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BEZOEK VAN DE EP-COMMISSIE TRAN
Ref : CC/CP (16)03
De secretaris-generaal van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), de heer Hans van der Werf,
heeft op 11 mei 2016 de leden van de Commissie Vervoer en toerisme (TRAN) van het Europees Parlement
ontvangen voor een officieel bezoek.

DE CCR IN HET KORT
De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is
een internationale organisatie die een essentiële
regelgevende rol speelt voor de organisatie
van de Rijnvaart. De CCR is actief op technisch,
juridisch, economisch, sociaal en milieugebied.
Haar werkzaamheden staan op alle taakgebieden
in het teken van een efficiënt, veilig, sociaal
verantwoord en milieuvriendelijk vervoer over de
Rijn. Afgezien van de Rijn, ontplooit de Centrale
Commissie vandaag de dag talrijke activiteiten
die betrekking hebben op de Europese
waterwegen in ruimere zin. Zij werkt daarbij nauw
samen met de Europese Commissie, alsmede met
de andere rivierencommissies en internationale
organisaties.

Regelmatige ontmoetingen tussen de
EP-Commissie TRAN en het secretariaat van de
CCR
De EP-Commissie TRAN en het secretariaat van de
CCR waren al twee maal eerder bijeengekomen (in
2001 en 2011). Deze derde bijeenkomst op 11 mei
2016 weerspiegelt de intentie van beide instellingen
om informatie uit te wisselen met het oog op de
ontwikkeling van een maximale synergie in het
belang van de bevordering van de binnenvaart.
De EP-Commissie TRAN heeft bij monde van haar
voorzitter, de heer Michael Cramer (De Groenen), het
belang van een regelmatige uitwisseling over actuele
vraagstukken van de binnenvaart benadrukt om
deze informatie bij de lopende werkzaamheden van
het Europees Parlement in overweging te kunnen
nemen.
Deze bijeenkomst was vooral een gelegenheid
voor het secretariaat van de CCR om de nieuwe
Europese governance voor de binnenvaart op
regelgevend gebied, die tot uitdrukking is gekomen
in de oprichting van het Europees Comité voor de
opstelling van standaarden voor de binnenvaart
(CESNI) in 2015, te presenteren aan de leden van
het EP. Dit nieuwe orgaan heeft op 26 november
2015 de Europese standaard tot vaststelling van
de technische voorschriften voor binnenschepen
(ES-TRIN) aangenomen.

Gedachtewisseling over de ontwerprichtlijn voor
beroepskwalificaties
Deze uitwisseling tussen de twee instellingen
heeft vraagstukken betroffen die in het hart
van de actualiteit van de binnenvaart liggen. De
EP-Commissie TRAN heeft onlangs de triloog
afgesloten over de nieuwe richtlijn betreffende
de technische voorschriften. De kwestie van het
behoud van de dynamische verwijzing naar de
standaarden, die rechtstreeks de bevoegdheid
van het Europees Parlement betreft, is tijdens de
bijeenkomst besproken.
De EP-Commissie zal bovendien op korte termijn
het voorstel voor een richtlijn betreffende de
erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart
onderzoeken. De EP-leden hebben aangegeven
het onderwerp aandachtig te volgen, aangezien
dit essentiële punten raakt voor de burgers van
de Europese Unie die zij vertegenwoordigen:
werk, beroepsopleiding, milieu en veiligheid zijn
evenzovele onderwerpen die onder de nieuwe
richtlijn vallen.
De rapporteur voor de ontwerprichtlijn, mevrouw
Gesine Meißner (Alliantie van Liberalen en
Democraten voor Europa), heeft onder meer de
kennis van riviergedeelten aangesneden, die de
volledige aandacht van de betrokken partijen krijgt.

Het secretariaat heeft in herinnering gebracht dat
de kennis van riviergedeelten integraal onderdeel
uitmaakt van de Rijnregelgeving. Deze aanvullende
vaardigheden zijn inderdaad nodig om de veiligheid
van de scheepvaart veilig te stellen.

Bezoek aan de Autonome Haven van Straatsburg
(PAS) en ontvangst door de voorzitster, mevrouw
Catherine TRAUTMANN
De ontmoeting is afgesloten met een bezoek aan
de Autonome Haven van Straatsburg (PAS) onder
leiding van de directeur-generaal Jean-Louis Jérôme
en Frédéric Doisy, adjunct-directeur-generaal.
De voorzitster van de PAS, mevrouw Catherine
Trautmann, heeft dit bezoek opgeluisterd met haar
aanwezigheid. De voormalige burgemeester van
Straatsburg, die ook bijna tien jaar lid is geweest van
het EP, heeft het belang van de havenactiviteiten
voor Straatsburg benadrukt en onder andere enkele
innovatieve projecten gepresenteerd die momenteel
worden uitgevoerd, zoals de ontwikkeling van een
ecowijk in de haven.
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