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Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD))

_____________________________________________________________

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Een betere toepassing van Richtlijn 
2009/45/EG van het Europees Parlement 
en de Raad16 is nodig om een hoog 
veiligheidsniveau te handhaven door 
middel van de gemeenschappelijke 
veiligheidseisen waarin de richtlijn 
voorziet en om gelijke 
mededingingsvoorwaarden in stand te 
houden. Richtlijn 2009/45/EG moet 
uitsluitend van toepassing zijn op de 
passagiersschepen en -vaartuigen waarvoor 
die veiligheidsnormen zijn ontwikkeld. Een 
aantal specifieke types schepen, zoals 
tenders, zeilschepen of schepen voor het 
vervoer van geschoold personeel voor de 
exploitatie van een schip of offshore-
installaties, moeten derhalve van haar 
toepassingsgebied worden uitgesloten.

(1) Een betere toepassing van Richtlijn 
2009/45/EG van het Europees Parlement 
en de Raad16 is nodig om een hoog niveau 
van veiligheid en consumentenvertrouwen 
te handhaven door middel van de 
gemeenschappelijke veiligheidseisen 
waarin de richtlijn voorziet en om gelijke 
mededingingsvoorwaarden in stand te 
houden. Richtlijn 2009/45/EG moet 
uitsluitend van toepassing zijn op de 
passagiersschepen en -vaartuigen waarvoor 
die veiligheidsnormen zijn ontwikkeld. Een 
aantal specifieke types schepen, zoals 
tenders, zeilschepen of schepen voor het 
vervoer van geschoold personeel voor de 
exploitatie van een schip of offshore-
installaties, moeten derhalve van haar 
toepassingsgebied worden uitgesloten.

_________________ _________________
16 Richtlijn 2009/45/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 mei 2009 

16 Richtlijn 2009/45/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 mei 2009 
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inzake veiligheidsvoorschriften en -normen 
voor passagiersschepen (PB L 163 van 
25.6.2009, blz. 1).

inzake veiligheidsvoorschriften en -normen 
voor passagiersschepen (PB L 163 van 
25.6.2009, blz. 1).

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Door schepen vervoerde 
tenders worden gebruikt om passagiers 
rechtstreeks over te brengen van 
passagiersschepen naar de wal en 
omgekeerd, waarbij de kortste zeeroute 
wordt gevolgd. Ze zijn niet geschikt voor 
en mogen niet worden gebruikt voor 
andere soorten diensten zoals toeristische 
rondvaarten langs de kust. Dergelijke 
rondvaarten moeten worden uitgevoerd 
door schepen die voldoen aan de eisen 
voor passagiersschepen van de kuststaat, 
zoals onder meer bepaald in de IMO-
richtsnoeren (MSC.1/Circ. 1417 
betreffende richtsnoeren voor tenders van 
passagiersschepen). De Commissie moet 
onderzoeken of er voor door schepen 
vervoerde tenders gemeenschappelijke 
Europese eisen nodig zijn, inclusief 
verplichte voorschriften, en moet 
vóór 2020 specifieke richtsnoeren 
uitbrengen, onder meer om de 
harmonisatie van voorschriften en 
normen tussen de lidstaten te 
vergemakkelijken.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Passagiersschepen die niet 
mechanisch worden voortgestuwd zijn 
uitgesloten van het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2009/45/EG van het Europees 
Parlement en de Raad. Zeilschepen 
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moeten niet volgens die richtlijn worden 
gecertificeerd, aangezien hun 
mechanische voortstuwing uitsluitend 
bedoeld is als hulpmiddel en voor 
noodgevallen. De Commissie moet 
daarom onderzoeken of er voor deze 
categorie passagiersschepen 
gemeenschappelijke Europese eisen nodig 
zijn en moet hoe dan ook vóór 2020 
specifieke richtsnoeren publiceren. Die 
richtsnoeren moeten ook de 
harmonisering van de in de lidstaten 
gehanteerde voorschriften en normen 
bevorderen zonder dat er extra eisen 
worden toegevoegd aan de eisen die reeds 
in de IMO-regelgeving zijn opgenomen.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) Offshore-installaties worden 
bediend door vaartuigen die werknemers 
vervoeren. Die werknemers moeten slagen 
voor een aantal verplichte 
veiligheidstrainingen en moeten voldoen 
aan verplichte medische 
geschiktheidscriteria. Zij moeten daarom 
worden beschouwd als "bijzondere" 
passagiers voor wie andere en specifieke 
veiligheidsvoorschriften gelden die buiten 
het toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen. De lidstaten moeten actieve 
ondersteuning verlenen aan de 
activiteiten van de IMO op het gebied van 
veiligheidsnormen voor offshore-
vaartuigen naar aanleiding van haar 
resolutie MSC.418(97).

