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// abstract:
Het ongeval met de olietanker ‘Prestige’ in november 2002 leidde tot een krachtige toezegging van de EU-instellingen om het
ingezette beleid (Erika I p.63; Erika II p.64) voort te zetten en te intensiveren. Dit gebeurde onder de vorm van het Erika III-pakket
(COM (2005) 585), dat in 2005 door de Commissie werd aangenomen en een nieuw pakket juridische maatregelen ten behoeve van
de maritieme veiligheid in Europese wateren omvat.

mededeling

Maatregelen die de maritieme veiligheid en de concurrentiepositie van de maritieme sector op internationaal en Europees niveau
moeten versterken zijn onder meer:
•
De totstandbrenging van een ‘Europese ruimte van veiligheid op zee’, met als hoekstenen een verbod op vaartuigen die niet aan
de normen voldoen en de introductie van een aansprakelijkheidsregeling voor de hele zeevaartsector en de voor de maritieme
veiligheid verantwoordelijke overheidsinstanties;
•
Het opzetten van een operationeel kader dat het mogelijk maakt efficiënter op te treden bij ongevallen en de potentiële gevolgen
daarvan te beperken, en met name een beter gebruik te maken van de toevluchtsoorden voor schepen in nood;
•
Verbetering van de dekking van door ongevallen veroorzaakte schade via verscherpte eisen inzake verplichte verzekering en
vergoeding;
•
Intensivering van de samenwerking en bevestiging van het principe van onafhankelijke onderzoeken naar scheepsongevallen;
•
Strenger toezicht op de schepen, via een strikte uitoefening van de havenstaatcontrole en een nauwlettende opvolging van de
activiteiten van de classificatiemaatschappijen.

