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Illegale drugshandel op volle zee * 

Wetgevingsresolutie over het initiatief van het Koninkrijk Spanje met het oog op de 
aanneming van een akte tot vaststelling, op grond van artikel 34 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, van de Overeenkomst inzake de bestrijding door de 
douaneadministraties van illegale drugshandel op volle zee (5382/2002 - C5-0249/2003 - 
2003/0816(CNS)) 

(Raadplegingsprocedure) 

Het Europees Parlement, 

- gezien het initiatief van het Koninkrijk Spanje (5382/2002)1, 

- gelet op de artikelen 30, lid 1, onder a), 32 en 34, lid 2, onder d) van het EU-Verdrag, 

- gelet op artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de 
Raad is geraadpleegd (C5-0249/2003), 

- gezien het advies van de Commissie juridische zaken en interne markt inzake de 
voorgestelde rechtsgrondslag, 

- gelet op de artikelen 106, 67 en 63 van zijn Reglement, 

- gezien het verslag van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en 
binnenlandse zaken (A5-0100/2004), 

1. hecht zijn goedkeuring aan het initiatief van het Koninkrijk Spanje, zoals gewijzigd 
door het Parlement; 

2. verzoekt de Raad de tekst van het initiatief dienovereenkomstig te wijzigen; 

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen; 

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het initiatief van het Koninkrijk Spanje; 

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie, alsmede aan de regering van het Koninkrijk Spanje.

                                                 
1 PB C 45 van 19.2.2003, blz. 8. 



 

Door het Koninkrijk Spanje 
voorgestelde tekst 

 Amendementen van het Parlement 

 
Amendement 1 

Titel van de akte van de Raad 
 
Akte van de Raad van ... tot vaststelling, op 
grond van artikel 34 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, van de 
Overeenkomst inzake de bestrijding door 
de douaneadministraties van illegale 
drugshandel op volle zee 

Akte van de Raad van ... tot vaststelling, op 
grond van de artikelen 30, lid 1, onder a), 
32 en 34 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, van de Overeenkomst 
inzake de operationele samenwerking 
tussen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten op het gebied van preventie, 
lokalisatie, onderzoek en berechting van 
op volle zee gepleegde strafbare feiten 

 
Amendement 2 

Visum 1 van de akte van de Raad 
 
Gelet op het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, met name op artikel 34, lid 
2, onder d), 

Gelet op het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, met name op de artikelen 
30, lid 1, onder a), 32 en 34, lid 2, onder 
d), 

 
Amendement 3 

Overweging 1 van de akte van de Raad 
 
Overwegende dat de lidstaten met het oog 
op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europese Unie, 
douanesamenwerking als een 
aangelegenheid van gemeenschappelijk 
belang beschouwen die onder de bij titel 
VI van het Verdrag ingestelde 
samenwerking valt, 

Overwegende dat het met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstelling van de 
Europese Unie van handhaving en 
ontwikkeling van de Unie als een ruimte 
van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid absoluut noodzakelijk is 
om de samenwerking tussen de lidstaten 
te intensiveren teneinde op volle zee 
gepleegde strafbare feiten te voorkomen, 
te lokaliseren, te onderzoeken en 
te bestrijden, en de natuurlijke of 
rechtspersonen die hiervoor 
verantwoordelijk zijn te berechten. 

 
Amendement 4 

Overweging 1 van de Overeenkomst 
 
MEMOREREND dat de verplichtingen die 
vervat zijn in de Overeenkomst inzake 

MEMOREREND dat de verplichtingen die 
vervat zijn in de Overeenkomst inzake 



wederzijdse bijstand tussen de 
onderscheiden douaneadministraties, 
ondertekend te Rome op 7 september 1967, 
en in de Overeenkomst betreffende de 
Europese Unie inzake wederzijdse bijstand 
en samenwerking tussen de 
douaneadministraties, ondertekend te 
Brussel op 18 december 1997, moeten 
worden versterkt, 

wederzijdse bijstand tussen de 
onderscheiden douaneadministraties, 
ondertekend te Rome op 7 september 1967, 
en in de Overeenkomst betreffende de 
Europese Unie inzake wederzijdse bijstand 
en samenwerking tussen de 
douaneadministraties, ondertekend te 
Brussel op 18 december 1997, moeten 
worden versterkt, en dat een operationele 
samenwerking tot stand moet komen 
tussen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten met 
rechtshandhavingsbevoegdheid, 
waaronder politiediensten, 
douaneadministraties en andere 
gespecialiseerde diensten, met het oog op 
de bestrijding van strafbare feiten op volle 
zee aan boord van schepen die onder de 
vlag van een lidstaat vaten of die geen 
nationaliteit hebben. 

