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BEKNOPTE MOTIVERING

Het opleiden van personeel aan boord van schepen is cruciaal voor het veilig functioneren van 
schepen op zee en in de haven. Gemeenschappelijke opleiding en diplomering van 
zeevarenden zijn geregeld bij het Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake 
opleiding, diplomering en wachtdienst (het STCW-verdrag). Het Verdrag, dat in 1978 is 
aangenomen door de Internationale Maritieme Organisatie, bevat ook bepalingen met 
betrekking tot wachtdiensten en geschiktheid om dienst te doen, met inbegrip van rusturen, en 
wordt momenteel in de EU-wetgeving geïntegreerd met Richtlijn 2008/106/EG. 

In 2010 heeft een Conferentie van partijen bij het STCW-verdrag in Manilla een 
alomvattende herziening uitgevoerd en ingrijpende wijzigingen op het STCW-verdrag 
aangebracht (de "Manilla-wijzigingen") die op 1 januari 2012 in werking zijn getreden. 

De belangrijkste doelstelling van het Commissievoorstel - COM(2011)0555 - is om deze 
laatste wijzigingen waarover in Manilla overeenstemming is bereikt om te zetten in EU-
wetgeving door Richtlijn 2008/106/EG te wijzigen. Hoewel de Commissie vervoer de 
commissie ten principale is voor de omzetting van de Manilla-wijzigingen, zijn er 
aanzienlijke overlappingen met aangelegenheden op het gebied van werkgelegenheid. 

In het advies zijn doelen voorgesteld om ervoor te zorgen dat deze nieuwe EU-bepalingen in 
overeenstemming zijn met het relevante wettelijke kader dat momenteel van kracht is en met 
bestaande afspraken tussen de sociale partners. 

De rapporteur voor advies stelt in dit verband met name voor om het Commissievoorstel te 
steunen en te verstevigen wat betreft het minimumaantal rusturen en de grenzen aan 
mogelijke afwijkingen op de vereiste rusturen voor zeevarenden met wachtdienst. De 
minimale rustperiode mag niet minder bedragen dan een minimum van 10 uur per periode van 
24 uur, en 77 uur per periode van 7 dagen. 

Om gevaarlijke situaties als gevolg van vermoeidheid te voorkomen, worden afwijkingen van 
het dagelijkse aantal rusturen niet toegestaan. Uitzonderingen op de vereiste wekelijkse rust 
worden alleen toegestaan onder strenge voorwaarden. Alleen als de sociale partners in de 
verschillende lidstaten instemmen met een wekelijkse rustperiode van minder dan 77 uur is 
een afwijking van de algemene regel mogelijk. Hiermee wordt coherentie gewaarborgd met 
betrekking tot de bepalingen inzake arbeidstijd voor zeevarenden (Richtlijn 1999/63/EG).

Zelfs in het geval van collectief overeengekomen afwijkingen van de minimale wekelijkse 
rustperiode, is dit echter slechts voor maximaal twee opeenvolgende weken geoorloofd, mits 
de minimale rustperiode niet korter is dan 70 uur per periode van 7 dagen. Een interval tussen 
twee perioden van afwijkingen aan boord moet bovendien minstens twee keer zo lang zijn als 
de duur van de afwijking. In het advies wordt een absoluut minimum voorgeschreven voor de 
rusturen van zeevarenden om de veiligheid aan boord van schepen te garanderen. 

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
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Commissie vervoer en toerisme onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Alle lidstaten zijn partij bij het verdrag 
en geen enkele heeft zich verzet tegen de 
Manilla-wijzigingen overeenkomstig de 
hiertoe voorziene procedure. De lidstaten 
moeten dus hun nationale voorschriften 
afstemmen op de Manilla-wijzigingen. Een 
conflict tussen de internationale 
verplichtingen van lidstaten en hun 
verplichtingen op EU-niveau moet worden 
vermeden. Bovendien is de zeevaart een 
sector met een internationaal karakter en 
moeten de voorschriften van de Unie over 
opleiding en diplomering van zeevarenden 
derhalve in overeenstemming blijven met 
internationale voorschriften. Bijgevolg 
moeten een aantal bepalingen van Richtlijn 
2008/106/EG worden gewijzigd om de 
Manilla-wijzigingen weer te geven.