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(2) Uit het programma voor gezonde 
regelgeving (REFIT)17 is gebleken dat op 
dit moment niet alle lidstaten 
aluminiumschepen op grond van Richtlijn 
2009/45/EG certificeren. Hierdoor ontstaan 
verschillen die strijdig zijn met de 
doelstelling om een gelijk en hoog 
veiligheidsniveau te waarborgen voor alle 
binnenlandse scheepvaartpassagiers in de 
Unie. Om te vermijden dat de richtlijn op 
uiteenlopende wijze wordt toegepast door 
verschillende interpretaties van het 
toepassingsgebied in verband met de 
definitie van aluminium als gelijkwaardig 
materiaal en de toepasbaarheid van de 
overeenkomstige veiligheidsnormen, moet 
de definitie van het begrip "gelijkwaardig 
materiaal" worden verduidelijkt.

(2) Uit het programma voor gezonde 
regelgeving (REFIT)17 is gebleken dat op 
dit moment niet alle lidstaten 
aluminiumschepen op grond van Richtlijn 
2009/45/EG certificeren. Hierdoor ontstaan 
verschillen die strijdig zijn met de 
doelstelling om een gelijk en hoog 
veiligheidsniveau te waarborgen voor alle 
binnenlandse scheepvaartpassagiers in de 
Unie. Om te vermijden dat de richtlijn op 
uiteenlopende wijze wordt toegepast door 
verschillende interpretaties van het 
toepassingsgebied in verband met de 
definitie van aluminium als gelijkwaardig 
materiaal en de toepasbaarheid van de 
overeenkomstige veiligheidsnormen, moet 
de definitie van het begrip "gelijkwaardig 
materiaal" worden verduidelijkt. Bijgevolg 
moet aluminium in alle lidstaten als een 
gelijkwaardig materiaal voor staal worden 
beschouwd. Er is evenwel geconstateerd 
dat de nationale voorschriften voor 
aluminiumschepen een hoog 
veiligheidsniveau voor binnenlandse 
scheepvaartpassagiers waarborgen. 
Bijgevolg moeten de lidstaten hun 
bestaande strengere 
brandpreventiemethoden kunnen 
behouden.

_________________ _________________
17 COM(2015)0508. 17 COM(2015)0508.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Om de juridische samenhang en 
duidelijkheid te verbeteren, moeten een 
aantal definities en verwijzingen worden 
bijgewerkt en in overeenstemming worden 
gebracht met de internationale of EU-
regelgeving. Daarbij is het essentieel dat 
niet wordt geraakt aan het huidige 
toepassingsgebied en veiligheidsniveau 
van Richtlijn 2009/45/EG. Met name de 
definitie van traditionele schepen moet 

(3) Om de juridische samenhang en 
duidelijkheid te verbeteren, moeten een 
aantal definities en verwijzingen worden 
bijgewerkt en in overeenstemming worden 
gebracht met de internationale of EU-
regelgeving. Daarbij is het essentieel dat 
niet wordt geraakt aan het huidige 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2009/45/EG en dat het veiligheidsniveau 
ervan wordt verhoogd. Met name de 
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beter worden afgestemd op Richtlijn 
2002/59/EG van het Europees Parlement 
en de Raad18, zonder afbreuk te doen aan 
de huidige criteria inzake bouwjaar en 
materiaaltype. De definitie van de 
begrippen "plezierjacht" en 
"pleziervaartuig" moet beter worden 
afgestemd op het Internationaal Verdrag 
voor de beveiliging van mensenlevens op 
zee (SOLAS-verdrag).

definitie van traditionele schepen moet 
beter worden afgestemd op Richtlijn 
2002/59/EG van het Europees Parlement 
en de Raad18, zonder afbreuk te doen aan 
de huidige criteria inzake bouwjaar en 
materiaaltype. De definitie van de 
begrippen "plezierjacht" en 
"pleziervaartuig" moet beter worden 
afgestemd op het Internationaal Verdrag 
voor de beveiliging van mensenlevens op 
zee (SOLAS-verdrag).