 
Amendement 5 

Overweging 2 van de Overeenkomst 
 
REKENING HOUDEND MET het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake 
het recht van de zee, ondertekend te 
Montego Bay op 10 december 1982, 
waarin onder andere het 
achtervolgingsrecht is opgenomen, en met 
het Verdrag van de Verenigde Naties tegen 
de sluikhandel in verdovende middelen, 
ondertekend te Wenen op 20 december 
1988, 

REKENING HOUDEND MET het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake 
het recht van de zee, ondertekend te 
Montego Bay op 10 december 1982, 
waarin in artikel 111 het 
achtervolgingsrecht is opgenomen, en met 
het Verdrag van de Verenigde Naties tegen 
de sluikhandel in verdovende middelen, 
ondertekend te Wenen op 20 december 
1988, met name artikel 17, 

 
Amendement 6 

Overweging 3 van de Overeenkomst 
 
OVERWEGENDE dat de 
douaneadministraties op het 
douanegebied van de Gemeenschap, met 
inbegrip van de territoriale zee en het 
luchtruim, en in het bijzonder op de plaats 
van binnenkomst en van vertrek, 
verantwoordelijk zijn voor de voorkoming, 
het onderzoek en de bestrijding van 
douane-inbreuken, niet alleen op 
communautaire regelingen, maar ook op 
nationale wetten, in het bijzonder van de 
bestrijding van de sluikhandel, ook in 

Schrappen. 



verdovende middelen en psychotrope 
stoffen, 

 
Amendement 7 

Overweging 4 van de Overeenkomst 
 
OVERWEGENDE dat het in de strijd 
tegen de drugshandel in bepaalde gevallen 
nodig en doeltreffend is dat de 
douaneadministraties buiten het 
douanegebied van de Gemeenschap 
optreden, met name in volle zee, 

OVERWEGENDE dat het in de strijd 
tegen de misdaad in bepaalde gevallen 
absoluut noodzakelijk en doeltreffend is 
dat de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten op volle zee optreden, 

 
Amendement 8 

Overweging 5 van de Overeenkomst 
 
OVERWEGENDE dat de toename van de 
handel in verdovende middelen en 
psychotrope stoffen op zee een reële 
ernstige bedreiging van de 
volksgezondheid en de openbare veiligheid 
van de burgers van de Europese Unie 
vormt, 

OVERWEGENDE dat de toename van de 
strafbare feiten die op volle zee worden 
gepleegd aan boord van schepen die 
onder de vlag van een lidstaat van de 
Europese Unie varen of van schepen 
zonder nationaliteit een reële ernstige 
bedreiging van de volksgezondheid en de 
openbare veiligheid van de burgers van de 
Europese Unie vormt, 

 
Amendement 9 

Overweging 6 van de Overeenkomst 
 
OVERWEGENDE dat er bijzondere 
samenwerkingsvormen bestaan tussen de 
lidstaten van de (…) regelingen het 
mogelijk maken dat ambtenaren van een 
lidstaat optreden op het grondgebied van 
een andere lidstaat, zonder voorafgaande 
toestemming in bepaalde gevallen,  

OVERWEGENDE dat er bijzondere 
samenwerkingsvormen bestaan tussen de 
lidstaten van de Europese Unie, die met 
name zijn neergelegd in de Overeenkomst 
ter uitvoering van het Akkoord van 
Schengen van 14 juni 19851, met 
betrekking tot de landgrenzen, en in de 
Overeenkomst opgesteld op grond van 
artikel K.3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie inzake wederzijdse 
bijstand en samenwerking tussen de 
douaneadministraties2, met betrekking tot 
alle grenzen, waarbij regelingen het 
mogelijk maken dat ambtenaren van een 
lidstaat optreden op het grondgebied van 
een andere lidstaat, zonder voorafgaande 
toestemming in bepaalde gevallen, 
________________________ 
1 PB L 239 van 22.9.2000, blz. 19. 
2 PB C 24 van 23.1.1998, blz. 2. 

 



Amendement 10 
Overweging 7 van de Overeenkomst 

 
ERVAN OVERTUIGD dat het 
noodzakelijk is de samenwerking tussen 
douaneadministraties bij de bestrijding 
van drugshandel te versterken door in 
spoedeisende gevallen de mogelijkheid van 
onmiddellijk optreden zonder 
voorafgaande toestemming van de schepen 
van de bevoegde autoriteiten van een 
lidstaat tegen de schepen van een andere 
lidstaat uit te breiden, daar waar zulks 
thans niet mogelijk is zonder voorafgaande 
toestemming, te weten buiten de territoriale 
zee; 

