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Bundel van de besluiten en beslissingen CESNI
van de vergadering van 18 oktober 2017
Mededeling van het secretariaat

__________________________________________________________________________________________________________________________

Het secretariaat doet bijgaand de bundel met CESNI-besluiten en -beslissingen toekomen van de
vergadering van 18 oktober 2017.


Besluiten
-



CESNI 2017-III-1: Instelling van een tijdelijke werkgroep voor elektronische
systemen aan boord van binnenschepen (CESNI/PT/Elec)

Beslissingen
-

Beslissing van 18 oktober 2017: toekenning van de status van waarnemersstaat
aan de Republiek Oekraïne
Beslissing van 18 oktober 2017: Benoeming van het voorzitterschap en
plaatsvervangend voorzitterschap van CESNI
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Besluit CESNI 2017-III-1
Instelling van een tijdelijke werkgroep voor elektronische systemen aan boord van
binnenschepen
(CESNI/PT/Elec)
Het Europees Comité voor de opstelling van technische standaarden voor de binnenvaart (CESNI),
gezien artikel 8 van zijn Huishoudelijk Reglement,
gezien zijn Interne Regels met betrekking tot de werkgroepen,
stelt op verzoek van de permanente werkgroep voor technische voorschriften voor
binnenschepen (CESNI/PT) de tijdelijke werkgroep voor elektronische systemen aan boord van
binnenschepen (CESNI/PT/Elec) in.
De taken van deze tijdelijke werkgroep zijn in de bijlage vastgelegd.
Het huidige besluit treedt onmiddellijk in werking.
Bijlage
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Bijlage
Taken van de tijdelijke werkgroep voor elektronische systemen
aan boord van binnenschepen
(CESNI/PT/Elec)
1.

Taken
De hoofdtaken van de tijdelijke werkgroep voor elektronische systemen aan boord van
binnenschepen (CESNI/PT/Elec) bestaan uit de voorbereiding van een voorlopige ontwerptekst
voor de technische voorschriften voor elektronische systemen (hoofdstuk 12 van ES-TRIN)
overeenkomstig taak CESNI-2016-16 van het meerjarige werkprogramma van CESNI voor de
periode 2016-2018 en uit de evaluatie van de impact van deze technische voorschriften.
Deze tijdelijke werkgroep zou om te beginnen eerst een akkoord moeten vinden over een
inhoudsopgave voor hoofdstuk 12, en daarna een concreter voorstel moeten uitwerken, waarbij
zo veel mogelijk gebruik gemaakt zou moeten worden van de zeer omvangrijke, door de Duitse
delegatie verrichte werkzaamheden (JWG (14) 70 = RV/G (14) 76 et JWG (15) 22 = RV/G (15) 22).
De werkgroep moet tevens een impactanalyse voorbereiden, die met name betrekking heeft op de
financiële, administratieve en sociale kosten.
De tijdelijke werkgroep dient in het kader van de werkzaamheden rekening te houden met de
principebesluiten die wat dit betreft door de werkgroep CESNI/PT (CESNI/PT (17) 51) werden
genomen.
De tijdelijke werkgroep CESNI/PT/Elec oefent zijn taken uit onder toezicht van de permanente
werkgroep CESNI/PT.

2.

Samenstelling
De tijdelijke werkgroep CESNI/PT/Elec is als volgt samengesteld:
Dhr. DELAERE (België)
Dhr. HENN (EBU/ESO)
Dhr. PATETTA (Frankrijk)
Dhr. REINDERS (Nederland)
Dhr. VROMANS (GERC – Groep van erkende Europese classificatiebureaus)

3.

Planning van de werkzaamheden
De tijdelijke werkgroep CESNI/PT/Elec heeft tot taak een ontwerptekst op te stellen voor
technische voorschriften voor elektronische systemen (hoofdstuk 12 van ES-TRIN) en wordt
geacht deze werkzaamheden binnen één jaar te rekenen vanaf februari 2018 af te ronden. Deze
periode wordt verlengd met twee jaar indien de bedoelde taak tevens wordt opgenomen in het
werkprogramma 2019-2021.

4.

