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RICHTLIJN 2008/…/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van

betreffende de naleving van vlaggenstaatverplichtingen

(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 29 maart 2007 (PB C 27 E van 31.1.2008, blz. 140), 

Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad van ... (nog niet bekendgemaakt in het 
Publicatieblad) en Standpunt van het Europees Parlement van ... (nog niet bekendgemaakt 
in het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) De veiligheid van de scheepvaart in de Gemeenschap en van de burgers die er gebruik 

van maken, alsmede de bescherming van het milieu dienen te allen tijde te worden 

gewaarborgd.

(2) Wat de internationale scheepvaart betreft, is een uitgebreid kader voor de verbetering van 

de maritieme veiligheid en de bescherming van het milieu tegen verontreiniging door 

schepen opgezet door middel van een aantal verdragen waarvoor de Internationale 

Maritieme Organisatie (hierna "IMO" genoemd) depositaris is.

(3) In het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (United Nations 

Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, 1982) en de verdragen waarvoor de IMO 

depositaris is (hierna "IMO-verdragen"), is bepaald dat de landen die partij zijn bij deze 

verdragen verantwoordelijk zijn voor het uitvaardigen van wetten en regels en voor het 

nemen van alle overige maatregelen die nodig zijn om die verdragen volledig ten uitvoer te 

leggen teneinde te garanderen dat, vanuit het oogpunt van de veiligheid van mensenlevens 

op zee en de bescherming van het mariene milieu, een schip geschikt is voor de dienst 

waarvoor het bestemd is en bemand wordt door vakbekwaam maritiem personeel.

(4) Er dient terdege rekening te worden gehouden met het Maritiem Arbeidsverdrag dat in 

2006 werd aangenomen door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en dat ook 

betrekking heeft op vlaggenstaatverplichtingen.
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(5) Op 9 oktober 2008 hebben de lidstaten een verklaring aangenomen waarin zij unaniem het 

belang onderkenden van de toepassing van de internationale verdragen die betrekking 

hebben op vlaggenstaatverplichtingen, teneinde de maritieme veiligheid te verbeteren en 

bij te dragen tot de preventie van verontreiniging door schepen.

(6) De bepalingen inzake verandering van vlaggenstaat die in de IMO-verdragen en de 
Gemeenschapswetgeving inzake maritieme veiligheid zijn opgenomen, dienen te worden 
versterkt door uitvoering te geven aan de procedures die door de IMO worden aanbevolen 
in MSC/Circ.1140/ MEPC/Circ.424 van 20 december 2004 betreffende de overdracht 
van schepen tussen landen; dit zou ook moeten leiden tot grotere transparantie in de 
verhoudingen tussen vlaggenstaten en bijdragen tot de veiligheid op zee.

(7) De beschikbaarheid van informatie over schepen die de vlag van een lidstaat voeren en 
schepen die uit het register van een lidstaat zijn uitgeschreven, zou moeten bijdragen tot de 
transparantie van de prestaties van een vloot van hoge kwaliteit, zou het mogelijk moeten 
maken beter toezicht te houden op de vlaggenstaatverplichtingen en zou gelijke kansen 
voor alle instanties moeten garanderen.

(8) Om de lidstaten te helpen hun prestaties als vlaggenstaat verder te verbeteren dienen zij 
hun instanties op gezette tijden aan een audit te onderwerpen.
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(9) Een kwaliteitscertificering van de administratieve procedures, overeenkomstig normen van 
de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO) of gelijkwaardige normen, dient 
verder bij te dragen tot gelijke kansen voor alle instanties.

(10) De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maatregelen dienen te worden vastgesteld 
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.

