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*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
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Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
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door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van 
schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme 
instanties
(COM(2005)0587 – C6-0038/2006 – 2005/0237(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2005)0587)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 80 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0038/2006),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 2

(2) In zijn resolutie van 8 juni 1993 over 
een gemeenschappelijk beleid inzake de 
veiligheid op zee heeft de Raad de 
doelstelling geformuleerd om alle schepen 
die niet aan de normen voldoen, uit de 
communautaire wateren te verwijderen, en 
prioriteit gegeven aan een communautair 
actieprogramma met het oog op de 
effectieve en eenvormige toepassing van 

(2) In zijn resolutie van 8 juni 1993 over 
een gemeenschappelijk beleid inzake de 
veiligheid op zee heeft de Raad de 
doelstelling geformuleerd om alle schepen 
die niet aan de normen voldoen, uit de 
communautaire wateren te verwijderen, en 
prioriteit gegeven aan een communautair 
actieprogramma met het oog op de 
effectieve en eenvormige toepassing van 

1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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internationale regels door de opstelling van 
gemeenschappelijke normen voor 
classificatiebureaus.

internationale regels door de opstelling van 
gemeenschappelijke normen voor erkende 
organisaties.

Motivering

Hoewel de klassieke term in dit geval "classificatiebureaus" is, lijkt het niettemin wenselijk in 
de richtlijn overal dezelfde benaming te gebruiken.

Amendement 2
Overweging 5

(5) De lidstaten dragen de 
verantwoordelijkheid voor de afgifte van 
de internationale certificaten inzake 
veiligheid en verontreiniging waarin wordt 
voorzien door Verdragen zoals het 
SOLAS-Verdrag van 1974, het 
Uitwateringsverdrag van 1966 en het 
Marpol-Verdrag van 1973/1978, evenals 
voor de tenuitvoerlegging van de 
bepalingen van die Verdragen.

(5) De lidstaten dragen de 
verantwoordelijkheid voor de afgifte van 
de internationale certificaten inzake 
veiligheid en preventie van verontreiniging 
waarin wordt voorzien door Verdragen 
zoals het SOLAS-Verdrag van 1974, het 
Uitwateringsverdrag van 1966 en het 
Marpol-Verdrag van 1973/1978, evenals 
voor de tenuitvoerlegging van de 
bepalingen van die Verdragen.

Motivering

Het lijkt aannemelijk dat hier een fout in de tekst van de Commissie is geslopen, aangezien het 
niet gaat om toezending van certificaten inzake verontreiniging, maar om certificaten inzake 
de preventie daarvan.

Amendement 3
Overweging 6

(6) Overeenkomstig die Verdragen mogen 
alle lidstaten met de inspectie en controle 
van schepen belaste organisaties, algemeen 
bekend als classificatiebureaus, tot op 
uiteenlopende hoogte toestaan het 
beantwoorden aan de normen te 
certificeren en mogen zij de afgifte van de 
relevante veiligheidscertificaten delegeren.

(6) Overeenkomstig die Verdragen mogen 
alle lidstaten met de inspectie en controle 
van schepen belaste organisaties, algemeen 
bekend als classificatiebureaus, tot op 
uiteenlopende hoogte toestaan het 
beantwoorden aan de normen te 
certificeren en mogen zij de afgifte van de 
relevante certificaten inzake veiligheid en 
preventie van verontreiniging delegeren.

Motivering

Het betreft hier een technische aanpassing om een hiaat in de tekst van de Commissie op te 
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vullen.

Amendement 4
Overweging 8

(8) Voorts worden deze organisaties belast 
met de taak om regels op te stellen en uit 
te voeren voor het ontwerp, de bouw, het 
onderhoud en de inspectie van schepen en 
te voldoen aan de eisen van de 
internationale verdragen voor de afgifte 
van de relevante certificaten. Om die taak 
op een bevredigende wijze te kunnen 
uitvoeren, behoeven zij strikte 
onafhankelijkheid, hooggespecialiseerde 
technische competentie en een rigoureus 
kwaliteitsbeheer.

(8) Voorts zorgen deze organisaties voor 
de opstelling en uitvoering van regels voor 
het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de 
inspectie van schepen en worden zij belast 
met de taak namens de respectieve 
vlaggenstaten te controleren of de 
schepen voldoen aan de eisen van de 
internationale verdragen voor de afgifte 
van de relevante certificaten. Om die taak 
op een bevredigende wijze te kunnen 
uitvoeren, behoeven zij strikte 
onafhankelijkheid, hooggespecialiseerde 
technische competentie en een rigoureus 
kwaliteitsbeheer.

Motivering

Het lijkt opportuun nader aan te geven wat deze namens de vlaggenstaten uit te voeren 
hooggekwalificeerde taak precies behelst.

Amendement 5
Overweging 17

(17) Verschillen tussen de regelingen 
inzake de financiële aansprakelijkheid van 
de namens de lidstaten optredende 
organisaties zouden een hinderpaal vormen 
voor de deugdelijke uitvoering van deze 
richtlijn. Teneinde bij te dragen tot een 
oplossing van dit probleem, is een zekere 
mate van harmonisatie op 
Gemeenschapsniveau geboden van de 
aansprakelijkheid wegens een door een 
erkende organisatie veroorzaakt incident, 
zoals vastgesteld door een rechtbank, met 
inbegrip van een uitspraak in een 
geschillenbeslechtingsprocedure.

(17) Verschillen tussen de regelingen 
inzake de financiële aansprakelijkheid van 
de namens de lidstaten optredende 
organisaties zouden een hinderpaal vormen 
voor de deugdelijke uitvoering van deze 
richtlijn. Teneinde bij te dragen tot een 
oplossing van dit probleem, is een zekere 
mate van harmonisatie op 
Gemeenschapsniveau geboden van de 
aansprakelijkheid wegens een door een 
erkende organisatie veroorzaakt ongeval, 
zoals vastgesteld door een rechtbank, met 
inbegrip van een uitspraak in een 
geschillenbeslechtingsprocedure.
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Motivering

Dit amendement strekt tot vervanging van het woord "incident" door "ongeval". Een incident 
betreft veeleer een probleem van ondergeschikt belang of een routineaangelegenheid, terwijl 
een "ongeval" een adequatere en preciezere term is.

Amendement 6
Overweging 25

(25) Het is cruciaal dat de communautaire 
inspecteurs toegang hebben tot de schepen 
en scheepsdossiers, ongeacht de vlag van 
het schip, om na te gaan of de erkende 
organisaties voldoen aan de 
minimumcriteria ten aanzien van alle 
schepen in hun respectieve klasse.

(25) In het kader van het toezicht op het 
optreden van de erkende organisaties 
dienen de communautaire 
inspecteurs/controleurs toegang te hebben 
tot de schepen en scheepsdossiers, 
ongeacht de vlag van het schip, om na te 
gaan of de erkende organisaties voldoen 
aan de in deze richtlijn vastgestelde 
minimumcriteria ten aanzien van alle 
schepen in hun respectieve klasse.

Aangezien een en ander evenwel kan 
leiden tot belangenconflicten waar het de 
soevereiniteit van de vlaggenstaat en de 
geheimhouding van de door de overheid 
van de vlaggenstaat gevraagde informatie 
als bedoeld in Bijlage I, letter b), punt 3 
betreft, dienen dergelijke conflicten via de 
IMO te worden opgelost.