_________________ _________________
18 Richtlijn 2002/59/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 juni 2002 
betreffende de invoering van een 
communautair monitoring- en 
informatiesysteem voor de zeescheepvaart 
en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG 
van de Raad (PB L 208 van 5.8.2002, 
blz. 10).

18 Richtlijn 2002/59/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 juni 2002 
betreffende de invoering van een 
communautair monitoring- en 
informatiesysteem voor de zeescheepvaart 
en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG 
van de Raad (PB L 208 van 5.8.2002, 
blz. 10).

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In het licht van het 
evenredigheidsbeginsel is gebleken dat de 
huidige bindende eisen op basis van het 
SOLAS-verdrag moeilijk aanpasbaar zijn 
voor schepen met een lengte van minder 
dan 24 meter. Bovendien worden kleine 
schepen meestal niet uit staal vervaardigd 
en is slechts een zeer klein aantal van die 
schepen gecertificeerd op grond van 
Richtlijn 2009/45/EG. Bij gebrek aan 
specifieke veiligheidsproblemen en 
passende normen in de richtlijn moeten 
schepen met een lengte van minder dan 24 
meter derhalve worden uitgesloten van het 
toepassingsgebied van de richtlijn en 
worden onderworpen aan specifieke 
veiligheidsnormen die worden vastgesteld 
door de lidstaten, die het best geplaatst zijn 
om te oordelen of voor die schepen 
vaarbeperkingen in termen van afstand tot 
de kust of havens en weersomstandigheden 

(4) In het licht van het 
evenredigheidsbeginsel is gebleken dat de 
huidige bindende eisen op basis van het 
SOLAS-verdrag moeilijk aanpasbaar zijn 
voor schepen met een lengte van minder 
dan 24 meter. Bovendien worden kleine 
schepen meestal niet uit staal vervaardigd 
en is slechts een zeer klein aantal van die 
schepen gecertificeerd op grond van 
Richtlijn 2009/45/EG. Bij gebrek aan 
specifieke veiligheidsproblemen en 
passende normen in de richtlijn moeten 
schepen met een lengte van minder dan 24 
meter derhalve worden uitgesloten van het 
toepassingsgebied van de richtlijn en 
worden onderworpen aan specifieke 
veiligheidsnormen die worden vastgesteld 
door de lidstaten, die het best geplaatst zijn 
om te oordelen of voor die schepen 
vaarbeperkingen in termen van afstand tot 
de kust of havens en weersomstandigheden 
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moeten worden opgelegd. moeten worden opgelegd. Bij het 
vaststellen van die normen moeten de 
lidstaten handelen overeenkomstig de 
door de Commissie te publiceren 
richtsnoeren. Hierbij moeten zij rekening 
houden met andere internationale 
overeenkomsten en verdragen van de 
IMO, en moet worden vermeden dat er 
bijkomende eisen worden opgelegd die 
verder gaan dan de huidige internationale 
regels. De Commissie moet de 
ontwikkeling van richtsnoeren voor deze 
vaartuigen bespoedigen, zoals voorzien in 
haar werkprogramma voor 2017.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Aangezien Griekenland 
specifieke geografische en 
meteorologische kenmerken heeft en een 
groot aantal eilanden telt dat regelmatig 
en frequent moet worden bediend, zowel 
vanaf het vasteland als vanaf andere 
Griekse eilanden, en er daardoor veel 
maritieme verbindingen mogelijk zijn, 
moet Griekenland kunnen afwijken van 
de verplichting om zeegebieden vast te 
stellen. Met name moet Griekenland 
passagiersschepen kunnen indelen 
volgens de specifieke zeeroute die zij 
volgen, terwijl voor de klassen 
passagiersschepen dezelfde criteria en 
dezelfde veiligheidsnormen blijven gelden.