ERVAN OVERTUIGD dat het 
noodzakelijk is de samenwerking tussen 
de bevoegde autoriteiten bij de bestrijding 
van strafbare feiten op volle zee te 
versterken door in spoedeisende gevallen 
de mogelijkheid van onmiddellijk optreden 
zonder voorafgaande toestemming van de 
schepen van de bevoegde autoriteiten van 
een lidstaat tegen de schepen van een 
andere lidstaat uit te breiden, daar waar 
zulks thans niet mogelijk is zonder 
voorafgaande toestemming, te weten buiten 
de territoriale zee; 

 
Amendement 11 

Artikel 1, letter a) van de Overeenkomst 
 
a) "schip": elk vaartuig of drijvend tuig dat 
in de maritieme wateren opereert voor het 
vervoer van goederen en/of personen, met 
inbegrip van luchtkussenvaartuigen, 
vaartuigen zonder waterverplaatsing en om 
zich mee onder water te verplaatsen; 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.) 

 
Amendement 12 

Artikel 1, letter d) van de Overeenkomst 
 
d) "relevante inbreuk": een in artikel 3 
omschreven inbreuk; 

d) "inbreuken": de in artikel 3 genoemde 
gedragingen of opzettelijke handelingen 
die in het interne recht van de lidstaten 
of van de Europese Unie als strafbaar feit 
zijn aangemerkt; 

 
Amendement 13 

Artikel 1, letter e), alinea 1 van de Overeenkomst 
 
e) "douaneautoriteiten": de autoriteiten die 
bevoegd zijn voor de toepassing van de 
douanevoorschriften, alsmede de overige 
autoriteiten die aangewezen zijn met het 
oog op de toepassing van de bepalingen 
van deze overeenkomst. 

e) "bevoegde autoriteiten": de autoriteiten 
die aangewezen zijn met het oog op de 
toepassing van de bepalingen van deze 
overeenkomst, waaronder politiediensten, 
douaneadministraties en andere 
gespecialiseerde diensten van de lidstaten 
met rechtshandhavingsbevoegdheid. 

 
Amendement 14 

Artikel 2 van de Overeenkomst 
 



De douaneautoriteiten van de lidstaten 
van de Europese Unie werken in zo ruim 
mogelijke mate met elkaar samen om, 
overeenkomstig het internationale zeerecht, 
de sluikhandel in verdovende middelen en 
psychotrope stoffen op zee tegen te gaan. 

Doel van de onderhavige overeenkomst is 
het tot stand brengen, bevorderen en 
vergemakkelijken van de operationele 
samenwerking en wederzijdse bijstand 
tussen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten met het oog op preventie, 
lokalisatie, onderzoek en berechting van 
de in artikel 3 genoemde strafbare feiten 
die op volle zee worden gepleegd aan 
boord van schepen die onder de vlag van 
een lidstaat varen of van schepen zonder 
nationaliteit, overeenkomstig het 
internationale zeerecht en in het kader van 
de bevoegdheden die deze autoriteiten op 
grond van de nationale of internationale 
wetgeving zijn toegekend. 

 
Amendement 15 

Artikel 3 van de Overeenkomst 
 
Elke lidstaat neemt de maatregelen die 
nodig zijn om de volgende feiten, begaan 
aan boord van een schip of met enig ander 
vaartuig of drijvend tuig dat 
overeenkomstig artikel 4 niet van het 
toepassingsgebied van deze overeenkomst 
is uitgesloten, strafbaar te stellen krachtens 
zijn nationale wetgeving en te bestraffen: 
bezit ten behoeve van distributie, vervoer, 
overlading, opslag, verkoop, 
vervaardiging of omzetting van 
verdovende middelen of psychotrope 
stoffen zoals gedefinieerd in de voor de 
lidstaten bindende internationale 
instrumenten. 

Elke lidstaat neemt de  wetgevende en 
andere maatregelen die nodig zijn om 
de onderstaande opzettelijke handelingen, 
gepleegd op volle zee aan boord van een 
schip of met enig ander vaartuig of 
drijvend tuig dat overeenkomstig artikel 4 
niet van het toepassingsgebied van deze 
overeenkomst is uitgesloten en dat onder 
de vlag van een van de lidstaten vaart of 
geen nationaliteit heeft, strafbaar te stellen 
krachtens zijn nationale strafwetgeving en 
te bestraffen, zoals deze handelingen in 
het recht van de lidstaten zijn omschreven 
en voor zover in de lidstaat die de 
vervolging instelt op soortgelijke feiten die 
op het grondgebied onder zijn jurisdictie 
worden gepleegd, een vrijheidsstraf of een 
tot vrijheidsbeneming strekkende 
maatregel staat met een maximum van ten 
minste drie jaar. Het gaat om de volgende 
strafbare feiten: 