Motivering

De eerste wijzigingen betreffen technische aanpassingen.

De toegevoegde alinea is ingelast om duidelijk te maken dat eventuele belangenconflicten bij 
het uitoefenen van toezicht langs de gebruikelijke weg via de IMO moeten worden opgelost.

Amendement 7
Overweging 28

(28) Het vermogen van erkende 
organisaties om snel zwakke punten in hun 
regels, werkwijzen en interne controles 
vast te stellen en te corrigeren is beslissend 
voor de veiligheid van de schepen die zij 
inspecteren en certificeren. Dat vermogen 
moet worden versterkt door middel van een 

(28) Het vermogen van erkende 
organisaties om snel zwakke punten in hun 
regels, werkwijzen en interne controles 
vast te stellen en te corrigeren is beslissend 
voor de veiligheid van de schepen die zij 
inspecteren en certificeren. Dat vermogen 
moet worden versterkt door middel van een 
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onafhankelijke gezamenlijke instantie die 
gemeenschappelijke maatregelen kan 
voorstellen voor de voortdurende 
verbetering van alle erkende organisaties, 
en productieve interactie met de 
Commissie kan verzekeren.

terzake bevoegde instantie die zelfstandig 
kan optreden en gemeenschappelijke 
maatregelen kan voorstellen voor de 
voortdurende verbetering van alle erkende 
organisaties, en productieve interactie met 
de Commissie kan verzekeren.

Motivering

De term "gezamenlijke" kan beter worden geschrapt omdat deze alleen betrekking heeft op 
erkende organisaties en in feite meer dient te behelzen dan dat.

Ook de term "onafhankelijke instantie" kan beter worden vervangen door "ter zake bevoegde 
instantie die zelfstandig kan optreden" omdat het woord "onafhankelijk" op zich onvoldoende 
garanties qua onafhankelijkheid biedt en de bewuste instantie over adequate bevoegdheden 
en voldoende manoeuvreerruimte dient te beschikken.

Amendement 8
Overweging 28 bis (nieuw)

(28 bis) De voorschriften en 
reglementeringen (van de erkende 
organisaties) vormen een cruciale factor 
voor de veiligheid en de preventie van 
ongelukken en verontreiniging. De 
erkende organisaties hebben een proces 
op gang gebracht dat moet leiden tot 
harmonisatie van hun voorschriften en 
reglementeringen. Deze ontwikkeling 
moet door de Europese wetgeving worden 
gestimuleerd en ondersteund, aangezien 
zij een positief effect heeft op de 
maritieme veiligheid en op de 
concurrentiepositie van de Europese 
scheepsbouwindustrie. 

Motivering

Het is duidelijk dat de harmonisatie van de reglementeringen een proces is dat reeds op gang 
is gekomen en door de EU nog verder moet worden gestimuleerd, niet alleen ter bevordering 
van de veiligheid op zee, maar ook ter ondersteuning van de concurrentiepositie van de 
Europese scheepsbouwindustrie.

Amendement 9
Overweging 29
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(29) De erkende organisaties moeten 
verplicht worden om hun technische 
normen bij te werken en te handhaven met 
het oog op de harmonisatie van de 
veiligheidsvoorschriften en een uniforme 
tenuitvoerlegging van de internationale 
voorschriften binnen de Gemeenschap. 
Voor zover de technische normen van 
erkende organisaties identiek of zeer 
vergelijkbaar zijn, moet wederzijdse 
erkenning van klassecertificaten worden 
overwogen. 

(29) De erkende organisaties moeten 
verplicht worden om hun technische 
normen bij te werken en te handhaven met 
het oog op de harmonisatie van de 
veiligheidsvoorschriften en een uniforme 
tenuitvoerlegging van de internationale 
voorschriften binnen de Gemeenschap. 
Voor zover de technische normen van 
erkende organisaties identiek of zeer 
vergelijkbaar zijn, moet wederzijdse 
erkenning van klassecertificaten worden 
overwogen, althans indien zulks mogelijk 
is en met dien verstande dat de meest 
stringente en rigoureuze maatstaven 
daarbij als uitgangspunt moeten dienen.

Motivering

Geleidelijke harmonisatie is wenselijk, met dien verstande dat deze in geen geval in 
neerwaartse richting mag plaatsvinden, maar dat de meest hoogstaande en strikte normen 
daarbij als uitgangspunt moeten worden gehanteerd.

Amendement 10
Artikel 2, letter k)

k) "klassecertificaat": k) "classificatiecertificaat":

Amendement 11
Artikel 5

De Commissie weigert organisaties te 
erkennen die niet aan de eisen in de eerste 
alinea van artikel 4 voldoen of waarvan de 
prestaties worden beschouwd als een 
onaanvaardbare bedreiging voor de 
veiligheid of het milieu op grond van de in 
overeenstemming met artikel 14 
vastgestelde criteria.

De Commissie weigert overeenkomstig de 
procedure van het in artikel 9, lid 2 
bedoelde Comité organisaties te erkennen 
die niet aan de eisen in de eerste alinea van 
artikel 4 voldoen of waarvan de prestaties 
worden beschouwd als een onaanvaardbare 
bedreiging voor de veiligheid of het milieu 
op grond van de in overeenstemming met 
artikel 14 vastgestelde criteria.

Motivering

Voor dergelijke belangrijke besluiten moet de Commissie zich laten bijstaan door het COSS-
Comité.
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Amendement 12
Artikel 6, lid 2

2. De erkenning wordt verleend aan de 
eventuele moederentiteit binnen de 
organisatie en geldt voor alle entiteiten 
binnen die organisatie.

2. De erkenning wordt verleend aan de 
juridische entiteit die bevoegd is om 
namens de gezamenlijke rechtspersonen 
welke worden gevormd door de erkende 
organisaties op te treden, met dien 
verstande evenwel dat de erkenning bij 
uitbreiding dient te gelden voor alle 
juridische entiteiten binnen een erkende 
organisatie die ertoe bijdragen dat de door 
de principale juridische entiteit verleende 
diensten zich uitstrekken tot de hele 
wereld.

Motivering

Het betreft hier een juridische verduidelijking die beter recht doet aan de complexe 
samenstelling van erkende organisaties.

Amendement 13
Artikel 8, lid 2, letter a)

a) de eisen van aanhangsel II bij Resolutie 
A.739 (18) van de IMO over richtlijnen 
voor het machtigen van organisaties die 
namens de overheid optreden, met als 
inspiratiebron de bijlage, aanhangsels en 
toevoeging bij MSC/Circulaire 710 en 
MEPC/Circulaire 307 betreffende een 
modelovereenkomst voor de machtiging 
van erkende organisaties die namens de 
overheid optreden;

a) de eisen van aanhangsel II bij Resolutie 
A.739 (18) van de IMO over richtlijnen 
voor het machtigen van organisaties die 
namens de overheid optreden, met als 
inspiratiebron de bijlage, aanhangsels en 
toevoeging bij MSC/Circulaire 710 en 
MEPC/Circulaire 307 betreffende een 
modelovereenkomst voor de machtiging 
van erkende organisaties die namens de 
overheid optreden;

Wanneer een erkende organisatie, haar 
inspecteurs of technisch personeel 
namens de overheid zorgen voor de afgifte 
van de wettelijk voorgeschreven 
certificaten, dienen daarvoor derhalve 
dezelfde juridische waarborgen en 
dezelfde rechtsbescherming te gelden en 
moeten zij over dezelfde verweermiddelen 
kunnen beschikken als die waarop de 
overheid en haar vertegenwoordigers zich 
kunnen beroepen wanneer de overheid 
deze voorgeschreven certificaten zelf zou 
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hebben verstrekt.