Amendement 9

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 

(7) Hiertoe moet de Commissie, in 
samenwerking met de lidstaten, een 
databank oprichten om de transparantie te 
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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.

verhogen en de aanmelding van 
vrijstellingen, gelijkwaardigheden en 
aanvullende veiligheidsmaatregelen door 
de lidstaten te faciliteren, en moet zij deze 
databank onderhouden en op een voor het 
publiek toegankelijke website beschikbaar 
stellen. In die databank moeten zowel het 
ontwerp als de aangenomen versie van de 
aangemelde maatregelen worden 
opgenomen.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om rekening te houden met de 
ontwikkelingen en ervaringen op 
internationaal niveau en de transparantie te 
bevorderen, moet aan de Commissie 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie de bevoegdheid worden 
verleend om, indien nodig, wijzigingen van 
internationale instrumenten uit te sluiten 
van het toepassingsgebied van deze 
richtlijn, de technische eisen bij te werken 
en de voorwaarden vast te stellen voor het 
gebruik van de door de Commissie 
bijgehouden databank van vrijstellingen en 
overeenkomstig deze richtlijn ingediende 
afwijkingsverzoeken. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau, in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016. Om een gelijke betrokkenheid bij de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen te waarborgen, ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 

(9) Om rekening te houden met de 
ontwikkelingen en ervaringen op 
internationaal niveau en de transparantie te 
bevorderen, moet aan de Commissie 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie de bevoegdheid worden 
verleend om, indien nodig, wijzigingen van 
internationale instrumenten uit te sluiten 
van het toepassingsgebied van deze 
richtlijn, de technische eisen bij te werken 
en een gedetailleerde regeling vast te 
stellen voor de toegang tot en het gebruik 
van de door de Commissie bijgehouden 
databank van vrijstellingen en 
overeenkomstig deze richtlijn ingediende 
afwijkingsverzoeken. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau, in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016. Om een gelijke betrokkenheid bij de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen te waarborgen, ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
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deskundigengroepen van de Commissie die 
de gedelegeerde handelingen voorbereiden.

de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
de gedelegeerde handelingen voorbereiden.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om gelijke 
mededingingsvoorwaarden te creëren voor 
passagiersschepen die reizen van en naar 
EU-havens uitvoeren, ongeacht de aard van 
de reis waarvoor ze worden gebruikt, 
moeten de acties van de Unie ter 
bespoediging van de lopende IMO-
werkzaamheden tot herziening van het 
SOLAS-verdrag in overeenstemming 
worden gebracht met het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

(10) Om gelijke 
mededingingsvoorwaarden te creëren voor 
passagiersschepen die reizen van en naar 
EU-havens uitvoeren, ongeacht de aard van 
de reis waarvoor ze worden gebruikt, 
moeten de acties van de Unie ter 
bespoediging van de IMO-werkzaamheden 
tot herziening en verbetering van het 
SOLAS-verdrag in overeenstemming 
worden gebracht met het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De menselijke factor is een 
fundamenteel onderdeel van 
scheepvaartveiligheid en de ermee 
verband houdende procedures. Om een 
hoog veiligheidsniveau te handhaven, is 
het noodzakelijk rekening te houden met 
het verband tussen veiligheid, de leef- en 
arbeidsomstandigheden aan boord en de 
opleiding van het personeel, alsook met de 
behoefte aan passende opleiding voor 
grensoverschrijdende reddingsoperaties 
en noodgevallen. De Unie moet daarom 
een proactieve rol vervullen, ook in 
internationaal verband, om toezicht te 
houden op de sociale omstandigheden van 
werknemers op schepen en deze te 
verbeteren.
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Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) Om de uitvoering en omzetting 
te vergemakkelijken, moet de rol van de 
EMSA worden versterkt en moet meer 
gebruik worden gemaakt van de 
deskundigengroep inzake de veiligheid 
van passagiersschepen, die onder de 
deskundigengroep voor maritieme 
veiligheid valt.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter d bis (nieuw)
Richtlijn 2009/45/EG
Artikel 2 – alinea 1 – letter q – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

(d bis) punt q), eerste alinea, wordt 
vervangen door:

"zeegebied": een gebied als vastgesteld 
volgens artikel 4, lid 2;

