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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 richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Richtlijn 2003/25/EG met betrekking tot de toevoeging van verbeterde 
stabiliteitsvereisten en de afstemming daarvan op de door de Internationale Maritieme 
Organisatie vastgestelde stabiliteitsvereisten
(COM(2022)0053 – C9-0047/2022 – 2022/0036(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2022)0053),

– 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 (C9-0047/2022),

– 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 18 mei 20221,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van ...2,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A9-0255/2022),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

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.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

1 PB C 323 van 26.8.2022, blz. 119.
2 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Het Europees Agentschap voor 
maritieme veiligheid (EMSA) moet de bij 
deze richtlijn vastgestelde vereisten 
beoordelen overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1406/2002 van het Europees 
Parlement en de Raad1 bis.
__________________
1 bis Verordening (EG) nr. 1406/2002 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
27 juni 2002 tot oprichting van een 
Europees Agentschap voor maritieme 
veiligheid (PB L 208 van 5.8.2002, blz. 1).

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – c
Richtlijn 2003/25/EG
Artikel 2 – alinea 1 – punt e bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) “SOLAS 90”: het Internationaal 
Verdrag voor de beveiliging van 
mensenlevens op zee van 1974, zoals 
gewijzigd bij de volgende IMO-
instrumenten:

e bis) “SOLAS 90”: het Internationaal 
Verdrag voor de beveiliging van 
mensenlevens op zee van 1974, zoals 
laatstelijk gewijzigd bij Resolutie 
MSC.117(74);

— Res.MSC.1(45); Schrappen
— Res.MSC.6(48); Schrappen
— Res.MSC.11(55); Schrappen
— Res.MSC.13(57); Schrappen
— Res.MSC.19(58); Schrappen
— Res.MSC.26(60); Schrappen
— Res.MSC.24(60); Schrappen
— Res.MSC.27(61); Schrappen
— Res.MSC.31(63); Schrappen
— SOLAS/CONF.2/21; Schrappen
— Res.MSC.42(64); Schrappen
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— Res.MSC.46(65); Schrappen
— Res.MSC.57(67); Schrappen
— Res.MSC.65(68); Schrappen
— SOLAS/CONF.4/25; Schrappen
— Res.MSC.69(69); Schrappen
— Res.MSC.99(73); Schrappen
— Res.MSC.117(74); Schrappen

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – c
Richtlijn 2003/25/EG
Artikel 2 – alinea 1 – punt e ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) “SOLAS 2009”: het Internationaal 
Verdrag voor de beveiliging van 
mensenlevens op zee van 1974, zoals 
gewijzigd bij Resolutie MSC.216(82);

e ter) “SOLAS 2009”: het Internationaal 
Verdrag voor de beveiliging van 
mensenlevens op zee van 1974, zoals 
laatstelijk gewijzigd bij Resolutie 
MSC.216(82);

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – c
Richtlijn 2003/25/EG
Artikel 2 – alinea 1 – punt e quater

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e quater) “SOLAS 2020”: het 
Internationaal Verdrag voor de beveiliging 
van mensenlevens op zee van 1974, zoals 
gewijzigd bij Resolutie MSC.421(98);

e quater) “SOLAS 2020”: het 
Internationaal Verdrag voor de beveiliging 
van mensenlevens op zee van 1974, zoals 
laatstelijk gewijzigd bij Resolutie 
MSC.421(98);

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – g
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Richtlijn 2003/25/EG
Artikel 2 – alinea 1 – punt n bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n bis) “maatschappij”: de eigenaar van 
een passagiersschip of een andere 
organisatie of persoon, zoals de 
bedrijfsvoerder of de rompbevrachter, die 
de verantwoordelijkheid voor de 
exploitatie van het passagiersschip van de 
eigenaar heeft overgenomen.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/25/EG
Artikel 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

“Artikel 13 ter
Afwijking

Lidstaten zonder zeehavens en zonder ro-
ro-passagiersschepen of -vaartuigen 
onder hun vlag die onder deze richtlijn 
vallen, kunnen afwijken van de 
bepalingen van deze richtlijn, mits aan 
bovengenoemde vereisten is voldaan. Elke 
lidstaat die gebruik wenst te maken van 
die afwijking, stelt de Commissie daarvan 
uiterlijk op [gelieve de datum van 
omzetting van de richtlijn in te voegen] in 
kennis. Elke latere wijziging wordt 
eveneens aan de Commissie meegedeeld. 
Die lidstaat mag ro-ro-passagiersschepen 
die onder deze richtlijn vallen, niet 
toestaan onder zijn vlag te varen of mag 
zijn nationale scheepsregister niet 
openstellen voor een dergelijk schip 
zolang die lidstaat deze richtlijn niet heeft 
omgezet en uitgevoerd.”;
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TOELICHTING

Bij Richtlijn 2003/25/EG van het Europees Parlement en de Raad is een uniform niveau van 
specifieke stabiliteitsvereisten voor ro-ro-passagiersschepen vastgesteld om de 
overlevingskansen van dit type schepen bij aanvaringen te verhogen en een hoog 
veiligheidsniveau te waarborgen.