Motivering

Met de inlassing van paragraaf 6.5.2 van de bijlage bij MSC/Circulaire 710 van de IMO in de 
richtlijntekst wordt beoogd de rol van erkende organisaties die namens de overheid optreden 
nader te verduidelijken.

Amendement 14
Artikel 8, lid 2, letter b), punt (i)

(i) indien de overheid definitief en 
onherroepelijk door een rechtbank of naar 
aanleiding van een uitspraak in een 
geschillenbeslechtingsprocedure 
aansprakelijk wordt gesteld voor en wordt 
verplicht tot het schadeloos stellen van 
gelaedeerden in verband met verlies van of 
schade aan goederen, persoonlijk letsel of 
dood in verband met een incident waarvan 
voor die rechtbank bewezen is dat het 
veroorzaakt is door een opzettelijk 
handelen dan wel verzuim of grove 
nalatigheid van de erkende organisatie, 
haar organen, werknemers, of anderen die 
namens de erkende organisatie optreden, 
heeft de overheid recht op 
schadeloosstelling door de erkende 
organisatie in de mate waarin verlies, 
schade, letsel of dood naar het oordeel van 
de rechtbank, door de erkende organisatie 
is veroorzaakt;

(i) indien de overheid definitief en 
onherroepelijk door een rechtbank of naar 
aanleiding van een uitspraak in een 
geschillenbeslechtingsprocedure 
aansprakelijk wordt gesteld voor en wordt 
verplicht tot het schadeloos stellen van 
gelaedeerden in verband met verlies van of 
schade aan goederen, persoonlijk letsel of 
dood in verband met een ongeval waarvan 
voor die rechtbank bewezen is dat het 
veroorzaakt is door een opzettelijk 
handelen dan wel verzuim of grove 
nalatigheid van de erkende organisatie, 
haar organen, werknemers, of anderen die 
namens de erkende organisatie optreden, 
heeft de overheid recht op 
schadeloosstelling door de erkende 
organisatie in de mate waarin verlies, 
schade, letsel of dood naar het oordeel van 
de rechtbank, door de erkende organisatie 
is veroorzaakt;

Motivering

De term "incident" is in het Engels weliswaar gebruikelijk en correct, maar kan niettemin tot 
misverstanden aanleiding geven omdat de zaak daarmee wordt afgedaan als een 
routineaangelegenheid van ondergeschikt belang, terwijl de term "ongeval" een adequatere 
en niet zo restrictieve aanduiding is.

Amendement 15
Artikel 8, lid 2, letter b), punt (ii)

(ii) indien de overheid definitief en 
onherroepelijk door een rechtbank of naar 

(ii) indien de overheid definitief en 
onherroepelijk door een rechtbank of naar 
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aanleiding van een uitspraak in een 
geschillenbeslechtingsprocedure 
aansprakelijk wordt gesteld voor en wordt 
verplicht tot het schadeloos stellen van 
gelaedeerden in verband met persoonlijk 
letsel of dood in verband met een incident 
waarvan voor die rechtbank bewezen is dat 
het veroorzaakt is door een nalatige of 
roekeloze handeling dan wel verzuim van 
de erkende organisatie, haar organen, 
werknemers, of anderen die namens de 
erkende organisatie optreden, heeft de 
overheid recht op schadeloosstelling door 
de erkende organisatie in de mate waarin 
genoemd persoonlijk letsel of de dood naar 
het oordeel van de rechtbank door de 
erkende organisatie is veroorzaakt; de 
lidstaten kunnen het door de erkende 
organisatie te betalen maximumbedrag 
beperken, maar een dergelijke limiet moet 
ten minste 4 miljoen EUR bedragen;

aanleiding van een uitspraak in een 
geschillenbeslechtingsprocedure 
aansprakelijk wordt gesteld voor en wordt 
verplicht tot het schadeloos stellen van 
gelaedeerden in verband met persoonlijk 
letsel of dood in verband met een ongeval 
waarvan voor die rechtbank bewezen is dat 
het veroorzaakt is door een nalatige of 
roekeloze handeling dan wel verzuim van 
de erkende organisatie, haar organen, 
werknemers, of anderen die namens de 
erkende organisatie optreden, heeft de 
overheid recht op schadeloosstelling door 
de erkende organisatie in de mate waarin 
genoemd persoonlijk letsel of de dood naar 
het oordeel van de rechtbank door de 
erkende organisatie is veroorzaakt; de 
lidstaten kunnen het door de erkende 
organisatie te betalen maximumbedrag 
beperken, maar een dergelijke limiet moet 
ten minste 4 miljoen EUR bedragen;

Motivering

De term "incident" is in het Engels weliswaar gebruikelijk en correct, maar kan niettemin tot 
misverstanden aanleiding geven omdat de zaak daarmee wordt afgedaan als een 
routineaangelegenheid van ondergeschikt belang, terwijl de term "ongeval" een adequatere 
en niet zo restrictieve aanduiding is.

Amendement 16
Artikel 8, lid 2, letter b), punt (iii)

(iii) indien de overheid definitief en 
onherroepelijk door een rechtbank of naar 
aanleiding van een uitspraak in een 
geschillenbeslechtingsprodecure 
aansprakelijk wordt gesteld voor en wordt 
verplicht tot het schadeloos stellen van 
gelaedeerden in verband met verlies van of 
schade aan goederen in verband met een 
incident waarvan voor die rechtbank 
bewezen is dat het veroorzaakt is door een 
nalatige of roekeloze handeling dan wel 
verzuim van de erkende organisatie, haar 
organen, werknemers, of anderen die 
namens de erkende organisatie optreden, 

(iii) indien de overheid definitief en 
onherroepelijk door een rechtbank of naar 
aanleiding van een uitspraak in een 
geschillenbeslechtingsprodecure 
aansprakelijk wordt gesteld voor en wordt 
verplicht tot het schadeloos stellen van 
gelaedeerden in verband met verlies van of 
schade aan goederen in verband met een 
ongeval waarvan voor die rechtbank 
bewezen is dat het veroorzaakt is door een 
nalatige of roekeloze handeling dan wel 
verzuim van de erkende organisatie, haar 
organen, werknemers, of anderen die 
namens de erkende organisatie optreden, 
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heeft de overheid recht op 
schadeloosstelling door de erkende 
organisatie in de mate waarin het verlies of 
de schade naar het oordeel van de 
rechtbank door de erkende organisatie is 
veroorzaakt; de lidstaten kunnen het door 
de erkende organisatie te betalen 
maximumbedrag beperken, maar een 
dergelijke limiet moet ten minste 2 miljoen 
EUR bedragen;

heeft de overheid recht op 
schadeloosstelling door de erkende 
organisatie in de mate waarin het verlies of 
de schade naar het oordeel van de 
rechtbank door de erkende organisatie is 
veroorzaakt; de lidstaten kunnen het door 
de erkende organisatie te betalen 
maximumbedrag beperken, maar een 
dergelijke limiet moet ten minste 2 miljoen 
EUR bedragen;

Motivering

De term "incident" is in het Engels weliswaar gebruikelijk en correct, maar kan niettemin tot 
misverstanden aanleiding geven omdat de zaak daarmee wordt afgedaan als een 
routineaangelegenheid van ondergeschikt belang, terwijl de term "ongeval" een adequatere 
en niet zo restrictieve aanduiding is.