"zeegebied of zeeroute": een gebied of, 
wanneer het om geografische redenen 
niet mogelijk is een zeegebied vast te 
stellen, een route als vastgesteld volgens 
artikel 4, lid 2;

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter j
Richtlijn 2009/45/EG
Artikel 2 – alinea 1 – letter za

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

za) "gelijkwaardig materiaal": 
aluminiumlegering of elk ander niet-
brandbaar materiaal waarvan de 
brandwerendheid, dankzij de aanwezige 
isolatie, tot aan het einde van de van 
toepassing zĳnde standaardbrandproef 
gelijkwaardig is aan die van staal;

za) "gelijkwaardig materiaal": 
aluminiumlegering of elk ander niet-
brandbaar materiaal waarvan de 
brandwerendheid – hetzij uit zichzelf, 
hetzij dankzij de aanwezige isolatie – tot 
aan het einde van de van toepassing zĳnde 
standaardbrandproef gelijkwaardig is aan 



PE611.456/ 10

NL

die van staal; 

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter j
Richtlijn 2009/45/EG
Artikel 2 – alinea 1 – letter zc

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

zc) "traditioneel schip": elk type 
historisch passagiersschip dat voor 1965 
is ontworpen, alsmede replica's daarvan, 
die hoofdzakelijk uit de originele 
materialen zijn vervaardigd, waaronder 
schepen die zijn ontworpen ter 
ondersteuning en promotie van traditionele 
ambachten en zeemanschap, die samen 
fungeren als levend cultureel erfgoed en 
worden geëxploiteerd overeenkomstig de 
traditionele zeemanstechnieken en 
-beginselen;

zc) "traditionele schepen": alle soorten 
historische schepen en replica's daarvan, 
waaronder schepen die zijn ontworpen ter 
ondersteuning en promotie van traditionele 
ambachten en zeemanschap, die samen 
fungeren als levend cultureel erfgoed en 
worden geëxploiteerd overeenkomstig de 
traditionele zeemanstechnieken en 
-beginselen;

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter j
Richtlijn 2009/45/EG
Artikel 2 – alinea 1 – letter ze

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ze) "tender": een door een schip 
vervoerde boot die wordt gebruikt voor de 
overbrenging van meer dan 12 passagiers 
tussen een schip dat voor anker ligt en de 
kust;

ze) "tender": een door een schip 
vervoerde boot die wordt gebruikt voor de 
rechtstreeks overbrenging van meer dan 12 
passagiers tussen een schip dat voor anker 
ligt en de kust, waarbij de kortste zeeroute 
wordt gevolgd, in de zin van de IMO-
richtsnoeren MSC.1/Circ.1417;

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2009/45/EG
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) in lid 2 wordt de volgende 
alinea toegevoegd:
In afwijking van de eerste alinea, 
onder a), kan Griekenland om 
geografische redenen een lijst van 
zeeroutes die alle routes in Griekenland 
omvat opstellen en indien nodig 
bijwerken, in plaats van een lijst van 
zeegebieden op te stellen of bij te werken. 
Daarbij maakt Griekenland gebruik van 
de overeenkomstige criteria voor klassen 
passagiersschepen als ingedeeld in lid 1.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2009/45/EG
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een havenstaat mag een 
passagiersschip, of een 
hogesnelheidspassagiersvaartuig dat een 
binnenlandse reis maakt, inspecteren en de 
scheepspapieren aan een onderzoek 
onderwerpen, overeenkomstig de 
bepalingen van Richtlĳn 2009/16/EG van 
het Europees Parlement en de Raad*.

3. Een havenstaat mag een 
passagiersschip, een ro-ro-veerboot of een 
hogesnelheidspassagiersvaartuig dat een 
binnenlandse reis maakt, inspecteren en de 
scheepspapieren aan een onderzoek 
onderwerpen, overeenkomstig de 
bepalingen van Richtlĳn 2009/16/EG van 
het Europees Parlement en de Raad*.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter e
Richtlijn 2009/45/EG
Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Schepen die voor de 
inwerkingtreding van deze richtlijn uit een 
gelijkwaardig materiaal zijn vervaardigd, 
moeten uiterlijk [5 jaar na de datum als 
bedoeld in de tweede alinea van artikel 2, 
lid 1)] aan deze richtlijn voldoen.

