordt gedaan op het comité regelgeving met toetsing overeenkomstig Besluit 
2006/512/EG van de Raad1; 

• De Raad heeft de vrijwaringsclausule van artikel 8, lid 1, geschrapt, een kwestie waarvoor 
de Commissie geen voorstellen had ingediend. De Commissie is niettemin van mening dat 

                                                 
1 PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11. 
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dit moet worden beschouwd als een ingreep van technische aard, met name het afschaffen 
van een onbruikbaar geworden mechanisme uit de eerste versies van de richtlijn: het 
mechanisme is immers onverenigbaar met de beoordelings- en sanctioneringsbevoegdheid 
die via de opeenvolgende wijzigingen aan de Commissie is toegekend. De Commissie 
meent derhalve dat zij deze wijziging kan steunen aangezien zij geen afbreuk doet aan haar 
initiatiefrecht; 

• De Commissie heeft op haar standpunt gewezen betreffende het opstellen door de lidstaten 
van concordantietabellen van de door de lidstaten genomen omzettingsmaatregelen en de 
bepalingen van de richtlijn, in het belang van de burgers, van "betere regelgeving" en van 
transparantie. Ondanks de afschaffing van deze verplichting onder artikel 14 heeft de 
Commissie de goedkeuring van de Raad met het oog op de afronding van de 
interinstitutionele procedure, niet in de weg gestaan. Zij verwacht echter dat deze 
horizontale kwestie door de instellingen gezamenlijk wordt onderzocht. 

De aldus gewijzigde tekst bevat de amendementen 3, 5, 7, 9, 13, 29, 34, 35 tot 37 en 51 van 
het Europees Parlement, die door de Commissie zijn goedgekeurd. De amendementen 1, 4 en 
8, van redactionele aard en in principe door de Commissie goedgekeurd, werden niet 
overgenomen; het principe van de eerste twee wordt wel overgenomen in criterium B6, (l), 
van de bijlage van de ontwerpverordening, wat de Commissie correct acht. 

De Commissie beschouwt de andere amendementen van de bepalingen door de Raad als 
kleine aanpassingen en/of aanpassingen van redactionele of technische aard en stemt er 
derhalve mee in.  

3.3. De ontwerpverordening 

De Commissie is van mening dat de wijziging van de overwegingen door de Raad strookt met 
de wijziging van de bepalingen, met uitzondering van overwegingen 1a en 28a. Wat deze 
overwegingen betreft: 

• De Commissie is het niet eens met de nieuwe overweging 1a volgens dewelke de 
verordening moet worden geïnterpreteerd overeenkomstig het internationaal recht. De 
Commissie is immers van mening dat: a) de ontwerpverordening volledig in 
overeenstemming is met het internationaal recht en b) de interpretatie van de 
communautaire wetgeving uitsluitend onder de bevoegdheid van het Europees Hof van 
Justitie valt, waaraan de wetgever geen verplichtingen kan opleggen.  

• De Commissie kan zich vinden in de nieuwe overweging 28a, omdat zij de verplichting 
weerspiegelt voor de erkende instanties om over een omvattende technische regelgeving te 
beschikken en deze te harmoniseren; bij haar beoordeling van de erkende instanties en van 
de instanties die om erkenning verzoeken, zal zij niettemin de volledige naleving van deze 
twee verplichtingen blijven eisen.  

Betreffende de tekst: 

• De nieuwe alinea 1a van artikel 4 verwoordt uitdrukkelijk wat reeds impliciet in het 
voorstel van de Commissie was opgenomen, met name dat de erkenning slechts kan 
worden toegekend aan instanties die voldoen aan de erkenningscriteria.  
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• De wijziging van alinea 4 van datzelfde artikel maakt de mogelijkheid om de erkenning te 
beperken flexibeler; de beperking blijft van strikt kwalitatieve aard. Tegelijk versterkt de 
verplichting voor de Commissie om de redenen voor de beperking en de voorwaarden voor 
een eventuele opheffing ervan te expliciet te vermelden, de bescherming van de rechten en 
belangen van de betrokken instantie. 

• Via artikel 5 wordt de druk opgevoerd op de betrokken erkende instantie in het geval er 
tekortkomingen zijn vastgesteld, met name door termijnen te koppelen aan een bevel tot 
corrigerende maatregelen. 