Amendement 17
Artikel 11, alinea 2

De preventieve en herstelmaatregelen 
kunnen voorlopige beschermende 
maatregelen omvatten wanneer de 
veiligheid of het milieu onmiddellijk 
kunnen worden bedreigd.

De preventieve en herstelmaatregelen 
kunnen voorlopige beschermende 
maatregelen omvatten wanneer de 
veiligheid of het milieu onmiddellijk 
kunnen worden bedreigd.

Niettemin dient de Commissie vooraf alle 
lidstaten die aan de betrokken erkende 
organisatie machtiging hebben verleend 
in kennis te stellen van de maatregelen die 
deze denkt te nemen.

Motivering

Aangezien de organisaties optreden namens de lidstaten, moeten deze ook vooraf in kennis 
worden gesteld van de maatregelen die de organisaties denken te nemen.

Amendement 18
Artikel 12, lid 1, letter a)

a) waarvan de niet-nakoming van de 
criteria in bijlage I of haar verplichtingen 
op grond van deze richtlijn of waarvan de 
verslechterende prestaties blijken voort te 
komen uit ernstige tekortkomingen in haar 

a) waarvan de herhaalde niet-nakoming 
van de criteria in bijlage I of haar 
verplichtingen op grond van deze richtlijn 
of waarvan de verslechterende prestaties 
blijken voort te komen uit ernstige 



PR\629339NL.doc 15/30 PE 378.538v01-00

NL

structuur, systemen, procedures of interne 
controles, of

tekortkomingen in haar structuur, 
systemen, procedures of interne controles, 
of

Motivering

Het woord "herhaalde" wordt ingelast om het verzwarende karakter van het optreden 
duidelijk aan te geven.

Amendement 19
Artikel 12, lid 1, letter b)

b) die onjuiste, onvolledige of misleidende 
informatie aan de Commissie heeft 
verstrekt in de loop van haar beoordeling 
krachtens artikel 16, lid 3, of op een andere 
wijze die beoordeling heeft belemmerd.

b) die opzettelijk onjuiste, onvolledige of 
misleidende informatie aan de Commissie 
heeft verstrekt in de loop van haar 
beoordeling krachtens artikel 16, lid 3, of 
op een andere wijze die beoordeling heeft 
belemmerd.

Motivering

Het woord "opzettelijk" wordt ingelast om het verzwarende karakter van het frauduleuze 
gedrag duidelijk aan te geven.

Amendement 20
Artikel 12, lid 3, alinea 2

Zij worden pas opgelegd nadat de 
betrokken organisatie in de gelegenheid is 
gesteld haar opmerkingen te maken.

Zij worden pas opgelegd nadat de 
betrokken organisatie en de lidstaten in de 
gelegenheid zijn gesteld hun opmerkingen 
aan het COSS-Comité kenbaar te maken.

Motivering

De bedoeling van het amendement bestaat erin ook de betrokken lidstaten in staat te stellen 
bij het COSS-Comité opmerkingen in te dienen.

Amendement 21
Artikel 12, lid 3, alinea 3

Het totale bedrag van de geldboeten en 
dwangsommen mag niet meer bedragen 
dan 10% van de totale omzet van de 
erkende organisatie in het voorafgaande 

Het totale bedrag van de geldboeten en 
dwangsommen mag niet meer bedragen 
dan 5% van de totale omzet van de erkende 
organisatie in het voorafgaande boekjaar 
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boekjaar voor de activiteiten die binnen het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen.

voor de activiteiten die binnen het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen.

Motivering

Voorgesteld wordt, het totale bedrag voor geldboeten van 10% tot 5% terug te brengen omdat 
10% een te hoog percentage lijkt.

Amendement 22
Artikel 13, lid 1, letter a)

a) waarvan de niet-nakoming van de 
criteria in bijlage I of hun verplichtingen 
op grond van deze richtlijn van dien aard is 
dat daardoor een onaanvaardbare 
bedreiging voor de veiligheid of het milieu 
is ontstaan; 

a) waarvan de herhaalde en pertinente 
niet-nakoming van de criteria in bijlage I of 
hun verplichtingen op grond van deze 
richtlijn van dien aard is dat daardoor een 
onaanvaardbare bedreiging voor de 
veiligheid of het milieu is ontstaan; 

Motivering

Om een zware sanctie zoals intrekking van een erkenning te kunnen opleggen, moet zowel 
sprake zijn van herhaalde als van pertinente niet-nakoming van de geldende criteria.

Amendement 23
Artikel 13, lid 1, letter b)

b) waarvan de prestaties op het gebied van 
veiligheid en verontreinigingspreventie van 
dien aard zijn dat daardoor een 
onaanvaardbare bedreiging voor de 
veiligheid en het milieu is ontstaan;

b) waarvan de prestaties op het gebied van 
veiligheid en verontreinigingspreventie 
herhaaldelijk en pertinent van dien aard 
zijn dat daardoor een onaanvaardbare 
bedreiging voor de veiligheid en het milieu 
is ontstaan;

Motivering

Om een zware sanctie zoals intrekking van een erkenning te kunnen opleggen moet zowel 
sprake zijn van herhaalde als van pertinente niet-nakoming van de geldende criteria.

Amendement 24
Artikel 14, inleidende formule

De Commissie, handelend in 
overeenstemming met de in artikel 9, lid 2, 
bedoelde procedure, stelt het volgende 

De Commissie, handelend in 
overeenstemming met de in artikel 9, lid 2, 
bedoelde procedure, stelt het volgende vast 
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vast: en zorgt voor de bekendmaking van:

Motivering

In een systeem van juridische garanties is bekendmaking van de geldende criteria een sine 
qua non.

Amendement 25
Artikel 16, lid 3, alinea 1

3. De Commissie beoordeelt regelmatig en 
ten minste om de twee jaar samen met de 
lidstaat die de desbetreffende 
erkenningsaanvraag heeft ingediend, alle 
erkende organisaties, om na te gaan of zij 
hun verplichtingen krachtens deze richtlijn 
nakomen en aan de criteria van bijlage I 
voldoen.

3. De Commissie beoordeelt regelmatig en 
ten minste om de twee jaar samen met de 
lidstaat die de desbetreffende 
erkenningsaanvraag heeft ingediend, alle 
erkende organisaties, om na te gaan of zij 
hun verplichtingen krachtens deze richtlijn 
nakomen en aan de criteria van bijlage I 
voldoen. Deze beoordeling dient zich te 
beperken tot de maritieme activiteiten van 
de erkende organisaties die onder de 
toepassing van deze richtlijn vallen. 

Motivering

Het ligt voor de hand dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen de activiteiten van 
erkende organisaties die onder de toepassing van de richtlijn vallen en activiteiten waarvoor 
dat niet het geval is; dat doet ook de Commissie met betrekking tot de nakoming van 
verplichtingen die de zakelijke belangen van de betrokken organisaties raken.