 a) illegale handel in verdovende middelen 
of psychotrope stoffen; 

 b) illegale handel in stoffen genoemd in 
de tabellen I en II van het VN-verdrag 
tegen de illegale handel in verdovende 
middelen en psychotrope stoffen, bestemd 
voor de illegale productie van verdovende 
middelen (precursoren); 

 c) illegale handel in wapens, 



wapenonderdelen, munitie en 
explosieven; 

 d) illegale handel in cultuurgoederen, 
waaronder antiquiteiten en 
kunstvoorwerpen; 

 e) illegale handel in gevaarlijke en giftige 
afvalstoffen; 

 f) illegale handel in kerntechnisch 
materiaal en stoffen en apparatuur 
bestemd voor de productie van nucleaire, 
biologische en chemische wapens; 

 g) illegale grensoverschrijdende handel in 
aan belasting onderworpen goederen; 

 h) mensenhandel; 
 i) migrantensmokkel; 
 j) handel in gestolen voertuigen; 
 k) illegale handel in menselijke organen 

en weefsels of hormonale stoffen; 
 l) schending van industriële 

eigendomsrechten en namaak van 
producten;  

 m) ontvoering, wederrechtelijk 
vasthouden van personen en vaartuigen, 
gijzeling; 

 
Amendement 16 

Artikel 3 bis (nieuw) van de Overeenkomst 
 
 Artikel 3 bis 

 
Aansprakelijkheid van rechtspersonen 

 
 1. Elke lidstaat neemt de nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat 
rechtspersonen aansprakelijk kunnen 
worden gesteld voor de in artikel 3 
bedoelde strafbare feiten, indien deze op 
volle zee in hun voordeel worden gepleegd 
door eenieder die handelde als individu of 
als lid van een orgaan van de 
rechtspersoon, gebaseerd op: 
 

 a) de bevoegdheid om de rechtspersoon te 
vertegenwoordigen,  
 

 b) de bevoegdheid om namens de 
rechtspersoon beslissingen te nemen, of 
 

 c) de bevoegdheid om in de rechtspersoon 
toezicht uit te oefenen. 



 
 2. Afgezien van de in lid 1 genoemde 

gevallen, neemt iedere lidstaat de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
rechtspersonen aansprakelijk kunnen 
worden gesteld wanneer ten gevolge van 
gebrekkig toezicht of gebrekkige controle 
door een in lid 1 bedoelde persoon, 
strafbare feiten als bedoeld in de artikel 3 
konden worden begaan ten voordele van 
die rechtspersoon door een onder diens 
gezag staande persoon. 
 

 3. De aansprakelijkheid van 
rechtspersonen krachtens de leden 1 en 2 
sluit strafvervolging van natuurlijke 
personen die een in artikel 3 bedoeld 
strafbaar feit plegen, ertoe aanzetten of 
eraan medeplichtig zijn, niet uit. 

 
Amendement 17 

Artikel 4 van de Overeenkomst 
 
Oorlogsschepen en schepen die gebruikt 
worden voor officiële niet-commerciële 
overheidsdoeleinden worden van het 
toepassingsgebied van deze overeenkomst 
uitgesloten. 

Oorlogsschepen, marine-hulpschepen, 
alsmede andere schepen die eigendom zijn 
van een staat of door een staat worden 
geëxploiteerd en schepen die op het 
moment uitsluitend gebruikt worden voor 
officiële niet-commerciële 
overheidsdoeleinden op volle zee worden 
van het toepassingsgebied van deze 
overeenkomst uitgesloten. 

 
Amendement 18 

Artikel 4 bis (nieuw) van de Overeenkomst 
 
 Artikel 4 bis 

 
 Bevoegdheid 

 
 1. Elke lidstaat neemt de nodige 

maatregelen om zich bevoegd te verklaren 
met betrekking tot de in artikel 3 
omschreven strafbare feiten, gepleegd op 
volle zee: 
 

 a) indien het strafbare feit wordt gepleegd 
aan boord van een schip dat onder de vlag 
van de lidstaat vaart; 
 



 b) indien het strafbare feit wordt gepleegd 
aan boord van een schip door een persoon 
die onderdaan is van de lidstaat of er zijn 
verblijfplaats heeft, of wordt gepleegd in 
het voordeel van een rechtspersoon die op 
het grondgebied van de lidstaat gevestigd 
is; 
 

 c) indien het strafbare feit wordt gepleegd 
aan boord van een schip zonder 
nationaliteit of een hiermee gelijkgesteld 
schip; 
 

 d) indien het strafbare feit wordt gepleegd 
aan boord van een schip dat onder de vlag 
van een andere lidstaat vaart. 
 