(11) Daar de doelstellingen van deze richtlijn, namelijk de opstelling en toepassing van 
passende maatregelen op het beleidsterrein maritiem vervoer, niet voldoende door de 
lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve, wegens haar omvang en effecten, beter
door de Gemeenschap kunnen 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 richtlijn niet verder dan wat nodig is om deze 
doelstellingen te verwezenlijken,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

                                               

1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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Artikel 1
Onderwerp

1. Deze richtlijn heeft tot doel:

a) te garanderen dat de lidstaten zich doeltreffend en consequent kwijten van hun 

vlaggenstaatverplichtingen; en

b) de veiligheid te verbeteren en verontreiniging door schepen die de vlag van een 

lidstaat voeren, te voorkomen.

2. Deze richtlijn laat onverlet de communautaire maritieme wetgeving genoemd in artikel 2, 

lid 2, 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 en in Richtlijn 1999/63/EG van de 

Raad van 21 juni 1999 inzake de overeenkomst betreffende de organisatie van de 

arbeidstijd van zeevarenden, gesloten door de Associatie van reders van de Europese 

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

Europese Unie (FST)2.

                                               

1 PB L 324 van 29.11.2002, blz. 1.
2 PB L 167 van 2.7.1999, blz. 33.
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Artikel 2

Toepassingsgebied

Deze richtlijn is van toepassing op de instanties van de staat waarvan het schip de vlag voert.

Artikel 3

Definities

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:

a) "schip": een schip of vaartuig dat de vlag van een lidstaat voert en onder de toepasselijke 

IMO-verdragen valt, en waarvoor een certificaat vereist is;

b) "instanties": de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waarvan het schip de vlag voert;

c) "erkende organisatie": een organisatie die is erkend overeenkomstig 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 

organisaties1*;

                                               

1 PB L
* PB: gelieve nummer, datum van aanneming en PB-gegevens van deze verordening in te 

vullen.



14288/2/08 REV 2 JVS/mg 7
DG C III A NL

d) "certificaten": wettelijk voorgeschreven certificaten die met betrekking tot de relevante 

IMO-verdragen zijn afgegeven;

e) "audit van de IMO": audit die overeenkomstig de bepalingen van de op 1 december 2005 

door de algemene vergadering van de IMO aangenomen resolutie A.974(24) wordt 

uitgevoerd.

Artikel 4

Voorwaarden voor toestemming voor de exploitatie van een schip

bij de verlening van het recht om de vlag van een lidstaat te voeren

1. Voordat toegestaan wordt dat een schip, waaraan het recht is verleend de vlag van een 

lidstaat te voeren, in gebruik wordt genomen, neemt de betrokken lidstaat de maatregelen 

die hij geschikt acht om te waarborgen dat het bewuste schip aan de toepasselijke inter-

nationale regelgeving voldoet. Hij vergewist zich met name met alle redelijke middelen 

van de veiligheidsrapporten van het schip. Indien nodig pleegt hij overleg met de vorige 

vlaggenstaat om vast te stellen of er door genoemde staat ontdekte tekortkomingen of 

veiligheidsproblemen zijn die onopgelost zijn gebleven.

2. Wanneer een andere vlaggenstaat informatie vraagt over een schip dat voorheen de vlag 

van een lidstaat voerde, verstrekt die lidstaat onverwijld bijzonderheden over nog te 

verhelpen tekortkomingen en andere relevante veiligheidsinformatie aan de vlaggenstaat

die de informatie vraagt.
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Artikel 5

Aanhouding van een schip dat de vlag van een lidstaat voert

Wanneer de instanties ervan in kennis worden gesteld dat een schip dat de vlag van de betrokken 

lidstaat voert, door een havenstaat is aangehouden, zien zij er, overeenkomstig de hiertoe door hen 

vastgestelde procedures, op toe dat het schip in overeenstemming wordt gebracht met de 

toepasselijke IMO-verdragen.

