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Betreft: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat met betrekking tot de handhaving van 
Richtlijn 2009/13/EG van de Raad tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de 
Associatie van reders van de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese 
Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) inzake het Verdrag betreffende maritieme 
arbeid van 2006 en tot wijziging van Richtlijn 1999/63/EG 
- Algemene oriëntatie 

 
 
Voor de delegaties gaat hierbij een verklaring van Slovenië over het in hoofde genoemde onderwerp, die in 
de Raadsnotulen zal worden opgenomen. 
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Verklaring van de Republiek Slovenië 

 

"De Republiek Slovenië handhaaft een algemeen voorbehoud bij het voorstel, met name betreffende de 

gekozen rechtsgrondslag en de wijze van uitvoering. 

 

Aangezien het richtlijnvoorstel bedoeld is ter uitvoering of veeleer aanvulling van Richtlijn 2009/13/EG 

(aangenomen op basis van artikel 139, lid 2, van het EG-Verdrag, nu artikel 155, lid 2, VWEU), die een 

overeenkomst tussen de sociale partners tot tenuitvoerlegging van het MAV 2006 handhaaft en aanvult, 

voert de Republiek Slovenië aan dat het logischer zou zijn geweest Richtlijn 2009/13/EG op basis van 

diezelfde rechtsgrondslag te wijzigen, of ten minste Richtlijn 2009/21/EG betreffende de naleving van 

vlaggenstaatverplichtingen te wijzigen.  

 

De Republiek Slovenië is van mening dat deze aanpak meer in lijn zou zijn met de beginselen die ten 

grondslag liggen aan de keuze van de rechtsgrondslag, en met die inzake betere regelgeving, 

vereenvoudiging en transparantie.  

 

De Republiek Slovenië is van mening dat de in de algemene oriëntatie gevolge werkwijze geen adequate 

oplossing biedt voor het probleem en dat de lidstaten moeilijkheden zullen ondervinden bij het omzetten 

van de richtlijn in hun nationale wetgeving." 

 
_______________ 