 In het onder d) bedoelde geval wordt deze 
bevoegdheid enkel uitgeoefend indien de 
optredende staat vooraf toestemming heeft 
gekregen van de vlaggenstaat of, bij wijze 
van uitzondering indien het spoedeisende 
karakter van het optreden dit onmogelijk 
maakt, zonder toestemming, waarbij de 
bevoegde autoriteiten onmiddellijk op de 
hoogte worden gebracht. 
 

 2. Geen enkele bepaling in deze 
overeenkomst geeft een lidstaat het recht 
om op het grondgebied van een andere 
lidstaat rechtsbevoegdheden of taken uit 
te oefenen die op grond van de wetgeving 
van deze lidstaat uitsluitend aan de 
nationale autoriteiten zijn voorbehouden. 

 
Amendement 19 

Artikel 5, lid 1 van de Overeenkomst 
 
1. Onverminderd het bepaalde in de 
Overeenkomst inzake wederzijdse bijstand 
en samenwerking tussen de 
douaneadministraties, oefent elke lidstaat 
uitsluitend zijn rechtsmacht uit over de 
feiten die in zijn territoriale zee en 
binnenwateren zijn gepleegd, ook indien de 
uitvoering van de feiten in een andere 
lidstaat is begonnen of het de bedoeling is 
ze daar te voltooien. 

1.Onverminderd de desbetreffende 
bepalingen van het nationale en het 
internationale recht, oefent elke lidstaat 
uitsluitend zijn rechtsmacht uit over de 
feiten die in zijn territoriale zee en 
binnenwateren zijn gepleegd, ook indien de 
uitvoering van de feiten in een andere 
lidstaat is begonnen of het de bedoeling is 
ze daar te voltooien. 

 
Amendement 20 



Artikel 6, lid 1 van de Overeenkomst 
 
1. Indien er redelijkerwijs vermoed kan 
worden dat één van de in artikel 3 
genoemde feiten is gepleegd, verleent elke 
lidstaat de overige lidstaten een 
vertegenwoordigingsrecht op grond 
waarvan de schepen of luchtvaartuigen van 
de respectieve douaneautoriteiten kunnen 
optreden tegen de schepen van een andere 
lidstaat. 

1. Indien er redelijkerwijs vermoed kan 
worden dat één van de in artikel 3 
genoemde feiten is gepleegd, verleent elke 
lidstaat de overige lidstaten een 
vertegenwoordigingsrecht op grond 
waarvan de schepen of luchtvaartuigen van 
de respectieve bevoegde autoriteiten op 
volle zee kunnen optreden tegen de 
schepen van een andere lidstaat. 

 
Amendement 21 

Artikel 6, lid 2 van de Overeenkomst 
 
2. Bij de uitoefening van het 
vertegenwoordigingsrecht als bedoeld in 
lid 1 kunnen de officiële schepen of 
luchtvaartuigen het schip achtervolgen, 
aanhouden, aan boord gaan van het schip, 
documenten onderzoeken, de identiteit 
vaststellen van de aanwezige personen en 
ze aanhouden en het schip doorzoeken, 
alsmede, indien de vermoedens bevestigd 
worden, verdovende middelen in beslag 
nemen, de vermoedelijk verantwoordelijke 
personen in hechtenis nemen en het schip 
naar de dichtstbijzijnde haven of de voor 
het vasthouden ervan meest geschikte 
haven begeleiden, waarbij ingeval van 
eventuele teruggave van het schip indien 
mogelijk van tevoren, of onmiddellijk 
daarna, de vlaggenstaat daarvan in kennis 
wordt gesteld. 

2. Bij de uitoefening van het 
vertegenwoordigingsrecht als bedoeld in 
lid 1 kunnen de officiële schepen of 
luchtvaartuigen van een lidstaat die 
bevoegd zijn om deze taken uit te voeren 
het schip achtervolgen, aanhouden, aan 
boord gaan van het schip, documenten 
onderzoeken, de identiteit vaststellen van 
de aanwezige personen en ze aanhouden en 
het schip en zijn lading doorzoeken, 
alsmede, indien de vermoedens bevestigd 
worden, het corpus delicti in beslag nemen 
en bewijsmateriaal verzamelen, de 
vermoedelijk verantwoordelijke personen 
in hechtenis nemen en het schip naar de 
dichtstbijzijnde haven of de voor het 
vasthouden ervan meest geschikte haven 
begeleiden, waarbij ingeval van eventuele 
teruggave van het schip indien mogelijk 
van tevoren, of onmiddellijk daarna, de 
vlaggenstaat daarvan in kennis wordt 
gesteld. Een samenvatting van het 
verzamelde bewijsmateriaal met 
betrekking tot de relevante inbreuken 
wordt onverwijld toegezonden aan de 
vlaggenstaat, die de ontvangst hiervan 
onmiddellijk bevestigt. 

