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III - Comité Infrastructuur en milieu
HOOFDTAKEN VAN HET COMITÉ IEN:
Instandhouding en verbetering van de waterweg, overkoepelende onderwerpen met betrekking tot het milieu,
essentiële kwesties inzake de duurzame ontwikkeling in de binnenvaart

Taak

Termijn

Context

III-18-1

Maatregelen ter verbetering van de veiligheid en
betrouwbaarheid van de binnenvaart

1/2018
12/2019

Opstellen van een
eindverslag in overleg
met de andere
1
bevoegde comités.

2011-II-8

Principiële toetsing van
de duurzaamheid van
de binnenvaart en
hieruit eventueel
aanbevelingen voor
maatregelen voor de
CCR afleiden

IEN (17) 46 =
IEN/G (17) 55

III-18-2

1

B as is

Code

Essentiële kwesties betreffende de duurzame
ontwikkeling in de binnenvaart met inbegrip van
de infrastructuur

1/2018
12/2019

Toewijzing

Prioriteits R eferentie
categorie V is ie 2018

IEN/G

I

IEN

I

Afhankelijk van de activiteiten van het Comité Binnenvaartrecht
m/ccr17_02nl
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Code

III-18-3

III-18-4

Taak

Voortzetting van de werkzaamheden voor het
opstellen van een concept "Good Navigation
Status"

Meewerken aan de werkzaamheden voor de
multimodale corridors in de EU

Termijn

Context

B as is

1/2018
12/2019

De taak van het
adviserend consortium
voor een concept "Good
Navigation Status" loopt
ten einde in 2017. Vanaf
2018 is een directe
samenwerking met DG
MOVE voor een verdere
vormgeving van het
concept "Good
Navigation Status"
vereist.

1/2018
12/2019

De behandeling van
corridoractiviteiten
worden door het
IEN (13) 44 =
Economisch Comité
IEN/G (13) 40
geleid (PRE (15) 2 =
ECO (15) 4 = IEN (15) 4
= RP (15) 4)

Toewijzing

Prioriteits R eferentie
categorie V is ie 2018

IEN (15) 29 =
IEN/G (15) 48
IEN/G

I

6

IEN/G

I

6

IEN (17)m 30,
punt 6
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Code

III-18-5

Taak

Organisatie van een Europese Workshop over
de behoefte aan en planning van ligplaatsen

Termijn

1/2018
12/2019

III-18-6

Ondersteuning van de delegaties bij het
1/2018
implementeren van de Kaderrichtlijn Water
(Richtlijn 2000/60/EG) voor het Rijnstroomgebied 12/2019

III-18-7

Aanpassingen van de waterweg en de Rijnvaart
aan mogelijke gevolgen van de
klimaatverandering

Context

B as is

Toewijzing

Prioriteits R eferentie
categorie V is ie 2018

De CCR beschikt over
uitgebreide kennis
inzake de behoefte aan IEN (17) 53 =
en planning van
IEN/G (17) 53
ligplaatsen, maar dat is
niet het geval in alle
andere EU-landen met
binnenvaarwegen.

IEN/G

II

Voortzetting van de
activiteiten in het kader
van de Common
Implementation Strategy
(CIS) van de Europese
IEN (13) 32
Commissie;
coördinatie van CISactiviteiten die
consequenties voor de
scheepvaart hebben.

IEN/G

I

5

2006-I-4, IV
2008-I-12
2009-I-5
2011-II-6, III

IEN/G

I

5
8

1/2018 Het situatieverslag van
het comité wordt
12/2019 geactualiseerd.
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Taak

III-18-8

Nadere afstemming in het kader van de
"procedure voor het bepalen van voorwaarden
en verplichtingen voor bouwwerken aan de Rijn
in het kader van de CCR“

1/2018
12/2019

Afstemming van de
procedures van het
comité dat bevoegd is
2016-II-17
voor de Frans-Duitse
grensstreek met die
voor de rest van de Rijn.

III-18-9

Beoordeling en voorbereiding van de
goedkeuring van bouwwerkzaamheden, voor
zover deze gevolgen voor de scheepvaart
hebben

1/2018
12/2019

Permanente taak

1/2018
12/2019

Permanente taak;
deelname aan de
regelmatige
vergaderingen voor het
2007-II-6, IV
afstemmen van de
onderbrekingen van het
sluisbedrijf op de BovenRijn

IEN/G

1

1/2018
12/2019

Permanente taak;
overzicht van alle
maatregelen op de Rijn
die ter verbetering van
de bevaarbaarheid van
de Rijn gepland of in
uitvoering zijn.

IEN/G

6

III-18-10

III-18-11

Vaststelling van de beschikbaarheid van de
sluizen in de Boven-Rijn

Maatregelen ter verbetering van de
bevaarbaarheid van de Rijn

Termijn

Context

Basis

1995-I-29

IEN (13) 32

Toewijzing

Prioriteits Referentie
categorie Visie 2018

Code

IEN

II

IEN/G
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