(4) Alle lidstaten zijn partij bij het verdrag 
en geen enkele heeft zich verzet tegen de 
Manilla-wijzigingen overeenkomstig de 
hiertoe voorziene procedure. De lidstaten 
moeten dus hun nationale voorschriften 
afstemmen op de Manilla-wijzigingen. Een 
conflict tussen de internationale 
verplichtingen van lidstaten en hun 
verplichtingen op EU-niveau moet worden 
vermeden. Bovendien is de zeevaart een 
sector met een internationaal karakter en 
moeten de voorschriften van de Unie over 
opleiding en diplomering van zeevarenden 
derhalve in overeenstemming blijven met 
internationale voorschriften. Richtlijn 
2005/36/EG van 7 september 2005 
betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties biedt geen passend 
wettelijk kader om de vereiste normen 
voor opleiding en diplomering van 
zeevarenden vast te stellen. Daarom zijn 
er specifieke EU-bepalingen nodig.
Bijgevolg moet Richtlijn 2008/106/EG 
worden gewijzigd om de Manilla-
wijzigingen weer te geven.

Or. en

Motivering

Het verschil tussen het toepassingsgebied van Richtlijn 2008/106/EG en Richtlijn 2005/36/EG 
moet worden verduidelijkt.

Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Tijdens de Manilla-conferentie 
probeerden de verdragsluitende staten 
onder andere objectieve grenzen te stellen 
aan de afwijkingen van het minimumaantal 
rusturen voor personeel dat wachtdienst 
doet en zeevarenden met bepaalde taken op 
het gebied van veiligheid, beveiliging en 
voorkoming van verontreiniging. Ook 
dergelijke nieuwe bepalingen moeten in 
het EU-recht worden opgenomen. Zij 
moeten echter voldoen aan de bepalingen 
inzake de rusturen voor zeevarenden in
Richtlijn 1999/63/EG van de Raad van 21 
juni 199910 en Richtlijn 2009/13/EG van 
de Raad van 16 februari 200911.
Bovendien moeten de maximale duur, 
frequentie en omvang van de afwijkingen 
die mogen worden toegestaan, worden 
beperkt. Dergelijke bepalingen moeten in 
de richtlijn worden opgenomen.

(5) De Europese sociale partners hebben 
overeenstemming bereikt over het 
minimumaantal rusturen voor 
zeevarenden, en de Raad heeft Richtlijn 
1999/63/EG vastgesteld voor de uitvoering 
van dit akkoord. Richtlijn 1999/63/EG 
biedt ook de mogelijkheid om 
toestemming te verlenen voor afwijkingen 
van het minimumaantal rusturen voor 
zeevarenden. Tijdens de Manilla-
conferentie probeerden de verdragsluitende 
staten onder andere objectieve grenzen te 
stellen aan de afwijkingen van het 
minimumaantal rusturen voor personeel dat 
wachtdienst doet en zeevarenden met 
bepaalde taken op het gebied van 
veiligheid, beveiliging en voorkoming van 
verontreiniging, om vermoeidheid te 
voorkomen. Dergelijke nieuwe bepalingen 
moeten op dusdanige wijze in het EU-recht 
worden opgenomen dat coherentie met 
Richtlijn 1999/63/EG als gewijzigd door 
Richtlijn 2009/13/EG wordt gewaarborgd.

Or. en

Motivering

Bij mogelijke afwijkingen krachtens Richtlijn 2008/106/EG moeten de relevante bepalingen 
van Richtlijn 1999/63/EG, waarmee een akkoord tussen de Europese sociale partners wordt 
vastgelegd, worden nageleefd.

Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De beschikbare statistieken over 
Europese zeevarenden zijn onvolledig en 
vaak onnauwkeurig, wat de beleidsvorming 
in deze delicate sector bemoeilijkt. 
Gedetailleerde gegevens over de 
diplomering van zeevarenden kunnen dit 

(7) De beschikbare statistieken over 
Europese zeevarenden zijn onvolledig en 
vaak onnauwkeurig, wat de beleidsvorming 
in deze delicate sector bemoeilijkt. 
Gedetailleerde gegevens over de 
diplomering van zeevarenden kunnen dit 
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probleem niet volledig oplossen, maar 
zouden al een goede hulp zijn. 
Overeenkomstig het STCW-verdrag zijn de 
verdragsluitende staten verplicht om 
registers bij te houden van alle 
vaarbevoegdheidsbewijzen en officiële 
verklaringen en de relevante verlengingen 
van de geldigheid of andere maatregelen 
die hierop betrekking hebben (voorschrift 
I/2(14)). De lidstaten hebben 
overeenkomstig artikel 11, lid 4, van 
Richtlijn 2008/106 de plicht een register bij 
te houden van afgegeven 
vaarbevoegdheidsbewijzen en officiële 
verklaringen. Om een zo volledig mogelijk 
beeld te krijgen van de arbeidsvoorziening 
in Europa, moeten de lidstaten worden 
verplicht bepaalde gegevens die reeds in 
hun registers van 
vaarbevoegdheidsbewijzen van 
zeevarenden aanwezig zijn, naar de 
Commissie te sturen. Deze gegevens 
moeten worden gebruikt voor statistische 
doeleinden en moeten in overeenstemming 
zijn met de EU-eisen inzake 
gegevensbescherming. Een bepaling 
hieromtrent moet in Richtlijn 
2008/106/EG worden opgenomen.

probleem niet volledig oplossen, maar 
zouden al een goede hulp zijn.
Overeenkomstig het STCW-verdrag zijn de 
verdragsluitende staten verplicht om 
registers bij te houden van alle 
vaarbevoegdheidsbewijzen en officiële 
verklaringen en de relevante verlengingen 
van de geldigheid of andere maatregelen 
die hierop betrekking hebben (voorschrift 
I/2(14)). De lidstaten hebben 
overeenkomstig artikel 11, lid 4, van 
Richtlijn 2008/106/EG de plicht een 
register bij te houden van afgegeven 
vaarbevoegdheidsbewijzen en officiële 
verklaringen. Om een zo volledig mogelijk 
beeld te krijgen van de arbeidsvoorziening 
in Europa, moeten de lidstaten worden 
verplicht bepaalde gegevens die reeds in 
hun registers van 
vaarbevoegdheidsbewijzen van 
zeevarenden aanwezig zijn, naar de 
Commissie te sturen. Deze gegevens 
moeten worden beperkt tot het minimum 
dat nodig is om empirisch onderbouwde 
beleidsvorming mogelijk te maken, mogen 
uitsluitend worden gebruikt voor 
statistische doeleinden en moeten worden 
vergaard, opgeslagen en geanalyseerd 
volledig conform de EU-eisen inzake 
gegevensbescherming.

Or. en

Motivering

De doelstelling van de overdracht van gegevens naar de Europese Commissie moet duidelijk 
worden gemaakt, ook met het oog op de juiste toepassing van de wetgeving inzake 
gegevensbescherming.

Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om gegevens te verzamelen over het 
beroep van zeevarende op een met de 