• De wijziging van artikel 6 door de Raad impliceert eerst en vooral de invoering van een 
procedure van het raadgevend comité wanneer de Commissie sancties oplegt aan een in 
gebreke gebleven erkende instantie. De Commissie is in het algemeen van mening dat de 
comitéprocedures weinig relevant zijn voor dit soort beslissingen, maar geeft toe dat deze 
een invloed zouden kunnen hebben op de verhoudingen tussen de lidstaten en de betrokken 
instanties, in het geval dat het uiteindelijke doel van de communautaire erkenning erin 
bestaat de lidstaten in staat te stellen inspectie- en certificeringsopdrachten te delegeren 
overeenkomstig de internationale overeenkomsten. Bijgevolg aanvaardt de Commissie de 
door de Raad voorgestelde oplossing die de lidstaten in staat stelt hun standpunt over de 
vastgestelde inbreuken en de op te leggen sancties te uiten, maar tegelijk elke mogelijkheid 
tot politieke ontsporing van de procedure uitsluit. Voorts heeft de Raad het nodig geacht 
het maximumbedrag van de boetes te berekenen aan de hand van de gemiddelde omzet van 
de betrokken instantie tijdens de drie voorgaande boekjaren, wat rechtvaardig lijkt. Ten 
slotte versterkt de toekenning van de volledige bevoegdheid aan het Hof van Justitie wat 
betreft de boetes de garanties van de procedure en de bescherming van de rechten van de 
verdediging.  

• Wat betreft de intrekking van de erkenning heeft de Raad een vijfde geval toegevoegd, met 
name om overheids- of particuliere subsidiëring van de aan een erkende instantie 
opgelegde sancties te vermijden. De Commissie kan zich volledig vinden in deze aanpak, 
want een dergelijke subsidiëring zou het systeem zijn ontradend karakter ontnemen.  

• De nieuwe formulering door de Raad van artikel 9 wijzigt de grond van het 
oorspronkelijke voorstel van de Commissie niet; de toegang tot documenten en vaartuigen 
in het kader van de beoordeling van de erkende instanties blijft dus ten volle beschermd.  

• Belangrijke verbeteringen werden aangebracht in artikel 10 inzake de wederzijdse 
erkenning van de classificatiecertificaten, die voortaan automatisch gebeurt voor alle 
uitrusting die onder Richtlijn 96/98/EG2 inzake uitrusting van zeeschepen valt. De Raad 
verduidelijkt dat de wederzijdse erkenning slechts betrekking heeft op uitrusting, 
materialen en onderdelen, en verwoordt aldus uitdrukkelijk wat reeds impliciet in het 
oorspronkelijke voorstel vervat was. De Raad heeft twee nieuwe mechanismen ingevoerd: 
enerzijds de verplichting voor de erkende instanties om duiding te geven bij de gevallen 
waar zij er niet in slagen de wederzijdse erkenning tot stand te brengen, wat overigens 
alleen op veiligheidsargumenten kan worden gebaseerd; anderzijds zal een 
vrijwaringsclausule de erkende instanties in staat stellen om de installatie aan boord van 
bepaalde niet-conforme uitrusting te weigeren, zonder evenwel het principe van de 

                                                 
2 PB L 46 van 17.2.1997, blz. 25. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/84/EG (PB L 324 van 

29.11.2002, blz. 53). 
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wederzijdse erkenning in het gedrang te brengen. Ten slotte werd de door het Europees 
Parlement in amendement 53 voorziene termijn voor de Commissie om een verslag over de 
toepassing van de wederzijdse erkenning in te dienen, verlengd van drie tot vijf jaar, wat 
de Commissie eveneens aangewezen acht gezien de technische complexiteit van het proces 
voor de erkende instanties. 

• De Commissie is tevreden dat het gemeenschappelijk standpunt de verplichting behoudt 
voor de erkende instanties om een gemeenschappelijk en onafhankelijk certificeringsstelsel 
in te voeren voor hun kwaliteitsbeheersystemen. In artikel 11 worden de essentiële 
elementen van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie ter zake opgenomen, met 
name dat het invoeren van het systeem volledig wordt overgelaten aan de erkende 
instanties, zonder dat de lidstaten of de Commissie erbij betrokken worden. Het Parlement 
wenste evenwel dat de lidstaten toch zouden deelnemen, wat de Commissie in principe had 
aanvaard; men moet deze idee echter laten varen in het licht van de ontwikkeling van een 
internationale code voor de erkende instanties, in de vorm van een krachtig 
certificeringsmechanisme (zie hieronder). 

