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CONFERENTIE DER VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN 

 

 

HERZIENE ONTWERPAGENDA 
van de Conferentie der Verdragsluitende Partijen 
die online zal plaatsvinden op 15 december 2020 

 
 
Begin Einde  Vertolking 

di 9.30 uur di 16.30 uur  FR DE NL  

 
 
Voorzitterschap: mevrouw BOULDOUYRÉ, Franse delegatie 
 
 

1. Goedkeuring van de agenda en van het verslag 
 

2. COVID-19-pandemie 
 

2.1 Uitzonderlijke maatregelen tijdens het hoogtepunt van de crisis om een verdere 

verspreiding van het virus tegen te gaan: invullen van het olie-afgifteboekje 

 

3. Algemene administratie 
 

3.1 Vergadering van de Werkgroep CDNI op 27 en 28 oktober 2020 

 

3.2 Vergadering van het IVC op 25 november 2020 

 

3.3 Verslag van het secretariaat over de jaarrekeningen 2019 

 

3.4 Samenstelling van de delegaties van de CVP en het IVC 

 

4. Deel A van de Uitvoeringsregeling: olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval 

 

4.1 Internationale financiële verevening: vaststelling van de definitieve jaarlijkse financiële 

verevening 2019 (artikel 14, derde lid, onder a, van het CDNI) 

 

4.2 Verwijderingsbijdrage 

 

4.3 SPE-CDNI 

 

4.4 Olie-afgifteboekje: publicatie van de lijst van de autoriteiten van afgifte 

 

4.5 Toekomst van Deel A 
 

5. Deel B van de Uitvoeringsregeling: afval van de lading 
 

5.1 Monitoren van de ratificatie en de tenuitvoerlegging van de wijziging van het Verdrag met 

betrekking tot de opname van bepalingen inzake de behandeling van gasvormige 

restanten van vloeibare lading 
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5.2 Voorstel voor een overzichtskaart van bestaande en geplande ontgassingsstations 

 

5.3 Organisatie van een gezamenlijke sessie over het ontgassen met DG ENVI 

 

5.4 Gebruik van de losverklaring langs elektronische weg: wijziging van artikel 6.03 van de 

Uitvoeringsregeling van het CDNI en ontwikkeling van het proefproject UAB-Online 

 

5.5 Artikel 5.03 - Actualisering van de verwijzing naar de Europese regelgeving 

 

6. Deel C van de Uitvoeringsregeling: overig scheepsbedrijfsafval 
 

Uitbreiding van het toepassingsgebied van het verbod krachtens artikel 9.01, derde lid, tot 

passagiersschepen met meer dan 12 passagiers 

 

6.1 Wijzigingsvoorstel voor de artikelen 8.02 en 9.01 van de Uitvoeringsregeling van het CDNI 

met het oog op een regeling voor passagiersschepen met meer dan 12 passagiers en 

hotelschepen met meer dan 12 slaapplaatsen 

 

7. Besluiten die door de CVP genomen dienen te worden 
  

8. Algemene vraagstukken 
 

8.1 Resultaten van de oproep voor het indienen van projecten in het kader van LIFE 
 

8.2 Taxonomie en duurzame financiering - Werk in uitvoering en aandachtspunten voor het 

CDNI en de binnenvaart 

 

8.3 Viering van de 10 jaar van het CDNI 

 

9. Diversen 
 

9.1 Voorstel voor een vergaderkalender voor 2021 

 