Aantal en regelmaat van de vergaderingen
Voor het verrichten van deze taak door de tijdelijke werkgroep zijn in 2018 twee vergaderingen
van maximaal twee dagen voorzien. Indien de taak behouden blijft in het werkprogramma 20192021, zijn in totaal over een periode van drie jaar (2018-2020) zes vergaderingen van maximaal
twee dagen voorzien.
Na het van kracht worden van dit besluit legt de tijdelijke werkgroep CESNI/PT/Elec op de eerste
vergadering en vervolgens aan het begin van elk jaar een vergaderschema vast.
Het aantal en de regelmaat van de vergaderingen mogen door de tijdelijke werkgroep niet
worden verhoogd.
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5. Verslagen van de voorzitter van de tijdelijke werkgroep
Overeenkomstig artikel 3, vierde lid, van de Interne Regels van CESNI met betrekking tot
werkgroepen brengt de voorzitter van de tijdelijke werkgroep regelmatig verslag uit over de
werkzaamheden aan de permanente werkgroep CESNI/PT.
6.

Ondersteuning van het secretariaat
De beleidsmedewerker voor technische voorschriften van binnenschepen, de heer Benjamin
Boyer, staat de tijdelijke werkgroep voor elektronische systemen bij de werkzaamheden ter zijde,
door:
-

7.

de vergaderingen bijeen te roepen en een verslag op te stellen over de tijdens de
vergaderingen genomen beslissingen;
ondersteuning te bieden bij het opstellen van beknopte, samenvattende documenten en van
voorstellen die aan de permanente werkgroep CESNI/PT worden voorgelegd.

Werktaal
Overeenkomstig artikel 2, tweede lid, letter e, van de Interne Regels met betrekking tot
werkgroepen en rekening houdend met de bepalingen daarvan, werkt de tijdelijke werkgroep
CESNI/PT/Elec in het Engels. Basisdocumenten worden in de vier werktalen ter beschikking
gesteld. De organisatie van vergaderingen in de vier werktalen kan indien nodig worden
aangevraagd en door de voorzitter van het Comité worden toegestaan, waarbij rekening wordt
gehouden met het financiële kader.
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Beslissing van 18 oktober 2017
Toekenning van de status van waarnemersstaat aan de Republiek Oekraïne
Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart ("CESNI"),
gezien de uitnodiging die aan de Republiek Oekraïne is gericht om deel te nemen aan zijn
werkzaamheden,
gezien het schriftelijk verzoek van 13 juli 2017 dat door de Republiek Oekraïne is
gepresenteerd en aan het secretariaat is gericht,
gezien het Huishoudelijk Reglement van CESNI en met name artikel 2, derde lid, onderdeel b,
inzake de samenstelling van CESNI en artikel 9, derde lid, inzake de besluitvorming door CESNI,
gezien de Interne Regels van CESNI inzake de status van waarnemersstaat en met name
artikel 1 inzake de toekenning van de status,
in de vaststelling dat de Republiek Oekraïne de verplichting is aangegaan om de modaliteiten
voor de samenwerking met waarnemersstaten bedoeld in artikel 2 van de Interne Regels na te komen,
rekening houdend met de belangstelling van de Republiek Oekraïne voor de binnenvaart en
haar wens om bij te dragen aan de ontwikkeling van deze sector,
besluit de status van waarnemersstaat toe te kennen aan de Republiek Oekraïne.
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Beslissing van 18 oktober 2017
Benoeming van het voorzitterschap en plaatsvervangend voorzitterschap van CESNI
Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart ("CESNI"),
gezien het Huishoudelijk Reglement van CESNI, in het bijzonder artikel 3,
in de vaststelling dat consensus bestaat onder de leden van het Comité,
besluit mevrouw Lucia Luijten, vertegenwoordigster van de Nederlandse delegatie, te
benoemen tot voorzitster van het Comité voor de jaren 2018 en 2019;
besluit mevrouw Vera Hofbauer, vertegenwoordigster van de Oostenrijkse delegatie, te
benoemen tot plaatsvervangend voorzitster van het Comité voor de jaren 2018 en 2019.
De beslissing geldt met ingang van 1 januari 2018.
***
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