(8) Om gegevens te verzamelen over het 
beroep van zeevarende op een met de 
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evolutie van het beroep en met de 
technologie consistente manier, moet de 
bevoegdheid om handelingen vast te stellen 
in overeenstemming met artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
overgedragen voor aanpassingen aan 
bijlage V bij Richtlijn 2008/106/EG. Deze 
gedelegeerde handelingen hebben met 
name betrekking op de inhoud van de 
informatie in officiële verklaringen en op 
bekwaamheids- of bevoegdheidsbewijzen, 
alsook op het aantal en de bijzonderheden 
van de zeevarenden waarvan de bewijzen 
worden afgegeven of van een officiële 
verklaring voorzien, rekening houdende 
met de in de genoemde bijlage vermelde 
garanties inzake gegevensbescherming. De 
Commissie dient ook de bevoegdheid te 
hebben om gedelegeerde handelingen vast 
te stellen die de lidstaten in staat stellen om 
deze statistische informatie te verzamelen, 
te bewaren en te analyseren teneinde te 
voldoen aan nieuwe statistische behoeften 
inzake zeevarenden en informatie te 
verzamelen die actueel is en overeenstemt
met de realiteit. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie tijdens de 
voorbereiding passend overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen. De 
Commissie moet bij het voorbereiden en 
opstellen van gedelegeerde handelingen 
relevante documenten op hetzelfde 
moment, tijdig en op een passende manier 
aan het Europees Parlement en de Raad 
overleggen.

evolutie van het beroep en met de 
technologie consistente manier, moet de 
bevoegdheid om handelingen vast te stellen 
in overeenstemming met artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
overgedragen voor aanpassingen aan 
bijlage V bij Richtlijn 2008/106/EG. Deze 
gedelegeerde handelingen hebben met 
name betrekking op het bijwerken van de 
bepalingen over de inhoud van de 
informatie in officiële verklaringen en op 
bekwaamheids- of bevoegdheidsbewijzen, 
alsook op het aantal en de bijzonderheden 
van de zeevarenden waarvan de bewijzen 
worden afgegeven of van een officiële 
verklaring voorzien, rekening houdende 
met de in de genoemde bijlage vermelde 
garanties inzake gegevensbescherming. De 
Commissie dient ook de bevoegdheid te 
hebben om gedelegeerde handelingen vast 
te stellen die de lidstaten in staat stellen om 
deze statistische informatie te verzamelen, 
te bewaren en te analyseren teneinde te 
voldoen aan nieuwe statistische behoeften 
inzake zeevarenden en informatie te 
verzamelen die actueel is en overeenstemt 
met de realiteit. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie tijdens de 
voorbereiding passend overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen. De 
Commissie moet bij het voorbereiden en 
opstellen van gedelegeerde handelingen 
relevante documenten op hetzelfde 
moment, tijdig en op een passende manier 
aan het Europees Parlement en de Raad 
overleggen.

Or. en

Motivering

Gedelegeerde handelingen moeten worden beperkt tot het minimum dat nodig is om het 
informatiesysteem gelijke tred te laten houden met de ontwikkelingen in de zeevaartsector.
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Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter d (nieuw)
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 1 – punt 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

41 bis. "elektrotechnisch matroos": een 
matroos die bevoegd is in 
overeenstemming met de bepalingen van 
hoofdstuk III van bijlage I;

Or. en

Motivering

Er moet een definitie worden gegeven van "elektrotechnisch matroos" in overeenstemming 
met de bepalingen van hoofdstuk III van bijlage I. 

Amendement 6
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter f
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 5 – lid 11 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Kandidaten die een 
vaarbevoegdheidsbewijs of 
bekwaamheidsbewijs wensen te verkrijgen, 
dienen het bewijs over te leggen:

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.)

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.)

Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter f
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 5 – lid 11 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) van hun identiteit; (Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.)

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.)

Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter f
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 5 – lid 11 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) dat hun leeftijd niet lager is dan die 
welke is voorgeschreven in de in bijlage I 
opgesomde voorschriften voor het 
aangevraagde bewijs;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.)

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.)

Amendement 9
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter f
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 5 – lid 11 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) dat zij voldoen aan de normen 
betreffende medische geschiktheid van 
sectie A-I/9 van de STCW-code;

(c) dat zij voldoen aan de voorgeschreven 
normen betreffende medische geschiktheid 
die van toepassing zijn op de concrete 
taken die moeten worden verricht;

Or. en



PE480.883v02-00 10/19 PA\895268NL.doc

NL

Motivering

Onderstreept moet worden dat medische geschiktheid alleen kan worden vastgesteld op basis 
van de concrete taken die moeten worden verricht.

Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter f
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 5 – lid 11 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) dat zij voldoen aan de normen van 
vakbekwaamheid die door de voorschriften 
van bijlage I worden voorgeschreven voor 
de hoedanigheid, functies en niveaus, die 
moeten worden vermeld in de officiële 
verklaring bij het bewijs.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.)

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.)

Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter a – punt i
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 10 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) alle werkzaamheden betreffende 
opleiding, beoordeling van 
vakbekwaamheid, afgifte van bewijzen, 
met inbegrip van medische certificering, 
officiële verklaringen en verlengingen van 
geldigheid, die worden uitgevoerd door 
niet-gouvernementele instanties of door 
lichamen die onder hun gezag vallen, 
voortdurend door een systeem van 
kwaliteitsbewaking worden getoetst 
teneinde te garanderen dat de vastgestelde 
doelstellingen worden verwezenlijkt, met 
inbegrip van die welke betrekking hebben 

(a) alle werkzaamheden betreffende 
opleiding, beoordeling van 
vakbekwaamheid, afgifte van bewijzen, 
met inbegrip van medische certificering, 
officiële verklaringen en verlengingen van 
geldigheid, die worden uitgevoerd door 
niet-gouvernementele instanties of door 
lichamen die onder hun gezag vallen, 
voortdurend door een systeem van 
kwaliteitsbewaking worden getoetst 
teneinde te garanderen dat de vastgestelde 
doelstellingen worden verwezenlijkt, met 
inbegrip van die welke betrekking hebben 
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op de bevoegdheden en opgedane ervaring 
van instructeurs en beoordelaars;

op de bevoegdheden en opgedane ervaring 
van instructeurs en beoordelaars, in 
overeenstemming met de bepalingen van 
secties A-I/6 en A-I/8 van de STCW-code;

Or. en

Motivering

In dit punt wordt de tekst van voorschrift I/8 van het STCW-verdrag aangehaald en er moet 
op worden gewezen dat de relevante secties van deel A van de STCW-code gelden.

Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter a – punt i bis (nieuw)
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 10 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) letter b) wordt vervangen door:
"(b) indien overheidsinstanties of -
lichamen deze werkzaamheden 
verrichten, er een systeem van 
kwaliteitsbewaking is in 
overeenstemming met de bepalingen van 
secties A-I/6 en A-I/8 van de STCW-
code;"

Or. en

Motivering

In dit punt wordt de tekst van voorschrift I/8 van het STCW-verdrag aangehaald en er moet 
op worden gewezen dat de relevante secties van deel A van de STCW-code gelden.

Amendement 13
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter a – punt ii
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 10 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de onderwijs- en 
opleidingsdoelstellingen en de daarmee 

(c) de onderwijs- en 
opleidingsdoelstellingen en de daarmee 
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verband houdende te bereiken 
kwaliteitsnormen inzake bekwaamheid 
duidelijk zijn omschreven en dat de 
niveaus van kennis, inzicht en vaardigheid 
die passen bij de krachtens het STCW-
verdrag vereiste onderzoeken en 
beoordelingen, zijn vermeld. De 
doelstellingen en de daarmee verband 
houdende kwaliteitsnormen mogen 
afzonderlijk worden aangegeven voor 
verschillende cursussen en 
opleidingsprogramma's en omvatten het 
beheer van het diplomeringssysteem;

verband houdende te bereiken 
kwaliteitsnormen inzake bekwaamheid 
duidelijk zijn omschreven en de niveaus 
van kennis, inzicht en vaardigheid die 
passen bij de krachtens het STCW-verdrag 
vereiste onderzoeken en beoordelingen, 
zijn vermeld.

Or. en

Motivering

De laatste zin kan worden geschrapt omdat dezelfde idee is verwoord in artikel 10, lid 1, 
letter d) van Richtlijn 2008/106/EG.