De algemene doelstelling van de herziening van de EU-wetgeving inzake de veiligheid van 
passagiersschepen is het bestaande regelgevingskader te vereenvoudigen en te stroomlijnen, 
om i) de EU-regels die nodig en evenredig zijn te behouden, ii) te zorgen voor de correcte 
uitvoering daarvan, en iii) mogelijke overlappingen tussen verplichtingen en tegenstrijdigheden 
tussen gerelateerde wetgevingsstukken weg te werken. De overkoepelende doelstelling is te 
zorgen voor een duidelijk, eenvoudig en actueel rechtskader dat gemakkelijker kan worden 
toegepast, gecontroleerd en gehandhaafd, zodat het algemeen veiligheidsniveau toeneemt. 

De huidige stabiliteitsvereisten van Richtlijn 2003/25/EG zijn gebaseerd op de verdragen van 
de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in combinatie met het Verdrag van Stockholm 
van 1996. Dat laatste verdrag is tot stand gekomen na de scheepsramp met de veerboot Estonia 
in 1994, waarbij 852 mensen om het leven zijn gekomen. Destijds werd besloten dat met het 
SOLAS 90-Verdrag op zich niet werd voldaan aan de passende en noodzakelijke stabiliteits- 
en veiligheidseisen van de EU-normen. Hierdoor kwam het Verdrag van Stockholm van 1996 
tot stand.

Als gevolg van de inwerkingtreding van SOLAS 2020 en de daaruit voortvloeiende 
wijzigingen, brengt de Europese regelgeving inzake passagiersschepen in haar huidige vorm – 
waarin de bepalingen van SOLAS 2020 en Richtlijn 2003/25/EG en ten dele ook Richtlijn 
2009/45/EG naast elkaar bestaan – wetgevende en administratieve lasten met zich mee. In de 
praktijk vereist het huidige kader dat bij het ontwerp van schepen twee verschillende 
regelgevingsbenaderingen worden gevolgd: de probabilistische benadering van SOLAS 2020 
en de deterministische benadering van SOLAS 90 in combinatie met het Verdrag van 
Stockholm. Dit voorstel heeft derhalve tot doel de regelgevingsverplichtingen te stroomlijnen 
en de stabiliteitsvereisten voor ro-ro-passagiersschepen in de Europese Unie te verduidelijken. 
Om vereenvoudiging tot stand te brengen moet met SOLAS 2020 worden voldaan aan de 
vereisten van SOLAS 90 in combinatie met het Verdrag van Stockholm. 

De in de richtlijn voorgestelde stabiliteitsvereisten zijn verschillend naargelang het aantal 
opvarenden aan boord van ro-ro-schepen meer dan 1350 of maximaal 1350 personen bedraagt. 
Uit het deskundigenonderzoek van de Commissie is gebleken dat het SOLAS 2020-Verdrag 
voor ro-ro-passagiersschepen met maximaal 1350 opvarenden onvoldoende beschermende 
maatregelen omvat, vanuit het perspectief van de EU-normen. Het onderzoek van de 
Commissie omvat derhalve een aanvullend kader met bijzonderheden inzake de veiligheid. In 
het onderzoek werd geconcludeerd dat SOLAS 2020 alleen niet voldoende 
veiligheidsprocedures zou omvatten voor ro-ro-passagiersschepen die actief zijn in havens van 
de Europese Unie.

Wat de huidige Richtlijn 2003/25/EG betreft, onderkent de rapporteur dat de regels voor de 
veiligheid van passagiers op ro-ro-passagiersschepen tijdig moeten worden herzien en dat de 
stabiliteitsvereisten binnen overeengekomen termijnen moeten worden herzien en 
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geactualiseerd.

Daarom is de rapporteur ingenomen met het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van de 
huidige veiligheidsregels voor ro-ro-passagiersschepen in beschadigde toestand. Hij benadrukt 
hoe belangrijk het is dat de hoogst mogelijke veiligheidsnormen worden gehandhaafd in het 
zeevervoer. De scheepsramp met de veerboot Estonia in 1994 mag nooit worden vergeten; zij 
staat centraal en vormt een leidend element in de protocollen voor concrete 
veiligheidsmaatregelen en zij toont aan dat geactualiseerde maatregelen nodig zijn om voortaan 
dergelijke tragische gebeurtenissen steeds te voorkomen.

De rapporteur begrijpt dat het voorstel technisch en complex is, aangezien het tot doel heeft de 
EU-regels in overeenstemming te brengen met de internationale regels die door de IMO zijn 
vastgesteld.
Hij juicht toe dat de sector de ruimte krijgt om zich aan te passen aan de in deze richtlijn 
voorgestelde maatregelen, terwijl er toch voor wordt gezorgd dat de veiligheidsmaatregelen 
kwalitatief niet worden ondermijnd. 

De rapporteur stelt een technisch amendement voor, alsook een amendement met een afwijking 
voor lidstaten zonder zeehavens die geen schepen hebben welke hun vlag voeren en binnen het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, om onevenredige administratieve lasten voor die 
lidstaten te voorkomen. Indien niet meer aan deze voorwaarden zou worden voldaan, zijn de 
lidstaten in kwestie verplicht de richtlijn alsnog om te zetten. 
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