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BEKNOPTE MOTIVERING 

Inleiding 

Het voorstel van de Commissie betreft wijziging van Richtlijn 2009/45/EG inzake 

veiligheidsvoorschriften en –normen voor passagiersschepen. Deze richtlijn is nog niet zo 

lang geleden in werking getreden maar dient niettemin op bepaalde onderdelen te worden 

geactualiseerd. De richtlijn beoogt de handhaving van strenge veiligheidsnormen voor 

passagiersschepen binnen de Unie. Aangezien het veiligheidsniveau geharmoniseerd is 

voorziet de richtlijn op een logische wijze in de wederzijdse erkenning van 

veiligheidscertificaten voor schepen. Hieronder wordt op de voorgestelde wijzigingen voor de 

verschillende gebieden ingegaan. 

Vereenvoudiging van de voorschriften 

Het voorstel van de Commissie hangt samen met het REFIT-programma dat tot doel heeft het 

Unierecht zoveel mogelijk te vereenvoudigen. Dit kan er soms toe leiden dat bepaalde 

activiteiten worden gedereguleerd. Het ligt weliswaar voor de hand dat passagiersschepen 

moeten voldoen aan strikte veiligheidsvoorschriften maar het is niet nodig om ook kleine 

schepen, dat wil zeggen schepen van minder dan 24 meter, aan de geharmoniseerde 

veiligheidsvoorschriften te onderwerpen, omdat deze te beperkend of niet relevant zijn. In het 

voorliggende voorstel zijn deze kleine schepen uitgesloten van het toepassingsgebied van de 

Europese regelgeving, met uitzondering van hogesnelheidsvaartuigen, en komt de 

regelgevingsbevoegdheid volledig bij de lidstaten te liggen. Pleziervaartuigen zijn eveneens 

uitgesloten van het toepassingsgebied van de richtlijn. 

De rapporteur merkt op dat in het kader van het vereenvoudigingsproces veel in de richtlijn 

opgenomen definities aan de huidige omstandigheden zijn aangepast. Aanvankelijk was de 

richtlijn van toepassing op schepen van staal en gelijkwaardige materialen, waaronder lichte 

materialen, maar werd deze niet in alle lidstaten op dezelfde wijze ten uitvoer gelegd. In het 

voorstel wordt het toepassingsgebied van de richtlijn verduidelijkt wat de definitie van 

aluminium betreft als gelijkwaardig en resistent materiaal anders dan staal, teneinde te komen 

tot gemeenschappelijke veiligheidsnormen voor deze schepen. 

De onderhavige richtlijn verdeelt de zeegebieden in verschillende sectoren afhankelijk van de 

gevaren die de zee oplevert, en maakt het met name mogelijk voor lichtere schepen om te 

varen in de buurt van "toevluchtsoorden" aan de kust. Aangezien deze toevluchtsoorden niet 

altijd gemakkelijk zijn te lokaliseren en dit de berekening van de grenzen van de vaargebieden 

voor deze lichtere schepen moeilijk maakt, is het begrip "toevluchtsoord" geschrapt en wordt 

eenvoudig verwezen naar de afstand tot de kust. 

In dezelfde geest van vereenvoudiging, voorziet de richtlijn in de aansluiting van de 

controleregels voor nieuwe schepen op de regels die op bestaande schepen van toepassing 

zijn. Ten slotte zijn talrijke achterhaalde overgangsregels geschrapt waardoor de leesbaarheid 

van de richtlijn verbeterd is. 

Databank 

Teneinde de toegang tot de nationale veiligheidsvoorschriften voor schepen – die in veel 
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gevallen kunnen verschillen – voor controleautoriteiten en rederijen te verbeteren, voorziet 

het voorstel in het opzetten van een databank door de Commissie waarin de verschillende 

nationale voorschriften worden opgenomen. Deze databank wordt door de Commissie 

beheerd en is voor de betrokkenen toegankelijk. Dit is een zeer nuttig voorstel omdat de 

toegang tot de regelgeving gemakkelijker gemaakt wordt terwijl de lidstaten hun volledige 

bevoegdheid behouden ten aanzien van hun eigen nationale voorschriften. 

Comitéprocedure 

In de richtlijn zijn er wijzigingen voorgesteld om de bepalingen van de richtlijn aan te laten 

sluiten op het nieuwe kader voor de comitéprocedure van het Verdrag van Lissabon. De 

verwijzingen naar uitvoeringshandelingen zijn geactualiseerd en de regelgevingsprocedure 

met toetsing is geschrapt en vervangen door gedelegeerde handelingen. 

Gedelegeerde handelingen zijn voortaan mogelijk om bepaalde technische eisen te wijzigen, 

de bovengenoemde databank te reguleren, maar ook om de Commissie de bevoegdheid te 

verlenen over de toepassing in Europa van toekomstige wijzigingen in bepaalde internationale 

overeenkomsten ten aanzien van de veiligheid van de scheepvaart te besluiten. De rapporteur 

laat weten, na nauwkeurig onderzoek van deze aspecten van het voorstel, geen bezwaar te 

hebben tegen de verlening van deze nieuwe gedelegeerde bevoegdheid. 

Conclusie 

De rapporteur komt tot de conclusie dat onderzoek van het voorstel voor een richtlijn, dat van 

zeer technische aard is, geen aanleiding geeft voor een voorbehoud. De aanpassingen aan het 

huidige rechtskader, met name de comitéprocedure, zijn correct en de administratieve 

vereenvoudigingen worden op prijs gesteld.  

AMENDEMENTEN 

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie vervoer en 

toerisme het onderstaande amendement in aanmerking te nemen: 

Amendement   1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De Commissie dient een databank 

op te richten en te onderhouden om de 

transparantie te verhogen en de aanmelding 

van vrijstellingen, gelijkwaardigheden en 

aanvullende veiligheidsmaatregelen door 

de lidstaten te faciliteren. In die databank 

moeten zowel het ontwerp als de 

aangenomen versie van de aangemelde 

(7) De Commissie dient een databank 

op te richten en te onderhouden om de 

transparantie te verhogen en de aanmelding 

van vrijstellingen, gelijkwaardigheden en 

aanvullende veiligheidsmaatregelen door 

de lidstaten te faciliteren. In die databank 

moeten zowel het ontwerp als de 

aangenomen versie van de aangemelde 

maatregelen worden opgenomen. Deze 
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maatregelen worden opgenomen. gegevens zouden openbaar toegankelijk 

moeten zijn. 
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