Amendement 14
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter a – punt ii bis (nieuw)
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 10 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii bis) de volgende alinea 2 bis wordt 
toegevoegd:
"De kwaliteitsnormen en de systemen 
voor kwaliteitsbewaking als genoemd in 
de eerste alinea moeten worden 
ontwikkeld en ingevoerd met 
inachtneming, indien van toepassing, van 
de Aanbeveling van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 juni 2009 
tot vaststelling van een Europees 
referentiekader voor kwaliteitsborging in 
beroepsonderwijs en opleiding, en 
verwante maatregelen in de lidstaten."

Or. en
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Motivering

Consistentie met de toepasselijke EU-wetgeving op het gebied van kwaliteitsborging voor 
beroepsonderwijs en opleiding moet worden gegarandeerd.

Amendement 15
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle lidstaten stellen normen vast 
betreffende de medische geschiktheid van 
zeevarenden en procedures voor het 
afgeven van een medisch getuigschrift in 
overeenstemming met de bepalingen in dit 
artikel en sectie A-I/9 van de STCW-code.

1. Alle lidstaten stellen normen vast 
betreffende de medische geschiktheid van 
zeevarenden en procedures voor het 
afgeven van een medisch getuigschrift in 
overeenstemming met de bepalingen in dit 
artikel en sectie A-I/9 van de STCW-code.
De richtsnoeren in sectie B-I/9 van de 
STCW-code moeten ook in aanmerking 
worden genomen bij het vaststellen van 
medische normen.

Or. en

Motivering

Hoewel het niet verplicht is voor de partijen bij het STCW-verdrag geeft sectie B-I/9 van de 
STCW-code zeer nuttige en toepasselijke richtsnoeren voor het opstellen van medische 
normen.

Amendement 16
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 11 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Kandidaten die een
vaarbevoegdheidsbewijs of 
bekwaamheidsbewijs wensen te verkrijgen:

4. Kandidaten die een medisch 
getuigschrift wensen te verkrijgen:

Or. en
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Motivering

In de tekst moet de term "medisch getuigschrift" worden gebruikt.

Amendement 17
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 11 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) dienen het bewijs over te leggen van 
hun identiteit; en

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.)

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.)

Amendement 18
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 11 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) voldoen aan de toepasselijke normen 
voor medische geschiktheid die de 
betreffende lidstaat heeft vastgesteld.

(c) voldoen aan de normen voor medische 
geschiktheid die de betreffende lidstaat 
heeft vastgesteld en die van toepassing 
zijn op de concrete taken die moeten 
worden verricht.

Or. en

Motivering

Het moet worden onderstreept dat medische geschiktheid alleen kan worden vastgesteld 
onder verwijzing naar de concrete taken die moeten worden verricht.

Amendement 19
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
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Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 15 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ze stellen rustperiodes in en zien toe op 
de naleving ervan voor personeel dat 
wachtdienst doet en personeel met 
bepaalde taken op het gebied van 
veiligheid, beveiliging en voorkoming van 
verontreiniging in overeenstemming met 
leden 3 tot en met 15;

(a) ze stellen rustperiodes in en zien toe op 
de naleving ervan voor personeel dat 
wachtdienst doet en personeel met 
bepaalde taken op het gebied van 
veiligheid, beveiliging en voorkoming van 
verontreiniging in overeenstemming met 
leden 3 tot en met 13;

Or. en

Motivering

Een fout in de verwijzing naar de desbetreffende leden moet worden verbeterd.

Amendement 20
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 15 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De in de leden 4 en 5 neergelegde eisen 
inzake rustperioden behoeven niet te 
worden nageleefd in geval van nood of 
veiligheidsoefening of in andere 
doorslaggevende operationele 
omstandigheden. Verzamelingen, 
blusoefeningen, oefeningen met 
reddingssloepen en oefeningen die 
krachtens nationale wetten en voorschriften 
en internationale instrumenten zijn vereist, 
worden zo uitgevoerd dat de rustperiodes 
zo weinig mogelijk worden verstoord en 
dat geen vermoeidheid wordt veroorzaakt.