Amendement 26
Artikel 20, lid 1, alinea 1

1. De erkende organisaties plegen 
onderling periodiek overleg met het oog op 
het in stand houden van de 
gelijkwaardigheid van hun regels en 
voorschriften en van de toepassing 
daarvan. Zij werken samen om te komen 
tot een consistente interpretatie van de 
internationale verdragen, onverminderd de 
bevoegdheden van de vlaggenstaten. 
Erkende organisaties komen de 
voorwaarden overeen waaronder zij op 
basis van gelijkwaardige normen hun 
respectieve klassecertificaten wederzijds 

1. De erkende organisaties plegen 
onderling periodiek overleg met het oog op 
het in stand houden van de 
gelijkwaardigheid en de effectieve 
harmonisatie van hun regels en 
voorschriften en van de toepassing 
daarvan. Zij werken samen om te komen 
tot een consistente interpretatie van de 
internationale verdragen, onverminderd de 
bevoegdheden van de vlaggenstaten. 
Erkende organisaties komen, voor zover 
daartoe aanleiding bestaat, de 
voorwaarden overeen waaronder zij op 
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erkennen, met name rekening houdend met 
de scheepsuitrusting waarop het merk in de 
vorm van een wiel is aangebracht in 
overeenstemming met Richtlijn 96/98/EG. 

basis van gelijkwaardige normen  - met 
dien verstande dat de meest stringente en 
rigoureuze maatstaven daarbij als 
uitgangspunt moeten dienen - hun 
respectieve klassecertificaten wederzijds 
erkennen, met name rekening houdend met 
de scheepsuitrusting waarop het merk in de 
vorm van een wiel is aangebracht in 
overeenstemming met Richtlijn 96/98/EG. 

Motivering

Het nagestreefde doel - stapsgewijze harmonisatie - met nadrukkelijk worden aangegeven.

Ook moet duidelijk worden gemaakt dat wederzijdse erkenning alleen doorgang moet vinden 
wanneer daartoe aanleiding bestaat, namelijk in de gevallen waarin de technische normen 
identiek of zeer vergelijkbaar zijn.

Als uitgangspunt mogen geen maatstaven worden gehanteerd die leiden tot een neerwaartse 
harmonisatie, maar mogen alleen de meest rigoureuze normen gelden.

Amendement 27
Artikel 20, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Drie jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn legt de Commissie de 
Raad en het Parlement op basis van een 
onafhankelijke studie een verslag voor 
over het niveau dat is bereikt bij de 
harmonisatie van de voorschriften en 
reglementeringen en bij het proces van 
wederzijdse erkenning. In geval van niet-
nakoming door erkende organisaties van 
de bepalingen van artikel 20, lid 1 stelt de 
Commissie aan de Raad en het Parlement 
de maatregelen voor die moeten worden 
getroffen. 

Motivering

De Commissie is zo verstandig geweest om in de ontwerprichtlijn geen dwingende 
voorwaarden op te leggen, maar pleit voor geleidelijke harmonisering. Het ligt dan ook voor 
de hand dat binnen een redelijke termijn moet worden beoordeeld in hoeverre het beoogde 
doel is bereikt.
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Amendement 28
Artikel 21, lid 1, inleidende formule

1. De erkende organisaties richten 
uiterlijk … een gezamenlijke instantie op 
en houden deze in stand. Deze instantie 
wordt belast met de volgende taken:

1. De lidstaten richten samen met de 
erkende organisaties een comité op voor 
de beoordeling van de conformiteit met de 
EN 45012-kwaliteitsnormen, waaraan met 
adviesbevoegdheid wordt deelgenomen 
door de IMO, alsmede door 
industriebonden en niet-gouvernementele 
organisaties (ONG's). Dit comité wordt 
belast met de volgende taken:

Motivering

Dit amendement strekt ertoe het orgaan voor de evaluatie van de conformiteit met de 
geldende normen als "beoordelingscomité" te benoemen.

Het is de bedoeling dat bij de oprichting van dit comité niet alleen de erkende organisaties 
worden betrokken, maar ook de lidstaten, en dat de IMO er een raadgevende stem in krijgt.

Het beoordelingscomité krijgt eigen bevoegdheden, zodat het zelfstandig kan optreden en zijn 
eigen procedureregels kan vaststellen.

Amendement 29
Artikel 21, lid 1, letter a)

a) continue beoordeling van het 
kwaliteitsbeheersysteem;

a) regulering en beoordeling van de door 
de erkende organisaties gehanteerde 
kwaliteitsbeheersystemen overeenkomstig 
de ISO 9001-kwaliteitsnormen;

Motivering

Dit amendement strekt ertoe het orgaan voor de evaluatie van de conformiteit met de 
geldende normen als "beoordelingscomité" te benoemen.

Het is de bedoeling dat bij de oprichting van dit comité niet alleen de erkende organisaties 
worden betrokken, maar ook de lidstaten, en dat de IMO er een raadgevende stem in krijgt.

Het beoordelingscomité krijgt eigen bevoegdheden, zodat het zelfstandig kan optreden en zijn 
eigen procedureregels kan vaststellen.

Amendement 30
Artikel 21, lid 1, letter b)
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b) certificering van het kwaliteitssysteem; b) certificering van de door de erkende 
organisaties gehanteerde 
kwaliteitssystemen;

Motivering

Dit amendement strekt ertoe het orgaan voor de evaluatie van de conformiteit met de 
geldende normen als "beoordelingscomité" te benoemen.

Het is de bedoeling dat bij de oprichting van dit comité niet alleen de erkende organisaties 
worden betrokken, maar ook de lidstaten, en dat de IMO er een raadgevende stem in krijgt.

Het beoordelingscomité krijgt eigen bevoegdheden, zodat het zelfstandig kan optreden en zijn 
eigen procedureregels kan vaststellen.

Amendement 31
Artikel 21, lid 1, letter c)

c) publicatie van bindende interpretaties 
van de internationaal erkende 
kwaliteitsnormen, met name om rekening 
te houden met de specifieke kenmerken 
van de aard en verplichtingen van erkende 
organisaties, en

c) publicatie van bindende interpretaties 
van de internationaal erkende 
kwaliteitsbeheersnormen, met name om 
rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de aard en verplichtingen 
van erkende organisaties, en

Motivering

Dit amendement strekt ertoe het orgaan voor de evaluatie van de conformiteit met de 
geldende normen als "beoordelingscomité" te benoemen.

Het is de bedoeling dat bij de oprichting van dit comité niet alleen de erkende organisaties 
worden betrokken, maar ook de lidstaten, en dat de IMO er een raadgevende stem in krijgt.

Het beoordelingscomité krijgt eigen bevoegdheden, zodat het zelfstandig kan optreden en zijn 
eigen procedureregels kan vaststellen.

Amendement 32
Artikel 21, lid 1, alinea 2

De gezamenlijke instantie is 
onafhankelijk van de erkende organisaties 
en beschikt over de nodige middelen om 
haar taken uit te voeren volgens de 
strengste regels van het vak.

Het beoordelingscomité krijgt de 
beschikking over de bevoegdheden die 
noodzakelijk zijn om ten aanzien van de 
erkende organisaties zelfstandig te kunnen 
optreden en beschikt over de nodige 
middelen om haar taken uit te voeren 
volgens de strengste regels van het vak. 
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Het comité bepaalt zijn eigen 
werkmethodes en zijn eigen 
procedureregels.