Artikel 6

Begeleidende maatregelen

De lidstaten zorgen ervoor dat voor de toepassing van deze richtlijn ten minste de volgende 

gegevens betreffende de schepen die hun vlag voeren, worden bijgehouden en gemakkelijk 

toegankelijk zijn:

a) scheepsgegevens (naam, IMO-nummer, enz.);

b) datum van de controles, inclusief eventuele aanvullende controles, en van de audits;

c) identificatie van de erkende organisaties die betrokken zijn bij de certificering en 

classificering van het schip;

d) identificatie van de bevoegde autoriteit die het schip heeft geïnspecteerd overeenkomstig 

de havenstaatcontrolebepalingen en de data van de inspecties;
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e) resultaat van de havenstaatcontroles (tekortkomingen: ja of nee, aanhoudingen: ja of nee);

f) informatie over ongevallen op zee;

g) identificatie van de schepen die in de voorbije twaalf maanden hebben opgehouden de vlag 

van de betrokken lidstaat te voeren.

Artikel 7

Audits van vlaggenstaten

De lidstaten nemen de nodige maatregelen voor een audit van de IMO van hun instanties ten minste 

eens per zeven jaar, onder voorbehoud van een positieve respons van de IMO op een tijdig verzoek 

van de betrokken lidstaat, en maken de resultaten van de audit bekend overeenkomstig de nationale

wetgeving inzake geheimhouding.

Dit artikel verstrijkt ten laatste op ... of op een eerdere datum, als vastgesteld door de Commissie in 

overeenstemming met de in artikel 10, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure, indien een verplicht 

auditprogramma van de IMO-lidstaten in werking is getreden.

                                               

 PB: Acht jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn.
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Artikel 8

Kwaliteitsbeheerssysteem en interne evaluatie

1. Uiterlijk …* ontwikkelt, implementeert en onderhoudt elke lidstaat een systeem voor het 

kwaliteitsbeheer van de operationele delen van de vlaggenstaatgerelateerde activiteiten van 

zijn instanties. Dat kwaliteitsbeheerssysteem wordt gecertificeerd overeenkomstig de 

toepasselijke internationale kwaliteitsnormen.

2. Lidstaten die voorkomen op de zwarte, of twee jaar na elkaar op de grijze lijst in het meest 

recente jaarverslag van het Memorandum van Overeenstemming van Parijs inzake haven-

staatcontrole (hierna "Paris MoU" genoemd), dienen uiterlijk vier maanden na de 

bekendmaking van het Paris MoU-jaarverslag een verslag over hun prestaties als 

vlaggenstaat in bij de Commissie.

Dit verslag zal de voornaamste redenen vaststellen en analyseren voor het gebrek aan 

naleving dat tot aanhoudingen en tekortkomingen heeft geleid, met de zwarte of grijze 

status als gevolg.

Artikel 9

Verslagen

Om de vijf jaar, en voor het eerst uiterlijk …*, dient de Commissie bij het Europees Parlement en 

bij de Raad een verslag in over de toepassing van deze richtlijn. 

Dit verslag bevat een evaluatie van de prestaties van de lidstaten als vlaggenstaten.

                                               

* PB: Drie jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn.
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Artikel 10

Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2099/2002 

ingestelde Comité voor maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door 

schepen (COSS).

2. 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 termijn wordt vastgesteld op 

twee maanden.

Artikel 11

Omzetting

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

om uiterlijk … aan deze richtlijn te voldoen. Zij zullen de Commissie daarvan onverwijld 

in kennis stellen.

Wanneer de lidstaten deze maatregelen aannemen, wordt in de bepalingen zelf of bij de 

officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor zulke

verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van nationaal

recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

                                               

 PB: 24 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn.
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Artikel 12

Inwerkingtreding

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

Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 13

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te 

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter
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I. Inleiding

De Commissie heeft het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de naleving van vlaggenstaatverplichtingen op 24 februari 2006 1 ingediend als 

onderdeel van het derde pakket maritieme veiligheid.

Het Europees Parlement heeft op 29 maart 2007 advies in eerste lezing uitgebracht 2.

Op 9 oktober 2008 heeft de Raad een politiek akkoord bereikt over de ontwerp-richtlijn. Na 

de bijwerking door de juristen-vertalers heeft de Raad op 9 december 2008 zijn 

gemeenschappelijk standpunt vastgesteld overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag.