6. De in de leden 4 en 5 neergelegde eisen 
inzake rustperioden behoeven niet te 
worden nageleefd in geval van nood of in 
andere doorslaggevende operationele 
omstandigheden. Verzamelingen, 
blusoefeningen, oefeningen met 
reddingssloepen en oefeningen die 
krachtens nationale wetten en voorschriften 
en internationale instrumenten zijn vereist, 
worden zo uitgevoerd dat de rustperiodes 
zo weinig mogelijk worden verstoord en 
dat geen vermoeidheid wordt veroorzaakt.

Or. en

Motivering

In de tekst van het STCW-verdrag zijn geen veiligheidsoefeningen opgenomen.



PE480.883v02-00 16/19 PA\895268NL.doc

NL

Amendement 21
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 15 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Met inachtneming van de algemene 
beginselen van de bescherming van de 
gezondheid en veiligheid van de 
werknemers, kunnen lidstaten collectieve 
arbeidsovereenkomsten goedkeuren of 
registreren die afwijkingen toestaan op de 
vereiste rusturen in lid 4, onder b), en lid 
5, op voorwaarde dat de rustperiode niet 
minder dan 70 uur per periode van zeven 
dagen bedraagt. Dergelijke afwijkingen 
dienen, overeenkomstig Richtlijn 
1999/63/EG, zoveel mogelijk aan de 
gestelde eisen te voldoen, maar er kan 
rekening worden gehouden met frequenter 
of langer durend verlof, of de toekenning 
van compensatieverlof, en dergelijke
afwijkingen moeten ook zoveel mogelijk
rekening houden met de richtsnoeren 
inzake voorkoming van vermoeidheid in 
sectie B-VIII/1 van de STCW-code.

11. Afwijkingen op het vereiste aantal 
rusturen als bedoeld in leden 4 en 5 voor 
zeevarenden die zijn aangewezen om 
dienst te doen als officier die chef van de 
wacht is of als matroos die deel uitmaakt 
van de wachtbezetting, en de personen 
met bepaalde taken op het gebied van 
veiligheid, voorkoming van 
verontreiniging en beveiliging zijn 
toegestaan in overeenstemming met 
Richtlijn 1999/63/EG. Met inachtneming 
van de algemene beginselen van de 
bescherming van de gezondheid en de 
veiligheid van de werknemers, kunnen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten op 
grond van nationale wetten, 
verordeningen of een procedure 
collectieve arbeidsovereenkomsten 
goedkeuren of registreren die afwijkingen 
toestaan op de vereiste rusturen. Dergelijke 
afwijkingen dienen zoveel mogelijk aan de 
gestelde eisen te voldoen, maar er kan 
rekening worden gehouden met frequenter 
of langer durend verlof, of de toekenning 
van compensatieverlof voor zeevarenden 
die wacht lopen of zeevarenden die aan 
boord werken tijdens korte reizen. Om
echter gevaarlijke situaties als gevolg van 
vermoeidheid te voorkomen, worden 
afwijkingen op het minimumaantal 
rusturen als bedoeld in lid 4, onder a) niet 
toegestaan, en bij afwijkingen op de 
vereiste rusturen in lid 4, onder b) en lid 5 
moeten de limieten in leden 12 en 13 
worden aangehouden. Dergelijke 
afwijkingen moeten ook rekening houden 
met de richtsnoeren inzake voorkoming 
van vermoeidheid in sectie B-VIII/1 van de 
STCW-code.
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Or. en

Motivering

Bij mogelijke afwijkingen krachtens Richtlijn 2008/106/EG moeten de relevante bepalingen 
van Richtlijn 1999/63/EG, waarmee het akkoord tussen de Europese sociale partners wordt 
vastgelegd, worden nageleefd, en consistente EU-wetgeving moet worden gewaarborgd. 
Tevens moet duidelijk worden gemaakt dat, ook al moeten de sociale partners op Europees en 
nationaal niveau zelfstandig kunnen opereren, er objectieve limieten voor het minimumaantal 
rusturen nodig zijn voor zeevarenden met speciale verantwoordelijkheden, om vermoeidheid 
te voorkomen.