 
Amendement 22 

Artikel 6, lid 3 van de Overeenkomst 
 
3. Deze bevoegdheid wordt uitgeoefend 
overeenkomstig de algemene bepalingen 
van het internationale recht. 

3. Deze bevoegdheid wordt uitgeoefend 
overeenkomstig de algemene bepalingen 
van het internationale recht, de regelgeving 
van de Europese Unie op dit gebied en het 



bepaalde in de onderhavige 
Overeenkomst. 

 
Amendement 23 

Artikel 7, lid 1 van de Overeenkomst 
 
1. Wanneer ter uitvoering van het vorige 
artikel een maatregel is genomen, wordt 
terdege rekening gehouden met de 
noodzaak de veiligheid van het leven op 
zee en de veiligheid van het schip of van de 
lading ervan niet in gevaar te brengen, en 
de handels- en juridische belangen van de 
vlaggenstaat alsook de handelsbelangen 
van derden niet te schaden. 

1. Wanneer ter uitvoering van het vorige 
artikel een maatregel is genomen, houdt de 
optredende staat terdege rekening met de 
noodzaak de veiligheid van het leven op 
zee en de veiligheid van het schip of van de 
lading ervan niet in gevaar te brengen, en 
de handels- en juridische belangen van de 
vlaggenstaat alsook de handelsbelangen 
van derden niet te schaden. 

 
Amendement 24 

Artikel 7, lid 2 van de Overeenkomst 
 
2. Indien het optreden plaatsvindt zonder 
dat er voldoende vermoedens aanwezig 
zijn om de actie te ondernemen, kan de 
optredende lidstaat hoe dan ook 
aansprakelijk worden gesteld voor 
eventuele schade en verliezen, tenzij het 
optreden op verzoek van de vlaggenstaat 
plaatsvindt. 

2. Indien het optreden niet 
gerechtvaardigd is op grond van deze 
Overeenkomst, wordt de optredende 
lidstaat aansprakelijk gesteld voor 
eventuele schade en verliezen. 

 
Amendement 25 

Artikel 7, lid 2 bis (nieuw) van de Overeenkomst 
 
 2 bis. De optredende staat is verplicht alle 

schade en verliezen te vergoeden die 
natuurlijke of rechtspersonen als gevolg 
van aan de lidstaat toe te schrijven 
nalatigheden of fouten tijdens het 
optreden hebben geleden. 

 
Amendement 26 

Artikel 7, lid 3 van de Overeenkomst 
 
3. De periode van vasthouding van het 
schip dient tot het strikte minimum te 
worden beperkt en de teruggave aan de 
vlaggenstaat of de vrije vaart dient zo 
spoedig mogelijk te worden 
bewerkstelligd. 

3. De periode van vasthouding van het 
schip dient te worden beperkt tot het 
minimum dat noodzakelijk is om het 
onderzoek naar de betrokken strafbare 
feiten tot een goed einde te brengen en de 
teruggave aan de vlaggenstaat of de vrije 
vaart dient zo spoedig mogelijk te worden 
bewerkstelligd. 

 



Amendement 27 
Artikel 7, lid 4 van de Overeenkomst 

 
4. De in hechtenis genomen personen 
hebben dezelfde rechten als de onderdanen 
van de staat, in het bijzonder het recht op 
een tolk alsmede op bijstand door een 
raadsman. 

4. De in hechtenis genomen personen 
hebben dezelfde rechten als de onderdanen 
van de staat die zijn rechtsmacht uitoefent, 
in het bijzonder het recht op een eerlijk 
proces overeenkomstig artikel 6 van het 
Europees Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden van 4 november 
1950 en de artikelen 47 en 48 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. 

 
Amendement 28 

Artikel 7, lid 5 van de Overeenkomst 
 
5. De hechtenis wordt rechterlijk getoetst 
en de in de wetgeving van de optredende 
lidstaat neergelegde termijnen zijn daarop 
van toepassing.  

5. De hechtenis wordt rechterlijk getoetst 
en de in de wetgeving van de optredende 
lidstaat neergelegde termijnen zijn daarop 
van toepassing. Personen die niet van 
strafbare feiten worden verdacht, worden 
onmiddellijk vrijgelaten en voorwerpen 
die niet als bewijsstuk kunnen worden 
gebruikt, worden teruggegeven. 

 
Amendement 29 

Artikel 8 (titel) van de Overeenkomst 
 
AFSTAND VAN RECHTSMACHT BEPALINGEN INZAKE DE 

UITOEFENING VAN DE 
RECHTSMACHT 

 
Amendement 30 

Artikel 8, lid 1 van de Overeenkomst 
 
1. Elke lidstaat heeft voorrang bij de 
uitoefening van rechtsmacht over zijn 
eigen schepen; hij kan daar afstand van 
doen ten gunste van de optredende staat. 