De Raad heeft bij zijn werkzaamheden rekening gehouden met de adviezen van het Europees 

Economisch en Sociaal Comité 3 en het Comité van de Regio's 4.

                                               
1 Doc. 6843/06.
2 Doc. 7805/07 CODEC 277 MAR 20 ENV 171 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).
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).
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II. Analyse van het gemeenschappelijk standpunt

Algemeen

Het voorstel voor een richtlijn betreffende de naleving van vlaggenstaatverplichtingen is een 

onderdeel van het derde pakket maritieme veiligheid dat eind 2005 door de Commissie is 

ingediend. De hoofddoelstelling van dit voorstel is te waarborgen dat de lidstaten daad-

werkelijk hun vlaggenstaatverplichtingen naleven vóór en na het verlenen van het recht om de 

vlag te voeren, teneinde de maritieme veiligheid te verbeteren en verontreiniging door 

schepen te voorkomen.

De Raad is het weliswaar eens met de Commissie wat betreft de doelstelling van het voorstel, 

maar heeft ingrijpende wijzigingen aangebracht in het oorspronkelijk voorstel. Een aantal 

voorgestelde bepalingen waren voor de Raad niet aanvaardbaar, omdat zij een doublure 

vormen met bestaande communautaire wetgeving en met bepalingen van de andere voor-

stellen van het derde pakket maritieme veiligheid. De voorgestelde bepalingen die de 

bekrachtiging van de IMO-verdragen verplicht stelden, waren voor de lidstaten niet 

aanvaardbaar, met name om constitutionele redenen. Bijgevolg is het gemeenschappelijk 

standpunt van de Raad vooral toegespitst op de verplichting voor de lidstaten om hun 

maritieme instanties aan een IMO-auditprocedure te onderwerpen. De lidstaten moeten 

bovendien zorgen voor een kwaliteitscertificering van hun administratieve procedures, 

overeenkomstig de ISO-normen of gelijkwaardige internationale normen. Het gemeenschap-

pelijk standpunt voorziet voorts in verplichtingen waaraan de lidstaten moeten voldoen 

voordat zij toestemming geven voor de exploitatie van een schip onder hun vlag, en wanneer 

schepen die de vlag van een lidstaat voeren, door een havenstaat worden aangehouden.

Deze aanpak maakt dat het gemeenschappelijk standpunt het oorspronkelijk Commissie-

voorstel aanzienlijk wijzigt door de redactie aan te passen en verscheidene tekstgedeelten te 

schrappen. Dit impliceert dat de amendementen die het Europees Parlement in zijn advies in 

eerste lezing in verband met de geschrapte gedeelten heeft ingevoerd, door de Raad niet zijn 

aanvaard.
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In parallel met het gemeenschappelijk standpunt bevestigen de vertegenwoordigers van de 

regeringen van de lidstaten van de Europese Unie in een verklaring 5 dat zij zich ertoe 

verbinden al het mogelijke te zullen doen met het oog op de snelle en doelmatige toepassing 

van de internationale verdragen inzake maritieme veiligheid, de IMO-voorschriften in 

verband met vlaggenstaatverplichtingen en de verplichtingen betreffende de IMO-audit.

Voornaamste beleidskwesties

i) Audits van vlaggenstaten

De Raad volgt het voorstel van de Commissie om een onafhankelijke audit van de maritieme 

instanties van de lidstaten in te voeren. De Raad is evenwel van oordeel dat moet worden 

voorkomen dat in het communautair kader een parallel auditsysteem wordt gecreëerd, naast 

het systeem dat op internationaal niveau is ingesteld door middel van het vrijwillige audit-

programma van de IMO-lidstaten. Teneinde de auditprocedures te harmoniseren en gelijke 

voorwaarden te garanderen, voorziet het gemeenschappelijk standpunt in de verplichting om 