6. Schepen die voor [in artikel 2, lid 1, 
tweede alinea, genoemde termijn voor 
omzetting] uit een gelijkwaardig materiaal 
zijn vervaardigd, moeten uiterlijk [datum 
invullen – vijf jaar na de datum als bedoeld 
in artikel 2, lid 1, tweede alinea)] aan deze 
richtlijn voldoen.
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Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter e bis (nieuw)
Richtlijn 2009/45/EG
Artikel 6 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) het volgende lid 6 bis wordt 
toegevoegd:
6 bis. In afwijking van lid 6 kan een 
lidstaat onder de vlag waarvan op [datum 
van inwerkingtreding] meer dan 60 uit 
aluminiumlegering vervaardigde 
passagiersschepen varen, tot [datum 
invullen – acht jaar na de in artikel 2, 
lid 1, tweede alinea, genoemde termijn 
voor omzetting] uit aluminiumlegering 
vervaardigde passagiersschepen van de 
klassen B, C en D vrijstellen van de 
voorschriften van deze richtlijn, op 
voorwaarde dat het veiligheidsniveau niet 
lager is en elk vrĳgesteld schip gebouwd 
werd vóór [de in artikel 2, lid 1, tweede 
alinea, genoemde termijn voor omzetting] 
en uitsluitend tussen havens van die 
lidstaat opereert.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – letter b
Richtlijn 2009/45/EG
Artikel 9 – lid 4 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke maatregel moet op alle 
passagiersschepen van dezelfde klasse of 
op vaartuigen wanneer die onder dezelfde 
nader omschreven omstandigheden varen, 
worden toegepast, zonder onderscheid 
naar vlag, nationaliteit of plaats van 
vestiging van de exploitant van deze 
schepen of vaartuigen.
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Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – letter b
Richtlijn 2009/45/EG
Artikel 9 – lid 4 – alinea 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in lid 3 bedoelde maatregelen gelden 
slechts zolang het schip of het vaartuig 
onder de aangegeven omstandigheden 
vaart.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – letter b
Richtlijn 2009/45/EG
Artikel 9 – lid 4 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de tweede en vierde alinea bedoelde 
maatregelen worden aangemeld door 
middel van een databank die daartoe door 
de Commissie wordt opgezet en 
bijgehouden. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen inzake de 
toegang tot deze databank.

De in de tweede en vierde alinea bedoelde 
maatregelen worden aangemeld door 
middel van een databank die daartoe door 
de Commissie wordt opgezet, bijgehouden 
en toegankelijk gemaakt op een openbare 
website. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen inzake de 
gedetailleerde regeling voor toegang tot 
deze databank.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14
Richtlijn 2009/45/EG
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot passagiersschepen 
die voor internationale reizen worden 
gebruikt, zal de Unie aan de IMO 
voorstellen doen om spoed te zetten achter 
de lopende werkzaamheden binnen de 
IMO met betrekking tot de herziening van 
de voorschriften van de meest recente 

1. Met betrekking tot passagiersschepen 
die voor internationale reizen worden 
gebruikt, zal de Unie aan de IMO 
voorstellen doen om spoed te zetten achter 
de werkzaamheden binnen de IMO met 
betrekking tot de herziening en verbetering 
van de voorschriften van de meest recente 
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versie van het SOLAS-verdrag van 1974, 
waarin bepaalde kwesties aan het oordeel 
van de administratie zijn overgelaten, de 
vaststelling van geharmoniseerde 
interpretaties voor deze voorschriften en de 
goedkeuring van de dienovereenkomstige 
wijzigingen daarop;

versie van het SOLAS-verdrag van 1974, 
waarin bepaalde kwesties aan het oordeel 
van de administratie zijn overgelaten, de 
vaststelling van geharmoniseerde 
interpretaties voor deze voorschriften en de 
goedkeuring van de dienovereenkomstige 
wijzigingen daarop.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/45/EG
Artikel 15 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) aan artikel 15 wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
De sancties hebben meer bepaald 
betrekking op de ernst, de duur en het 
opzettelijk karakter van de inbreuk en 
worden verhoogd als er verzwarende 
factoren meespelen.