Motivering

Dit amendement strekt ertoe het orgaan voor de evaluatie van de conformiteit met de 
geldende normen als "beoordelingscomité" te benoemen.

Het is de bedoeling dat bij de oprichting van dit comité niet alleen de erkende organisaties 
worden betrokken, maar ook de lidstaten, en dat de IMO er een raadgevende stem in krijgt.

Het beoordelingscomité krijgt eigen bevoegdheden, zodat het zelfstandig kan optreden en zijn 
eigen procedureregels kan vaststellen.

Amendement 33
Artikel 21, lid 1, alinea 3

De instantie stelt een jaarwerkplan vast. schrappen

Motivering

Dit amendement strekt ertoe het orgaan voor de evaluatie van de conformiteit met de 
geldende normen als "beoordelingscomité" te benoemen.

Het is de bedoeling dat bij de oprichting van dit comité niet alleen de erkende organisaties 
worden betrokken, maar ook de lidstaten, en dat de IMO er een raadgevende stem in krijgt.

Het beoordelingscomité krijgt eigen bevoegdheden, zodat het zelfstandig kan optreden en zijn 
eigen procedureregels kan vaststellen.

Amendement 34
Artikel 21, lid 1, alinea 4

Zij verstrekt de Commissie en de 
machtigende lidstaten volledige informatie 
over haar jaarwerkplan almede over haar 
bevindingen en aanbevelingen, met name 
betreffende situaties waar de veiligheid in 
het gedrang mocht zijn gekomen.

Het comité verstrekt de betrokken 
partijen, waaronder ook de Commissie, 
volledige informatie over haar 
jaarwerkplan almede over haar 
bevindingen en aanbevelingen, met name 
betreffende situaties waar de veiligheid in 
het gedrang mocht zijn gekomen.

Motivering

Dit amendement strekt ertoe het orgaan voor de evaluatie van de conformiteit met de 



PE 378.538v01-00 22/30 PR\629339NL.doc

NL

geldende normen als "beoordelingscomité" te benoemen.

Het is de bedoeling dat bij de oprichting van dit comité niet alleen de erkende organisaties 
worden betrokken, maar ook de lidstaten, en dat de IMO er een raadgevende stem in krijgt.

Het beoordelingscomité krijgt eigen bevoegdheden, zodat het zelfstandig kan optreden en zijn 
eigen procedureregels kan vaststellen.

Amendement 35
Artikel 21, lid 2, alinea 1

2. De in lid 1 bedoelde gezamenlijke 
instantie wordt periodiek beoordeeld door 
de Commissie, die erkende organisaties 
mag verplichten de maatregelen te nemen 
die de Commissie nodig acht om lid 1 
volledig in acht te nemen.

2. Het beoordelingscomité wordt periodiek 
gecontroleerd door de Commissie, die 
overeenkomstig de procedure van het in 
artikel 9, lid 2 bedoelde comité het 
beoordelingscomité kan verzoeken de 
maatregelen te nemen die de Commissie 
nodig acht om lid 1 volledig in acht te 
nemen.

Motivering

Dit amendement strekt ertoe het orgaan voor de evaluatie van de conformiteit met de 
geldende normen als "beoordelingscomité" te benoemen.

Het is de bedoeling dat bij de oprichting van dit comité niet alleen de erkende organisaties 
worden betrokken, maar ook de lidstaten, en dat de IMO er een raadgevende stem in krijgt.

Het beoordelingscomité krijgt eigen bevoegdheden, zodat het zelfstandig kan optreden en zijn 
eigen procedureregels kan vaststellen.

Amendement 36
Artikel 23, alinea 1

In de loop van de beoordeling ingevolge 
artikel 16, lid 3, gaat de Commissie na of 
de houder van de erkenning de 
moederentiteit is binnen de organisatie. 
Indien dat niet het geval is, wijzigt de 
Commissie de erkenning 
dienovereenkomstig bij beschikking.

In de loop van de beoordeling ingevolge 
artikel 16, lid 3, gaat de Commissie na of 
de houder van de erkenning binnen de 
organisatie de bevoegde juridische entiteit 
is waarop de bepalingen van deze richtlijn 
van toepassing zijn. Indien dat niet het 
geval is, wijzigt de Commissie de 
erkenning dienovereenkomstig bij 
beschikking.
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Motivering

Het betreft hier een juridische verduidelijking die beter strookt met de interne organisatie en 
samenstelling van de erkende organisaties.

Amendement 37
Bijlage I, deel B. punt 1

1. De organisatie is werkzaam in alle delen 
van de wereld via haar fulltime technisch 
personeel of, in uitzonderlijke en naar 
behoren gemotiveerde gevallen, via het 
fulltimepersoneel van andere erkende 
organisaties.

1. De organisatie is werkzaam in alle delen 
van de wereld via het technisch personeel 
dat rechtstreeks of indirect fulltime bij 
haar in dienst is of, in uitzonderlijke en 
naar behoren gemotiveerde gevallen, via 
het fulltimepersoneel van andere erkende 
organisaties.

Motivering

Ter nadere verduidelijking.

Amendement 38
Bijlage I, deel B. punt 4 bis (nieuw)

4 bis. De organisatie, evenals de 
inspecteurs en het technisch personeel dat 
zij in dienst heeft, verrichten hun 
werkzaamheden zonder op enigerlei wijze 
afbreuk te doen aan de intellectuele 
eigendomsrechten van scheepswerven, 
leveranciers van scheepsuitrusting of 
rederijen, met inbegrip van octrooien, 
licenties, knowhow of enigerlei andere 
vorm van kennis die op Europees of 
nationaal niveau rechtsbescherming 
geniet; noch de organisatie, noch de 
inspecteurs of het technisch personeel dat 
zij in dienst heeft zijn hoe dan ook 
gerechtigd commercieel relevante 
gegevens die zij in het kader van hun 
inspectie-, verificatie- of 
controlewerkzaamheden met betrekking 
tot nieuwe schepen of schepen waaraan 
reparaties zijn verricht hebben verkregen, 
over te dragen of te verspreiden.
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Motivering

Zoals erkende organisaties zich terecht terughoudend opstellen ten aanzien van de erkenning 
van entiteiten die uit technologisch oogpunt niet op hun niveau staan, zijn er andere partijen 
die angstvallig waken over hun intellectuele eigendomsrechten, hetgeen niet onbegrijpelijk is.

Amendement 39
Bijlage I, deel B. punt 7

7. De organisatie beschikt over, maakt 
gebruik van en handhaaft een doeltreffend 
intern kwaliteitssysteem, dat steunt op de 
desbetreffende gedeelten van de 
internationaal erkende kwaliteitsnormen en 
in overeenstemming is met de normen EN 
ISO/IEC 17020:2004 (inspectieorganen) en 
EN ISO 9001:2000, zoals geïnterpreteerd 
en gecertificeerd door de in artikel 21, lid 
1, bedoelde gezamenlijke instantie.

7. De organisatie beschikt over, maakt 
gebruik van en handhaaft een doeltreffend 
intern kwaliteitssysteem, dat steunt op de 
desbetreffende gedeelten van de 
internationaal erkende kwaliteitsnormen en 
in overeenstemming is met de normen EN 
ISO/IEC 17020:2004 (inspectieorganen) en 
EN ISO 9001:2000, zoals geïnterpreteerd 
en gecertificeerd door het in artikel 21, lid 
1, bedoelde beoordelingscomité.

