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Amendement 64
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Om een doeltreffend 
inspectiesysteem van de maritieme-
arbeidsomstandigheden in te stellen 
mogen lidstaten, indien gepast, openbare 
instellingen of andere organisaties 
(inclusief die van een andere lidstaat, als 
deze daarmee instemt) die zij erkennen als 
onafhankelijk en bekwaam, machtigen 
om inspecties uit te voeren. In ieder geval 
blijft de lidstaat volledig verantwoordelijk 
voor de inspectie van de werk- en 
leefomstandigheden van de betrokken 
zeevarenden op schepen die onder zijn 
vlag varen.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd dat van de rapporteur te herstructureren. De EU heeft 
geen rechtsgrondslag om certificeringsvereisten te handhaven. De rechtsgrondslag voor 
certificering wordt afgeleid uit het Verdrag betreffende maritieme arbeid (Maritime Labour 
Convention, MLC) van de IAO en de nationale wetgeving voor de omzetting hiervan. Met dit 
voorstel heeft de Commissie tot doel de overeenkomst tussen de sociale partners te handhaven 
en niet het MLC. In de richtlijn wordt dus geen rechtsgrondslag gecreëerd voor het afleveren 
van certificaten, en meer bepaald het maritieme-arbeidscertificaat.

Amendement 65
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Elke lidstaat stelt duidelijke doelen 
en normen vast die betrekking hebben op 
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de administratie van zijn 
inspectiesystemen, alsmede geschikte 
algemene procedures voor de beoordeling 
van de mate waarin die doelen en normen 
worden gehaald.

Or. en

Amendement 66
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Het tijdvak tussen inspecties 
mag niet langer zijn dan drie jaar.

Or. en

Amendement 67
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat met de 
controle op de correcte tenuitvoerlegging 
van Richtlijn 2009/13/EG belaste 
personeelsleden de nodige opleiding 
krijgen en over de competenties, 
bevoegdheden, het mandaat, het statuut en 
de onafhankelijkheid beschikken die nodig 
of wenselijk zijn om controles uit te voeren 
en de naleving van die richtlijn te 
waarborgen.

1. Een lidstaat zorgt ervoor dat de in 
artikel 3, lid 1 ter, vermelde instellingen 
en andere organisaties en hun met de 
controle op de correcte tenuitvoerlegging 
van Richtlijn 2009/13/EG belaste 
personeelsleden de nodige opleiding 
krijgen en over de competenties, 
bevoegdheden, het mandaat, het statuut en 
de onafhankelijkheid beschikken die nodig 
of wenselijk zijn om controles uit te voeren 
en de naleving van die richtlijn te 
waarborgen.

Or. en
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Amendement 68
Jutta Steinruck

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Elke lidstaat richt het volgende op:
a) een systeem om de geschiktheid te 
garanderen van het door erkende 
organisaties uitgevoerde werk, dat 
informatie bevat over alle toepasselijke 
nationale wet- en regelgeving en relevante 
internationale instrumenten; en
b) procedures voor communicatie met en 
toezicht op deze organisaties.

Or. en

Amendement 69
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien een lidstaat een klacht ontvangt 
die hij niet als kennelijk ongegrond 
beschouwt of informatie ontvangt waaruit 
duidelijk blijkt dat een schip dat zijn vlag 
voert niet aan de bepalingen van Richtlijn 
2009/13/EG voldoet of dat de 
tenuitvoerleggingsmaatregelen ernstige 
tekortkomingen vertonen, neemt die 
lidstaat de nodige maatregelen om deze 
zaak te onderzoeken en neemt hij de 
nodige stappen om alle geconstateerde 
tekortkomingen weg te werken.

1. Indien een lidstaat een klacht ontvangt 
met betrekking tot internationaal 
arbeidsrecht, zoals het Verdrag 
betreffende maritieme arbeid, of met 
betrekking tot bepalingen van Richtlijn 
2009/13/EG, die hij niet als kennelijk 
ongegrond beschouwt, neemt die lidstaat 
de nodige maatregelen om deze zaak te 
onderzoeken en neemt hij de nodige 
stappen om alle geconstateerde 
tekortkomingen weg te werken.

Indien een lidstaat via een inspectie
informatie ontvangt waaruit duidelijk blijkt 
dat een schip dat zijn vlag voert niet aan de 
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bepalingen van Richtlijn 2009/13/EG 
voldoet of dat de 
tenuitvoerleggingsmaatregelen ernstige 
tekortkomingen vertonen, neemt die 
lidstaat de nodige maatregelen om deze 
zaak te onderzoeken en neemt hij de 
nodige stappen om alle geconstateerde 
tekortkomingen weg te werken.

Or. fr

Amendement 70
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke bron van klachten in verband met 
gevaren of tekortkomingen op het gebied 
van de werk- en leefomstandigheden van 
zeevarenden of een inbreuk op de wet- en 
regelgeving wordt door met 
klachtenbehandeling belaste
personeelsleden vertrouwelijk behandeld;
aan de reder, zijn vertegenwoordiger of de 
exploitant van het schip wordt niet 
meegedeeld dat een inspectie wordt 
uitgevoerd naar aanleiding van een klacht.

2. Elke bron van klachten in verband met 
gevaren of tekortkomingen op het gebied 
van de werk- en leefomstandigheden van 
zeevarenden of een inbreuk op de wet- en 
regelgeving wordt door personeelsleden 
vertrouwelijk behandeld; aan de reder, zijn 
vertegenwoordiger of de exploitant van het 
schip wordt niet meegedeeld dat een 
inspectie wordt uitgevoerd naar aanleiding 
van een klacht.

Or. fr

Amendement 71
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Rendez-vousclausule
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Vanaf de datum van inwerkingtreding van 
het Verdrag betreffende maritieme arbeid 
ziet de Commissie toe op de integratie 
ervan in de EU-wetgeving en de 
toepassing ervan door de lidstaten. De 
Commissie neemt daartoe de nodige 
maatregelen.

Or. fr

Amendement 72
Jutta Steinruck

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Inspectie en handhaving

Elke lidstaat handhaaft een 
inspectiesysteem van de omstandigheden 
voor zeevarenden op schepen die onder 
zijn vlag varen, dat een controle bevat of 
de maatregelen met betrekking tot werk-
en leefomstandigheden, die vastgelegd 
zijn in de verklaring betreffende de 
naleving van de maritieme-arbeidsregels, 
indien van toepassing, worden uitgevoerd 
en of aan de vereisten van Richtlijn 
2009/13/EG is voldaan.

Or. en