regelmatig om een IMO-audit van de instanties te verzoeken en om de resultaten van de audit 

bekend te maken. De termijn tussen de audits is vastgesteld op zeven jaar, rekening houdend 

met de beschikbare middelen op het niveau van de IMO. Het gemeenschappelijk standpunt 

voorziet er voorts in dat, zodra het auditprogramma van de IMO verplicht is geworden, het 

betrokken artikel van de richtlijn verstrijkt, hetzij automatisch, namelijk acht jaar na de 

inwerkingtreding van de richtlijn, hetzij vroeger, indien nodig, op grond van een besluit van 

de Commissie volgens de comitéprocedure (regelgevingsprocedure).

                                               
5 Doc. 15859/08 ADD 1.
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ii) Kwaliteitsbeheerssysteem

De Raad steunt het voorstel van de Commissie dat wil garanderen dat de maritieme instanties 

van de lidstaten voldoen aan kwaliteitscriteria wat betreft het beheer van hun taken. De Raad 

houdt in het gemeenschappelijk standpunt evenwel rekening met de specifieke situatie van de 

verschillende betrokken diensten, en laat het aan de lidstaten over om te bepalen welke 

internationale normen van toepassing zijn voor de certificering van de diverse delen van hun 

instanties.

Met het oog op het bereiken van de doelstelling dat de prestaties als vlaggenstaat van de 

lidstaten moeten worden verbeterd, voorziet de Raad er voorts in dat lidstaten die voorkomen 

op de zwarte lijst van vlaggenstaten van het Memorandum van Overeenstemming van Parijs 

("Paris MoU"), of die twee jaar na elkaar voorkomen op de grijze lijst van het Paris MoU, bij 

de Commissie verplicht verslag moeten uitbrengen over hun prestaties. Aan de hand van dat 

verslag kan worden nagegaan welke de belangrijkste redenen zijn voor de niet-naleving van 

de vlaggenstaatverplichtingen door de betrokken lidstaat.

iii) Andere vlaggenstaatverplichtingen

Afgezien van de twee belangrijkste kwesties die hierboven zijn besproken, heeft de Raad 

voorts het Commissievoorstel vereenvoudigd wat betreft de verplichtingen waaraan moet 

worden voldaan voordat toestemming wordt gegeven om de vlag van een lidstaat te voeren, 

en wanneer schepen die de vlag van een lidstaat voeren door een havenstaat worden 

aangehouden. In dat verband acht de Raad het in het kader van een richtlijn passend dat de 

lidstaten beslissen welke maatregelen moeten worden genomen om te waarborgen dat het 

betrokken schip in overeenstemming is of in overeenstemming wordt gebracht met de 

toepasselijke internationale regelgeving.
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III. Conclusie

De Raad is van oordeel dat zijn gemeenschappelijk standpunt een instrument is dat kan 

garanderen dat de lidstaten hun vlaggenstaatverplichtingen op een kwalitatief hoogwaardige 

manier nakomen.

De Raad neemt er nota van dat met betrekking tot dit voorstel reeds contacten met het 

Europees Parlement hebben plaatsgevonden in het kader van de onderhandelingen over 

andere voorstellen van het derde pakket maritieme veiligheid. De Raad ziet uit naar een 

spoedig akkoord over de tekst, zodat de richtlijn kan worden aangenomen.

____________________
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a) van het gemeenschappelijk standpunt
b) van de motivering van de Raad
- Verklaring

ONTWERP-VERKLARING VAN DE LIDSTATEN

OVER MARITIEME VEILIGHEID

DE LIDSTATEN ZEGGEN UITDRUKKELIJK TOE OM:

1. de kwaliteit en de prestaties van hun maritieme instanties verder te verbeteren, opdat alle 

vlaggen van de lidstaten uiterlijk in 2012 op de witte lijst van het Memorandum van 