Amendement 22
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 15 – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. De in lid 11 genoemde afwijkingen van 
de wekelijkse rustperiode waarvan sprake 
is in lid 4, onder b), worden voor maximaal 
twee opeenvolgende weken toegestaan. De 
intervallen tussen twee perioden van 
afwijkingen aan boord bedragen minstens 
het dubbele van de duur van de afwijking.

12. De in lid 11 genoemde afwijkingen van 
de minimale wekelijkse rustperiode 
waarvan sprake is in lid 4, onder b), 
worden voor maximaal twee 
opeenvolgende weken toegestaan en mits 
de minimale rustperiode niet korter is dan 
70 uur per periode van 7 dagen. Verder 
bedragen de intervallen tussen twee 
perioden van afwijkingen aan boord 
minstens het dubbele van de duur van de 
afwijking.

Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met amendement 21. Verder moet de tekst duidelijker 
worden gemaakt.

Amendement 23
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 15 – lid 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. In het kader van de mogelijke 
afwijkingen van lid 5, waarvan in lid 11 
sprake is, mogen de rusturen waarvan 
sprake is in lid 4, onder a), worden 
verdeeld over niet meer dan drie perioden
waarvan er één minstens zes uur en geen 
enkele van de twee andere perioden minder 
dan één uur lang is. De intervallen tussen 
twee opeenvolgende rustperioden bedragen 
niet meer dan veertien uur. De afwijkingen 
mogen geen twee perioden van 24 uur in 
een periode van zeven dagen 
overschrijden.

13. In het kader van de mogelijke 
afwijkingen van lid 5, waarvan in lid 11 
sprake is, mag het minimumaantal
rusturen per periode van 24 uur waarvan 
sprake is in lid 4, onder a), worden 
verdeeld over niet meer dan drie 
rustperioden waarvan er één minstens zes 
uur en geen enkele van de twee andere 
perioden minder dan één uur lang is. De 
intervallen tussen twee opeenvolgende 
rustperioden bedragen niet meer dan 
veertien uur. De afwijkingen mogen geen 
twee perioden van 24 uur in een periode 
van zeven dagen overschrijden.

Or. en

Motivering
Dit amendement is in overeenstemming met de amendementen 21 en 22. Verder moet de tekst 
duidelijker worden gemaakt.

Amendement 24
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 25 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie krijgt overeenkomstig 
artikel 27 bis de bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
die passende maatregelen voor de 
verzameling, opslag en analyse van deze 
gegevens invoeren.

3. De Commissie krijgt overeenkomstig 
artikel 27 bis de bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
die passende maatregelen voor de 
verzameling, opslag en analyse van deze 
gegevens invoeren in overeenstemming 
met de voorschriften voor 
gegevensbescherming in de toepasselijke 
EU-wetgeving. Indien mogelijk moet de 
informatie worden meegedeeld, vergaard, 
opgeslagen en geanalyseerd in een 
anoniem formaat; hetzelfde geldt voor de 
verspreiding van de daarop gebaseerde 
analyseresultaten.

Or. en
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Motivering

De noodzakelijke naleving van waarborgen op het gebied van gegevensbescherming moet 
worden onderstreept.

Amendement 25
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie krijgt overeenkomstig 
artikel 27 bis de bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen tot wijziging van 
bijlage V bij deze richtlijn vast te stellen, 
met betrekking tot specifieke en relevante 
inhoud en bijzonderheden van de 
informatie die door de lidstaten moet 
worden meegedeeld, rekening houdende 
met de garanties inzake 
gegevensbescherming.

De Commissie krijgt overeenkomstig 
artikel 27 bis de bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen tot wijziging van 
bijlage V bij deze richtlijn vast te stellen, 
met betrekking tot specifieke en relevante 
inhoud en bijzonderheden van de 
informatie die door de lidstaten moet 
worden meegedeeld, terwijl de garanties 
inzake gegevensbescherming worden 
nageleefd als vastgesteld door de 
toepasselijke EU-wetgeving.

Or. en

Motivering

De noodzakelijke naleving van waarborgen op het gebied van gegevensbescherming moet 
worden onderstreept.


