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EUROPEES COMITÉ VOOR DE OPSTELLING VAN 
STANDAARDEN VOOR DE BINNENVAART 

 

 

Bundel van de besluiten CESNI 
van de vergadering van 23 maart 2017 

 

 
Mededeling van het secretariaat 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Het secretariaat doet bijgaand de bundel met CESNI-besluiten toekomen die tijdens de vergadering 
van 23 maart 2017 zijn aangenomen. 
 
 

CESNI 
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Interne regels inzake de status van 
waarnemersstaten 
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Besluit CESNI 2017-I-1 

 
Interne regels inzake de status van waarnemersstaten 

 

 Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI), 

 

 gezien zijn Huishoudelijk Reglement en met name artikel 12, tweede lid, daarvan, 

 

 neemt de Interne regels inzake de status van waarnemersstaten aan.  

 

Het huidige besluit treedt onmiddellijk in werking.  

 

Bijlage 
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Bijlage CESNI 2017-I-1 

 
INTERNE REGELS INZAKE DE STATUS VAN WAARNEMERSSTATEN 

 

 
Artikel 1 

Toekenning van de status 
 

1. Landen die geen lid zijn van de Europese Unie of van de CCR, maar betrokken zijn bij de 
binnenvaart, kunnen worden uitgenodigd om als waarnemer deel te nemen aan de 
werkzaamheden van het Comité. Een land dat de status van waarnemer wenst te verkrijgen, 
dient daartoe een schriftelijk verzoek ter attentie van het Comité bij het secretariaat in te dienen, 
waarin het te kennen geeft de modaliteiten van artikel 2 in acht te zullen nemen. De status van 
waarnemersstaat wordt door het Comité bij besluit toegekend.  
 

2. Het secretariaat van de CCR houdt een lijst van waarnemersstaten bij. 
 

Artikel 2 
Modaliteiten voor de samenwerking met waarnemersstaten 

 

1. Waarnemersstaten kunnen overeenkomstig artikel 2, derde lid, van het Huishoudelijk Reglement 

van CESNI deelnemen aan de werkzaamheden van het Comité en uit dien hoofde: 

a) zonder stemrecht deelnemen aan de vergaderingen van het Comité en de permanente 

werkgroepen; 

b) uitgenodigd worden voor deelname aan door het Comité ingestelde tijdelijke werkgroepen 

onder door het Comité vastgelegde voorwaarden. 

 

2. Waarnemersstaten verplichten zich ertoe: 

a) het Comité de namen en hoedanigheid mee te delen van de personen die het recht hebben 

de waarnemersstaat te vertegenwoordigen; 

b) het Huishoudelijk Reglement van CESNI in acht te nemen, en met name de regels na te 

leven die gelden voor de arbeidsorganen waaraan zij deelnemen, met inbegrip van de 

aanwijzingen van de voorzitters van de desbetreffende organen;  

c) de documenten en informatie met betrekking tot de werkzaamheden van het Comité en zijn 

werkgroepen met gepaste vertrouwelijkheid te behandelen. 
 

 
*** 

 