Overeenstemming van Parijs inzake toezicht op schepen door de havenstaat staan;
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2. zich in de IMO in te zetten om zo spoedig mogelijk een overeenkomst te bereiken over een 

breed aanvaardbaar internationaal kader voor de regulering van de aansprakelijkheid en 

vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke 

stoffen;

3. uiterlijk op 1 januari 2012 hun instemming tot uiting te brengen om gebonden te zijn door de 

volgende internationale verdragen:

- de verdragen vermeld in deel I, punt 6, van de Code voor de toepassing van de verplichte 

IMO-instrumenten, met de op die verdragen betrekking hebbende protocollen en 

wijzigingen en alle instrumenten die krachtens deze verdragen verplicht worden gesteld, 

in de bij de aanneming van deze verklaring vigerende versie;

- het Internationaal Verdrag van 1992 inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade 

door verontreiniging door olie;

- het Internationaal Verdrag van 1992 ter oprichting van een internationaal fonds voor 

vergoeding van schade door verontreiniging door olie;

- het protocol van 1996 bij het Verdrag van 1976 inzake de beperking van de 

aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen en om, indien van toepassing, het 

onderliggende verdrag op te zeggen;

- het Internationaal Verdrag van 2001 inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade 

door verontreiniging door bunkerolie;

- het protocol van 2003 bij het Internationaal Verdrag van 1992 ter oprichting van een 

internationaal fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie;
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4. uiterlijk op 1 januari 2013 hun instemming tot uiting te brengen om gebonden te zijn door het 

Internationaal Verdrag van Nairobi van 2007 inzake wrakopruiming, of, in het geval van niet

aan zee grenzende lidstaten, de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat schepen 

die hun vlag voeren, beschikken over een door een partij bij het Verdrag afgegeven certificaat;

5. zich bereid te verklaren om uitvoering te geven aan de delen 1 en 2 van de "Code voor de 

toepassing van de verplichte IMO-instrumenten" van 2007, aangenomen bij 

Resolutie A.996(25) van de Algemene Vergadering van de IMO, en om hun instanties te laten 

controleren door de IMO;

6. te handelen overeenkomstig de relevante bepalingen van de bijlage en het aanhangsel bij 

IMO-Resolutie A.996(25) betreffende de toepassing van IMO-instrumenten door 

vlaggenstaten, teneinde ervoor te zorgen dat hun bevoegde instanties in staat zijn de 

bepalingen van de internationale verdragen op passende wijze uit te voeren;

7. in het kader van de Gemeenschap en in samenwerking met andere IMO-leden binnen de 

Internationale Maritieme Organisatie (IMO) alle passende maatregelen te nemen om de 

delen 1 en 2 van de "Code voor de toepassing van de verplichte IMO-instrumenten"en het 

auditprogramma van de IMO-lidstaten op mondiaal niveau verplicht te stellen, met als doel de 

ongelijkheden die thans bestaan in de mate waarin staten hun internationale vlaggenstaat-

verplichtingen naleven, zo veel mogelijk te beperken, en zo:

 bij te dragen tot verbetering van de veiligheid, de beveiliging en de bescherming van het 

mariene milieu,

 gelijke mededingingsvoorwaarden voor de internationale scheepvaart te waarborgen, 

hetgeen van cruciaal belang is voor de levensvatbaarheid van de EU-scheepvaart;

8. Deze verklaring laat de bevoegdheid van de lidstaten om overeenkomstig hun grondwettelijke 

bepalingen op dit gebied te handelen en internationale verbintenissen aan te gaan, onverlet.