• Wat betreft de comitéprocedures heeft de Raad de mogelijkheid gecreëerd voor de 
Commissie om modaliteiten te bepalen voor de interpretatie en de toepassing van de 
criteria in de bijlage. Dit kan bijdragen tot een efficiënte toepassing ervan en de betrokken 
partijen meer rechtszekerheid bieden, gelet op de soms zeer algemene aard van bepaalde 
criteria, bijvoorbeeld wat betreft de invorderbare middelen van de erkende instanties. 

De aldus gewijzigde tekst neemt, geheel of gedeeltelijk, de door de Commissie aanvaarde 
amendementen 6, 12, 15, 17, 18, 25, 38 tot 44, 50, 52 tot 56, 59 tot 61, 66 en 68 over. De 
amendementen 18, 26, 14 en 69, die gedeeltelijk of in principe door de Commissie zijn 
aanvaard, werden opgenomen in het gemeenschappelijk standpunt in bewoordingen die de 
Commissie aanvaardbaar vindt. De amendementen 16, 62, 64, 65 en 71 betreffen de 
aanwijzing van de instantie die belast wordt met de certificering van de 
kwaliteitsbeheersystemen van de erkende instanties en werden door de Commissie slechts in 
principe aanvaard, omdat de term "comité" tot verwarring kan leiden met de 
comitéprocedures; de Commissie is van mening dat de door de Raad vastgestelde benaming, 
met name "systeem voor kwaliteitsbeoordeling en -certificering", een bevredigend compromis 
vormt. 

Behalve de hierboven beschreven amendementen acht de Commissie de amendementen die 
door de Raad aan de tekst werden aangebracht als geringe aanpassingen en/of aanpassingen 
van puur redactionele of technische aard en dus aanvaardbaar.  

3.4. Gezamenlijke verklaring van de Raad en de Commissie betreffende de 
ontwikkeling door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van een code 
voor de erkende instanties 

De Commissie en de Raad zijn het erover eens dat het systeem dat de Gemeenschap aan het 
ontwikkelen is, als model kan dienden voor gebruik op internationaal niveau, wat ook strookt 
met de bezorgdheid van het Europees Parlement om de internationale en communautaire 
systemen goed op elkaar af te stemmen. Derhalve zijn de Commissie en de lidstaten bereid de 
IMO ertoe aan te zetten een code op te stellen die op mondiaal vlak een hoog kwaliteitsniveau 
van de werkzaamheden van de classificatiebureaus garandeert. De Raad en de Commissie 
hebben daarom een gezamenlijke verklaring in die zin aangenomen, die in de bijlage is 
opgenomen. 
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4. CONCLUSIES 

Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad beantwoordt volledig aan de bekommernissen 
die ten grondslag lagen aan het voorstel van de Commissie tot herschikking van 
Richtlijn 94/57/EG, en behoudt de essentie van de voorgestelde maatregelen die er, door de 
splitsing van de richtlijn in een ontwerprichtlijn en een ontwerpverordening, grotendeels in 
opgenomen zijn. Bovendien zijn bijna alle door de Commissie geheel of gedeeltelijk 
aanvaarde amendementen van het Europees Parlement in het gemeenschappelijk standpunt 
opgenomen. 

De Commissie is bijgevolg van mening dat het unaniem goedgekeurde gemeenschappelijk 
standpunt een goede basis vormt voor de goedkeuring van het Europees Parlement in tweede 
lezing en aanvaardt het op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de bovenvermelde 
opmerkingen en voorwaarden.
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BIJLAGE  

VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE 

"De Raad en de Commissie zijn van oordeel dat de doelstellingen van deze richtlijn, namelijk 
een verhoogde veiligheid van schepen en de voorkoming van verontreiniging op zee, ook op 
internationaal niveau moeten worden nagestreefd. Derhalve moeten de lidstaten en de 
Commissie de IMO voorstellen om een internationale code voor erkende organisaties te 
ontwikkelen; zij zoeken daartoe de medewerking van andere IMO-leden. 

Voortbouwend op de beginselen van deze richtlijn moet deze code in voorkomend geval 
betrekking hebben op: 

a) de dwingende eisen waaraan erkende organisaties met betrekking tot de wettelijk 
voorgeschreven werkzaamheden moeten voldoen. Dit omvat onder meer het volgende: 
algemene eisen zoals onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit, bekwaamheid en 
verantwoordelijkheid; eisen in verband met organisatie, beheer en middelen; eisen in verband 
met het certificeringsproces; eisen in verband met kwaliteitsbeheer; 

en 

b) een kader en procedures voor een verplichte auditregeling waardoor kan worden nagegaan 
of een erkende organisatie voldoet aan de onder a) vermelde eisen."  
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