1. Elke lidstaat heeft voorrang bij de 
uitoefening van rechtsmacht over de 
schepen die onder zijn vlag varen; hij kan 
daar afstand van doen ten gunste van de 
optredende staat. 

 
Amendement 31 

Artikel 8, lid 2 van de Overeenkomst 
 
2. Na een eerste onderzoek zendt de 
optredende staat de vlaggenstaat een 
samenvatting van het verzamelde 
bewijsmateriaal met betrekking tot de 

2. Na een eerste onderzoek zendt de 
optredende staat de vlaggenstaat een 
samenvatting van het verzamelde 
bewijsmateriaal met betrekking tot de 



relevante inbreuken toe, waarbij deze 
informatie indien mogelijk per fax of langs 
enige andere weg versneld wordt 
meegedeeld. De vlaggenstaat deelt binnen 
een termijn van één maand mee of hij zijn 
rechtsmacht uitoefent dan wel er afstand 
van doet; hij kan, indien hij zulks 
noodzakelijk acht, om aanvullende 
informatie verzoeken. 

relevante inbreuken toe, waarbij deze 
informatie indien mogelijk per fax of langs 
enige andere weg versneld wordt 
meegedeeld. De vlaggenstaat deelt binnen 
een termijn van één maand mee of hij 
gebruik maakt van zijn voorrang bij de 
uitoefening van rechtsmacht dan wel er 
afstand van doet; hij kan, indien hij zulks 
noodzakelijk acht, om aanvullende 
informatie verzoeken. 

 
Amendement 32 

Artikel 8, lid 3 van de Overeenkomst 
 
3. Indien de termijn als bedoeld in lid 2 
verstrijkt zonder dat enigerlei mededeling 
is gedaan, wordt vermoed dat de 
vlaggenstaat afstand doet van de 
uitoefening van zijn rechtsmacht. 

3. Indien de termijn als bedoeld in lid 2 
verstrijkt zonder dat enigerlei mededeling 
is gedaan, wordt vermoed dat de 
vlaggenstaat afstand doet van zijn 
voorrang bij de uitoefening van 
rechtsmacht. 

 
Amendement 33 

Artikel 8, lid 4 van de Overeenkomst 
 
4. Indien de vlaggenstaat afstand doet van 
zijn voorrang bij de uitoefening van 
rechtsmacht dient hij de andere staat de 
gegevens en documenten toe te zenden 
waarover hij beschikt. Indien de andere 
staat beslist zijn rechtsmacht uit te 
oefenen, dient hij de staat die voorrang 
heeft bij de uitoefening van rechtsmacht 
het volgende over te dragen: de 
documenten en het verzamelde 
bewijsmateriaal, het corpus delicti en de in 
hechtenis genomen personen. 

4. Indien de vlaggenstaat afstand doet van 
zijn voorrang bij de uitoefening van 
rechtsmacht dient hij de optredende 
lidstaat de gegevens en documenten toe te 
zenden waarover hij beschikt. Indien de 
vlaggenstaat daarentegen beslist gebruik 
te maken van zijn voorrang bij de 
uitoefening van rechtsmacht, dient de 
optredende staat hem het volgende over te 
dragen: de documenten en het verzamelde 
bewijsmateriaal, het corpus delicti en de in 
hechtenis genomen personen. 

 
Amendement 34 

Artikel 8, lid 6 van de Overeenkomst 
 
6. De overdracht van de in hechtenis 
genomen personen noopt niet tot een 
formele uitleveringsprocedure daar een 
geïndividualiseerd rechterlijk 
aanhoudingsbevel of een daarmee 
gelijkgesteld stuk volstaat, indien de 
fundamentele beginselen van het 
rechtsstelsel van elke partij in acht worden 
genomen. De optredende staat bevestigt de 
duur van de vrijheidsbeneming. 

6. De overdracht van de in hechtenis 
genomen personen noopt niet tot een 
formele uitleveringsprocedure. Indien de 
fundamentele beginselen van het 
rechtsstelsel van elke partij in acht worden 
genomen volstaat het origineel of een 
gewaarmerkt afschrift van een 
geïndividualiseerd aanhoudingsbevel of 
een daarmee gelijkgesteld stuk, 
uitgevaardigd door een rechterlijke 



instantie van de vlaggenstaat, in 
voorkomend geval overeenkomstig 
kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad 
van 13 juni 2002 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel en de 
procedures van overlevering tussen de 
lidstaten1. De optredende staat bevestigt de 
duur van de vrijheidsbeneming. 
__________________ 
1 PB L 190 van 18.7.2002, blz. 1. 

