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PR_COD_1app

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 391/2009 wat betreft de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie 
(COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2018)0567),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 100, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C8‑0384/2018),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 
17 oktober 20181,

– na raadpleging van het Comité van de Regio's,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0004/2019),

1. stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1
Verordening (EG) nr. 391/2009
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie beoordeelt 
regelmatig en ten minste om de twee jaar 
samen met de lidstaat/de lidstaten die hen 
overeenkomstig artikel 3, lid 2, van 
Richtlijn 2009/15/EG heeft/hebben 
gemachtigd, alle erkende organisaties om 
na te gaan of zij de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening nakomen en 
aan de minimumcriteria van bijlage I 
voldoen. De beoordeling wordt beperkt tot 
die activiteiten van de erkende organisaties 
die binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen.

1. De Commissie beoordeelt 
regelmatig en ten minste om de twee jaar 
samen met de lidstaat/de lidstaten die hen 
overeenkomstig artikel 3, lid 2, van 
Richtlijn 2009/15/EG heeft/hebben 
gemachtigd, alle erkende organisaties om 
na te gaan of zij de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening nakomen en 
aan de minimumcriteria van bijlage I 
voldoen. De beoordeling wordt beperkt tot 
die activiteiten van de erkende organisaties 
die binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen. De Commissie 
faciliteert de deelname van de lidstaten 
aan de beoordeling door een 
toezichtsprogramma op te stellen dat de 
lidstaten kunnen gebruiken om hun 
verplichtingen uit hoofde van IMO-
resolutie A.1070(28) en artikel 9 van 
Richtlijn 2009/15/EG na te komen.
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TOELICHTING

1. Huidige situatie

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van zijn voornemen om zich 
uit de Unie terug te trekken krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie. Dit betekent dat vanaf 30 maart 2019 alle primaire en secundaire wetgeving van de 
Unie niet langer van toepassing zal zijn op het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk 
wordt dan een derde land.

Bijgevolg zal de wetgeving van de EU inzake zeevervoer niet langer van toepassing zijn op 
het Verenigd Koninkrijk. Een van de gebieden van het Unierecht waarvoor dit gevolgen zou 
hebben, is de erkenning op het niveau van de Unie van organisaties die diensten verlenen voor 
de inspectie en controle van schepen die onder de vlag van de lidstaten varen ("erkende 
organisaties").

Volgens artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 391/2009 moeten organisaties voor de 
inspectie en controle van schepen die door de Commissie op EU-niveau zijn erkend, ten 
minste om de twee jaar worden beoordeeld door de Commissie samen met de lidstaat die de 
oorspronkelijke erkenningsaanvraag voor de organisatie heeft ingediend (“indienende” 
lidstaat).

Uit de artikelen 7 en 8 van de verordening vloeit voort dat erkende organisaties, om erkenning 
door de EU te blijven genieten, moeten blijven voldoen aan de eisen en minimumcriteria van 
bijlage I bij de verordening. Dat wordt gecontroleerd door middel van een permanente 
herbeoordeling door de Commissie en de "indienende" lidstaat uit hoofde van artikel 8, lid 1.
Zodra het Verenigd Koninkrijk zich heeft teruggetrokken, kan het niet langer deelnemen aan 
de beoordeling, uit hoofde van artikel 8, lid 1, van de verordening, van de organisaties 
waarvoor het optreedt als indienende lidstaat. Bijgevolg kan de vraag worden gesteld of de 
erkenning van die organisaties op het niveau van de EU nog wel geldig is. Op grond van de 
huidige bepalingen van de verordening kan die vraag niet met voldoende juridische zekerheid 
kan worden beantwoord.

Als organisaties door de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk hun EU-erkenning 
verliezen, zou dat negatieve gevolgen kunnen hebben voor het concurrentievermogen en de 
aantrekkelijkheid als vlaggenstaat van de 27 EU-landen die deze erkende organisaties hebben 
gemachtigd om namens hen wettelijke inspecties en controles van schepen uit te voeren en 
certificaten af te leveren. De betrokken erkende organisaties hebben momenteel met de 
meeste lidstaten van de EU-27 een overeenkomst inzake machtiging; na de terugtrekking van 
het Verenigd Koninkrijk zouden die landen niet langer op die erkende organisaties een beroep 
kunnen doen voor de schepen die onder hun vlag varen. Tegelijk zouden reders die op deze 
organisaties een beroep doen voor classificatiedoeleinden, voor het dilemma staan om ofwel 
hun schepen onder de vlag van een derde land te laten varen, ofwel hun lopende private 
overeenkomsten voor de classificatie van hun schepen met de betrokken organisaties te 
verbreken.

2. Het Commissievoorstel
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Volgens de huidige bepaling van artikel 8, lid 1, van de verordening mag alleen de 
"indienende" lidstaat deelnemen aan het regelmatige beoordelingsproces van de Commissie; 
het voorstel van de Commissie zou dat voorschrift in die zin wijzigen dat elke lidstaat die een 
erkende organisatie heeft gemachtigd, aan de beoordeling kan deelnemen. De Commissie zou 
derhalve een erkende organisatie kunnen beoordelen samen met elke lidstaat die de betrokken 
organisatie heeft gemachtigd om namens hem op te treden voor de toepassing van artikel 3, 
lid 2, van Richtlijn 2009/15/EG3, en niet alleen met de "indienende" lidstaat.

3. Voorstel van de rapporteur

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie en is van mening dat het een 
einde zou maken aan de rechtsonzekerheid die op het gebied van erkende organisaties is 
ontstaan door de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk. De betrokken reders zouden hun 
werkzaamheden immers kunnen voortzetten en het concurrentievermogen van de vlaggen van 
de lidstaten van de EU-27 die werken met de betrokken organisaties zou gevrijwaard blijven.

De rapporteur stelt dan ook voor het Commissievoorstel ongewijzigd goed te keuren.
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PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
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