_________________
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COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 

Brussel, 9.12.2008 
COM(2008)848 definitief 

2005/0236 (COD) 

  

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT 
 

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

inzake het 

gemeenschappelijk standpunt dat door de Raad is opgesteld met het oog op de 
aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 

naleving van de verplichtingen van vlaggenstaten 

(Voor de EER relevante tekst) 
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2005/0236 (COD) 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT 
 

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

inzake het 

gemeenschappelijk standpunt dat door de Raad is opgesteld met het oog op de 
aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 

naleving van de verplichtingen van vlaggenstaten 

(Voor de EER relevante tekst) 

1. CHRONOLOGISCH OVERZICHT 

Toezending van het voorstel aan het EP en de Raad  
(document COM(2005) 586 definitief – 2005/0236COD): 

17.2.2006 

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité: 13.9.2006 

Advies van het Comité van de Regio’s: 15.6.2006 

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 29.3.2007 

Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt: 9.12.2008 

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE 

Rekening houdende met de grote verschillen - ook in de EU – in de naleving door 
vlaggenstaten van hun internationale verplichtingen inzake maritieme veiligheid en door 
schepen veroorzaakte verontreiniging, wordt er met dit voorstel naar gestreefd te garanderen 
dat de lidstaten hun verplichtingen op effectieve en gecoördineerde wijze nakomen. 

3. OPMERKINGEN OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 
De Commissie merkt op dat de Raad, na zich tijdens de zitting van april 2008 in principe 
tegen het voorstel te hebben gekant, het nodig heeft geacht sommige belangrijke bepalingen 
uit dit voorstel te schrappen, zoals de bepalingen inzake de ratificering van internationale 
verdragen en de verplichte toepassing in de Gemeenschap van de code van de Internationale 
Maritieme Organisatie (IMO) betreffende vlaggenstaten. 

De tekst waarmee de Raad zich akkoord heeft verklaard, is derhalve minder ambitieus dan het 
voorstel van de Commissie, maar de Commissie stelt niettemin vast dat de volgende 
verplichtingen van de lidstaten behouden zijn in het gemeenschappelijk standpunt: 

- alvorens een schip toestemming te geven onder hun vlag te varen, moeten de lidstaten 
nagaan of het schip de internationale regels naleeft; 

- de lidstaten moeten ervoor zorgen dat schepen die onder hun vlag varen en die zijn 
aangehouden in het kader van een controle door een havenstaat, in overeenstemming worden 
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gebracht met de toepasselijke verdragen van de IMO; 

- in afwachting van de verplichte toepassing van de auditregeling van de IMO, moeten de 
lidstaten een audit van hun maritieme instanties uitvoeren en de resultaten daarvan openbaar 
maken; 

- de lidstaten moeten een volgens de internationale normen gecertificeerd systeem opstellen 
voor het beheer van de kwaliteit van hun maritieme instanties; 

- lidstaten die op de zwarte lijst of gedurende twee opeenvolgende jaren op de grijze lijst van 
het memorandum van overeenstemming inzake toezicht op schepen door de havenstaat (het 
memorandum van Parijs) staan, moeten bij de Commissie verslag uitbrengen over de redenen 
van hun slechte prestaties. 

Deze verplichte bepalingen zijn van die aard dat ze de slechtst presterende Europese landen 
zullen aanmoedigen hun kwaliteit te verbeteren. 

4. CONCLUSIES 
De Commissie neemt nota van het vaste voornemen dat de lidstaten hebben uitgedrukt, zoals 
vastgelegd in de verklaring die door hun vertegenwoordigers in de Raad is ondertekend, om a) 
de belangrijkste internationale verdragen inzake maritieme veiligheid te ratificeren; b) de 
IMO-code inzake vlaggenstaten toe te passen, alsook het bijbehorende systeem voor audits 
van maritieme instanties; en c) het IMO aan te moedigen deze twee instrumenten op mondiaal 
niveau verplicht te stellen. 
Gezien het voorgaande steunt de Commissie het gemeenschappelijk standpunt dat unaniem 
door de Raad is vastgesteld omdat het een toegevoegde waarde heeft die zich moet vertalen in 
een effectieve verbetering van de kwaliteit van de Europese vlaggenstaten en in 
concurrentievoorwaarden in de Gemeenschap die garanderen dat keuze van vlaggenstaat niet 
gebeurt op basis van het laagste eisenniveau. 
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