 
Amendement 35 

Artikel 8, lid 8 van de Overeenkomst 
 
8. Onverminderd de 
standaardbevoegdheden van de 
ministeries van Buitenlandse Zaken van 
de lidstaten worden de in deze 
overeenkomst beoogde mededelingen in 
de regel via de respectieve ministeries van 
Justitie gedaan. 

8. De lidstaten wijzen een centrale 
autoriteit aan die ressorteert onder het 
Ministerie van Justitie en die belast is met 
de verzending, ontvangst en kennisgeving 
van alle in deze overeenkomst beoogde 
mededelingen. Deze autoriteit 
functioneert vierentwintig uur op 
vierentwintig, elke dag van het jaar. 

 
Amendement 36 

Artikel 9, lid 1 van de Overeenkomst 
 
1. De lidstaten komen overeen geschillen 
over de uitlegging of toepassing van deze 
overeenkomst, geschillen over 
schadevergoeding daaronder begrepen, te 
beslechten door middel van rechtstreekse 
onderhandelingen tussen de respectieve 
ministeries van Justitie en Buitenlandse 
Zaken. 

Schrappen. 

 
Amendement 37 

Artikel 9, lid 2 van de Overeenkomst 
 
2. Indien een geschil niet op de in lid 1 
omschreven wijze kan worden beslecht, is 
het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen bevoegd uitspraak te 
doen in elk geschil tussen lidstaten 
betreffende de uitlegging of de toepassing 
van deze overeenkomst wanneer de Raad 
er niet in slaagt het geschil te regelen 
binnen zes maanden te rekenen vanaf het 
tijdstip waarop één van zijn leden het hem 
heeft voorgelegd. 

2. Het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen is bevoegd uitspraak te 
doen in elk geschil tussen lidstaten 
betreffende de uitlegging of de toepassing 
van deze Overeenkomst wanneer de Raad 
er niet in slaagt het geschil te regelen 
binnen zes maanden te rekenen vanaf het 
tijdstip waarop één van zijn leden het hem 
heeft voorgelegd. 

 



Amendement 38 
Artikel 9, lid 2 bis (nieuw) van de Overeenkomst 

 
 2 bis. Het Hof van Justitie van de 

Europese Gemeenschappen is bevoegd 
uitspraak te doen in elk geschil tussen een 
of meer lidstaten en de Commissie 
betreffende de uitlegging of de toepassing 
van deze Overeenkomst. 

 
Amendement 39 

Artikel 9, lid 3 van de Overeenkomst 
 
3. Het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen is onder de in de leden 
4 tot en met 7 omschreven voorwaarden 
bevoegd, bij wijze van prejudiciële 
beslissing, een uitspraak te doen over de 
uitlegging van deze overeenkomst. 

3. Het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen is onder de in de 
leden 4 tot en met 7 omschreven 
voorwaarden bevoegd, bij wijze van 
prejudiciële beslissing, een uitspraak te 
doen over de uitlegging van deze 
Overeenkomst en over de geldigheid en 
de uitlegging van de 
uitvoeringsbepalingen. 

 
Amendement 40 

Artikel 10, lid 1 van de Overeenkomst 
 
1. Deze overeenkomst wordt de lidstaten 
ter aanneming volgens hun onderscheiden 
grondwettelijke bepalingen voorgelegd. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie) 

 
Amendement 41 

Artikel 10, lid 2 van de Overeenkomst 
 
2. De lidstaten stellen de depositaris in 
kennis van de voltooiing van de 
overeenkomstig hun grondwettelijke 
bepalingen voor de aanneming van deze 
overeenkomst vereiste procedure. 

2. De lidstaten stellen de 
secretaris-generaal van de Raad in kennis 
van de voltooiing van de overeenkomstig 
hun grondwettelijke bepalingen voor de 
aanneming van deze Overeenkomst 
vereiste procedure. 

 
Amendement 42 

Artikel 10, lid 3 van de Overeenkomst 
 
3. Deze overeenkomst treedt in werking 
negentig dagen na de in lid 2 bedoelde 
kennisgeving voor de staat die daar als 
laatste toe overgaat en die op het tijdstip 
waarop de akte tot vaststelling van deze 
overeenkomst door de Raad wordt 
aangenomen, lidstaat van de Europese 

3. Ten aanzien van de lidstaten die de 
Overeenkomst hebben aangenomen, 
treedt deze in werking negentig dagen na 
de in lid 2 bedoelde kennisgeving door de 
laatste lidstaat van de Europese Unie die 
met deze formaliteit bereikt dat de 
Overeenkomst door ten minste de helft 



Unie is. van de lidstaten is aangenomen.  
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