Het beoordelingscomité moet zelfstandig 
kunnen optreden en moet derhalve 
kunnen beschikken over alle middelen die 
nodig zijn om naar behoren te kunnen 
functioneren en zijn werk grondig en 
continu te kunnen verrichten, het dient 
over zeer gespecialiseerde en 
hooggekwalificeerde technische kennis te 
beschikken, alsmede over een 
gedragscode die waarborgt dat de 
controleurs hun taken onafhankelijk 
kunnen uitvoeren.

Motivering

De term "gezamenlijke instantie" wordt vervangen conform de amendementen betreffende het 
beoordelingscomité.

De ingelaste alinea beoogt de kenmerken te beschrijven van het beoordelingscomité, dat 
zelfstandig moet kunnen optreden en over de mogelijkheden moet beschikken om zijn taken 
naar behoren te kunnen uitvoeren.

Amendement 40
Bijlage I, deel B. punt 8

8. De regels en voorschriften van de 8. De regels en voorschriften van de 
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organisatie worden op zodanige wijze 
uitgevoerd dat de organisatie in staat blijft 
om aan haar eigen, directe kennis en 
oordeel een betrouwbare en objectieve 
verklaring betreffende de veiligheid van de 
betrokken schepen te ontlenen door middel 
van klassecertificaten op basis waarvan 
wettelijk voorgeschreven certificaten 
kunnen worden afgegeven.

organisatie worden op zodanige wijze 
uitgevoerd dat de organisatie in staat blijft 
om aan haar eigen, directe kennis en 
oordeel een betrouwbare en objectieve 
verklaring betreffende de veiligheid van de 
betrokken schepen te ontlenen door middel 
van classificatiecertificaten op basis 
waarvan wettelijk voorgeschreven 
certificaten kunnen worden afgegeven.
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TOELICHTING

Motivering en doel van het voorstel

Deze vierde herziening van de richtlijn heeft uitsluitend ten doel de rol van door de EU 
erkende classificatiebureaus - die voortaan "erkende organisaties" zullen heten - uit te breiden 
en nader te preciseren, omdat is gebleken dat er sprake is van ernstige tekortkomingen bij de 
inspectie en certificering van de veiligheid van de wereldvloot.

Ook in eerdere richtlijnen, met name in Richtlijn 2001/105/EG, een van de voorstellen in het 
kader van de ERIKA I-wetgevingspakket, is reeds gewezen op de urgente noodzaak tot 
hervorming van het bestaande systeem voor de erkenning van classificatiebureaus door de 
Gemeenschap, dat is ingesteld bij Richtlijn 94/57/EG, die een aantal belangrijke verbeteringen 
inluidde, welke vervolgens door de Raad werden bekrachtigd in zijn conclusies van 13 
december 2002, alsmede door de resoluties van het Europees Parlement inzake de verbetering 
van de veiligheid op zee (2003/2235 (INI)) en over de ramp met de Prestige (2003/2066 
(INI)).

Dit dossier moet thans eens te meer aan de orde worden gesteld omdat de rol van deze 
organisaties opnieuw verder moet worden uitgebreid en verbeterd en eventueel - op de punten 
waar zij nog niet actief zijn - moet worden ingevuld, zoals ook expliciet wordt aangegeven 
door de diverse partijen die in de maritieme sector opereren, aangezien zij een essentiële 
functie vervullen bij de instandhouding van de veiligheid op zee.

Niettemin blijken er, zoals reeds eerder is geconstateerd, nog steeds belangrijke manco's te 
bestaan bij de inspectie en certificering van erkende organisaties, hetgeen een ernstige en 
onaanvaardbare bedreiging vormt voor de veiligheid en het milieu. De erkende organisaties 
vormen een belangrijke machtsfactor in het systeem van beveiliging van het zeevervoer, 
waarop de bevoegde instanties nauw toezicht moeten houden. Deze autoriteiten moeten 
garanderen dat de organisaties die toezicht moeten houden op de naleving van de 
internationale normen inzake veiligheid en preventie van verontreiniging door de schepen die 
onze zeeën bevaren onafhankelijk en zorgvuldig optreden.

In het richtlijnvoorstel van de Commissie bepleite hervormingen

Inmiddels heeft de Commissie in het kader van het "Derde wetgevingspakket inzake 
maritieme veiligheid" een voorstel ingediend tot hervorming van de bestaande voorschriften 
en normen voor de classificatie en inspectie van schepen door erkende organisaties, waarbij 
Richtlijn 94/57/EG wordt aangepast. Aangezien deze richtlijn reeds bij eerdere gelegenheden 
ingrijpend is gewijzigd, is besloten bij deze vierde actualisering van de richtlijn gebruik te 
maken van de zgn. herschikkingstechniek.
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Het voorstel omvat vier hervormingsmaatregelen:

1. Versterking van de door de erkende organisaties gehanteerde controlesystemen

Het is de bedoeling dat de erkende organisaties een gezamenlijke instantie oprichten, wier 
taak erin bestaat de gebruikte kwaliteitsbeheersystemen te beoordelen en te certificeren. Dit 
orgaan opereert onafhankelijk van de erkende organisaties en dient over de nodige middelen 
te beschikken om zijn taken effectief en continu te kunnen uitvoeren.

2. Harmonisatie van het systeem van gewone en beperkte erkenning

Het bestaande systeem laat de mogelijkheid tot erkenning afhangen van de omvang van de 
organisatie. De Europese Commissie stelt voor dit systeem af te schaffen en de 
communautaire erkenning te laten afhangen van de prestaties van de organisatie uit een 
oogpunt van kwaliteit en veiligheid. Daarnaast stelt de Commissie de invoering voor van een 
vrijwaringsmechanisme om haar in staat te stellen te verhinderen dat een erkende organisatie, 
ongeacht haar omvang, namens de lidstaten kan optreden op gespecialiseerde gebieden 
waarvoor zij niet over de nodige bevoegdheden beschikt.

Tevens zal de Commissie zich beraden op de beperkte erkenningen die uit hoofde van de 
vigerende richtlijn zijn toegekend, en zal zij via de comitologieprocedure beslissen of de 
bestaande beperkingen door andere moeten worden vervangen of moeten worden opgeheven.

3. Verbetering van de in het kader van het communautaire erkenningssysteem 
gehanteerde criteria

Gestreefd wordt naar vereenvoudiging van de erkenningscriteria, aangezien deze te wijdlopig 
zijn geformuleerd. De voorgestelde wijzigingen spitsen zich vooral toe op de vaststelling van 
het aantal inspecteurs in verhouding tot de geclassificeerde vloot, het inzetten van niet-
fulltime inspecteurs en heroverweging van de juridische structuur van erkende organisaties.

4. Hervorming van het sanctiestelsel

De Commissie streeft op termijn naar flexibilisering van het sanctiestelsel, d.w.z. dat er een 
lijst wordt aangelegd van inbreuken en sancties, en dat het systeem van opheffing van 
erkenningen wordt vervangen door geldboetes. Het is de bedoeling dat deze boetes 
afschrikkend en proportioneel zijn, waarbij rekening zal worden gehouden met de ernst van 
de inbreuk en de financiële draagkracht van de betrokken erkende organisatie (alleen de 
essentiële kenmerken van het systeem worden vastgesteld).



