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Tabel van de wijzigingen als bedoeld in Besluit (EU) 2020/649 van de Raad 

(2020/C 167 I/01)                                                              

Voorstel Referentiedocument Onderwerp Opmerkingen Standpunt van de EU 

1. OTIF/RID/CE/GTP/ 
2019/6 

Geconsolideerde teksten die 
in 2018 en 2019 door de ge
zamenlijke vergadering en in 
november 2018 door de per
manente werkgroep van de 
commissie van deskundigen 
van het RID zijn vastgesteld 

Technische consensus 
binnen de perma
nente werkgroep van 
de OTIF voor de vast
stelling van de tekst als 
gewijzigd 

Instemming met de wij
zigingen, zoals herzien 
in de permanente werk
groep 

2. Idem Wijzigingen voor verder on
derzoek doorverwezen naar 
de permanente werkgroep 

— — 

3. Idem Wijzigingen die een Ge
meenschappelijk Standpunt 
op de gezamenlijke vergade
ring van de VN-ECE en de 
OTIF vergen 

Efficiënt multimodaal 
vervoer moet worden 
gefaciliteerd 

Instemming met de wij
zigingen, zoals aanbe
volen door de gezamen
lijke vergadering 

4. OTIF/RID/CE/GTP/ 
2019/8 

Actualiseren overgangsbepa
lingen 

Technische consensus 
binnen de perma
nente werkgroep van 
de OTIF voor de vast
stelling van de tekst als 
gewijzigd 

Instemming met de wij
zigingen, zoals herzien 
in de permanente werk
groep 

5. OTIF/RID/CE/GTP/ 
2019/10 

107de zitting van WP.15 
(Genève, 11 t.e.m. 15 novem 
ber 2019) 

Technische consensus 
binnen de perma
nente werkgroep van 
de OTIF voor de vast
stelling van de tekst als 
gewijzigd 

Instemming met de wij
zigingen, zoals herzien 
in de permanente werk
groep 

6. OTIF/RID/CE/GTP/2019/ 
INF.4 + INF.10 + INF.12 

Weerstand van tankwagons 
tegen krachten overeenkom
stig RID 6.8.2.1.2 

Technische consensus 
binnen de perma
nente werkgroep van 
de OTIF voor de vast
stelling van de tekst als 
gewijzigd 

Instemming met de wij
zigingen, zoals herzien 
in de permanente werk
groep   
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