PE 378.538v01-00 28/30 PR\629339NL.doc

NL

5. Duidelijkheid scheppen omtrent de draagwijdte van sommige bepalingen van de 
bestaande richtlijn en de toepassing daarvan vergemakkelijken 

Dit punt heeft betrekking op de specifieke elementen ter bepaling van de 
inspectiebevoegdheden door de Gemeenschap. Het is de bedoeling nader aan te geven in 
hoeverre inspecteurs/controleurs toegang hebben tot scheepsdossiers.

Een ander fundamenteel aspect betreft de juridische structuur van erkende organisaties: in dit 
verband stelt de Commissie de invoering voor van een breed organisatorisch concept dat moet 
waarborgen dat de erkenning van toepassing is op het hoogste niveau dat met dat concept 
overeenstemt. Met betrekking tot de werkingssfeer wordt verwezen naar het SOLAS-Verdrag, 
met dien verstande evenwel dat er niet wordt voorzien in een beschermingsregeling. 

Raadpleging van de betrokken partijen

De rapporteur achtte het opportuun een tweede bijeenkomst met de sector te beleggen om 
diens standpunt nader te bepalen. Daarom heeft hij een aantal overlegvergaderingen 
georganiseerd met de Internationale Associatie van classificatiebureaus (IACS), waarin de 
voornaamste erkende organisaties zijn verenigd die voor meer dan 90% van de vrachtschepen 
in de wereld inspecties en certificeringen uitvoeren, en die tien van de twaalf door de 
Gemeenschap erkende organisaties vertegenwoordigt. Daarnaast heeft hij ook gesprekken 
gevoerd met een aantal rederijen, scheepswerven en vertegenwoordigers van de leveranciers 
van scheepsuitrusting.

Bovendien heeft hij in het Europees Parlement ook nog een openbare hoorzitting in 
aanwezigheid van de gehele Vervoerscommissie georganiseerd, ten einde uitvoering te geven 
aan de door de IACS geuite wens om het activiteitenbereik en het belang van de erkende 
organisaties nader toe te lichten.

Commentaar en voorstellen van de rapporteur

De rapporteur staat positief tegenover het richtlijnvoorstel, die een extra garantie biedt voor 
de maritieme veiligheid en de bestrijding van verontreiniging. Niettemin zijn in het 
onderhavige verslag een aantal amendementen opgenomen die naar onze mening een 
aanzienlijke verbetering zouden teweegbrengen en die betrekking hebben op de volgende 
aspecten:

a) Verbetering van de door de organisaties gehanteerde controlesystemen

Wij zijn ingenomen met het voorstel tot oprichting van een gemeenschappelijk orgaan voor 
kwaliteitsbeoordeling en -certificering. De rapporteur stelt voor dit orgaan de naam van 
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"beoordelingscomité" te geven, en duidelijk aan te geven dat dit comité onafhankelijk moet 
kunnen opereren, zodat het zelfstandig kan optreden en over de voor de uitvoering van zijn 
taken noodzakelijke bevoegdheden moet kunnen beschikken. De oprichting van het comité 
mag niet uitsluitend worden overgelaten aan de erkende organisaties, maar dient gezamenlijk 
met de lidstaten en in overleg met de IMO plaats te vinden.

b) Het unificeren van het huidige dubbele systeem van gewone en beperkte erkenning

De Commissie stelt voor het bestaande dubbele erkenningssysteem op te heffen en pleit voor 
een systeem van communautaire erkenning op basis van aan de omvang gerelateerde 
kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De rapporteur staat positief tegenover dit voorstel, maar 
wil wel onderstrepen dat het vooral het principe van wederzijdse erkenning is dat aanleiding 
geeft tot controversen.

 Volgens de rapporteur is de Commissie er in dit opzicht niet zozeer voorstander van 
wederzijdse erkenning verplicht te stellen, maar wil zij vooral behoedzaam te werk gaan, 
namelijk door het principe van wederzijdse erkenning alleen te laten gelden voor 
voorschriften en reglementeringen die identiek of zeer vergelijkbaar zijn. De rapporteur heeft 
derhalve een aantal amendementen ingediend om een en ander nader te  verduidelijken en om 
verplicht te stellen dat bij de harmonisatie van de regels zoveel mogelijk moet worden 
uitgegaan van de meest stringente en rigoureuze maatstaven.

Daarnaast wordt ook ruimte gecreëerd voor de lidstaten, die moeten worden geïnformeerd 
over de correctie- en preventiemaatregelen die de Commissie oplegt aan erkende organisaties 
welke zich bereid hebben verklaard  te voldoen aan de in bijlage vermelde criteria of aan de 
door de richtlijn opgelegde verplichtingen voor organisaties die optreden namens een lidstaat. 
Tevens wordt voorzien in de mogelijkheid om bij wijze van verweer bij het COSS (Comité 
voor maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen) opmerkingen in 
te dienen. Ten slotte wordt voorgesteld het totale referentiebedrag voor geldboetes van 10% 
tot 5% terug te brengen omdat dit een te hoog percentage lijkt.

d) Beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid

Over het al dan niet beperken van de aansprakelijkheid van erkende organisaties bestaat 
onenigheid, waarbij voor- en tegenstanders elk hun eigen argumenten aandragen.

In 2001 is in artikel 8, lid 5 van de richtlijn de bepaling opgenomen dat de Commissie het 
Europees Parlement en de Raad een verslag moet voorleggen ter beoordeling van de 
economische gevolgen van het bij Richtlijn 95/57/EG ingevoerde stelstel van civiele 
aansprakelijkheid. De Commissie heeft destijds de toezegging gedaan dat zij dit verslag 
uiterlijk op 22 juli 2006 aan de beide instellingen zou voorleggen.
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Het bewuste verslag komt tot de conclusie dat de richtlijn bepaalt dat moet worden voorzien 
in onbeperkte aansprakelijkheid in geval van grove nalatigheid en dat van dit principe niet kan 
worden afgeweken.

Voor wat betreft de aansprakelijkheid bij gewone nalatigheid schrijft de richtlijn geen 
onbeperkte aansprakelijkheid voor, maar wordt het aan het oordeel van de betrokken partijen 
overgelaten om te onderhandelen of overeenstemming te bereiken over de toe te passen 
bedragen. De bestaande situatie met betrekking tot gevallen van gewone aansprakelijkheid is 
dat zeventien lidstaten plus Noorwegen voor dergelijke gevallen voorzien in een beperkte 
aansprakelijkheid. De toe te passen bedragen komen in grote lijnen overeen met die welke 
zijn neergelegd in de richtlijn, met dien verstande dat de drempels zijn omgezet in plafonds. 
Vijf lidstaten hebben gebruik gemaakt van de door artikel 6 van de vigerende richtlijn 
geboden mogelijkheid en zijn met de bevoegde erkende organisaties overeengekomen ook in 
gevallen van gewone nalatigheid onbeperkte aansprakelijkheid te laten gelden.

Derhalve is de rapporteur van mening dat het voorstel van de Commissie als afgewogen kan 
worden beschouwd en dat het beantwoordt aan de in de EU geldende meerderheidsregels.


