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ANNEX

BIJLAGE
bij
voorstel voor een besluit van de Raad
betreffende het namens de Europese Unie in het Wereldforum voor de harmonisatie van
reglementen voor voertuigen van de Economische Commissie voor Europa van de
Verenigde Naties in te nemen standpunt over de voorstellen tot wijziging van de
VN/ECE-Reglementen nrs. 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152
en 153, de voorstellen tot wijziging van de Mondiale Technische Reglementen nrs. 7, 15
en 18, het voorstel tot wijziging van Gemeenschappelijke Resolutie M.R.3, de voorstellen
voor twee nieuwe VN/ECE-reglementen met betrekking tot achteruitrijbewegingen en
wegrijdinformatiesystemen en het voorstel voor een nieuw mondiaal technisch
reglement inzake het bepalen van vermogen van elektrische voertuigen
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BIJLAGE
Nr.
reglement
0

13

Voorstel voor wijzigingenreeks 03 van
VN/ECE-Reglement
nr. 0
(IWVTA)
(ECE/TRANS/WP.29/1153, punt. 32, op
basis van WP.29-181-03)
Voorstel
voor
supplement 17
op
wijzigingenreeks 11
van
VN/ECEReglement nr. 13 (remsysteem van zware
voertuigen) (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/5,
punt 67,
op
basis
van
ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/13)

ECE/TRANS/WP.29/2020/101

ECE/TRANS/WP.29/2020/119

16

Voorstel
voor
supplement 6
op
wijzigingenreeks 07 van VN/ECE-Reglement
nr. 16 (veiligheidsgordels, Isofix en i-Size)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, punt 9 en
bijlage III,
op
basis
van
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/2,
zoals
gewijzigd bij GRSP-67-35)

ECE/TRANS/WP.29/2020/112

16

Voorstel
voor
supplement 2
op
wijzigingenreeks 08 van VN/ECE-Reglement
nr. 16 (veiligheidsgordels, Isofix en i-Size)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, punt 9 en
bijlage III,
op
basis
van
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/2,
zoals
gewijzigd bij GRSP-67-35)

ECE/TRANS/WP.29/2020/113

17

44

55

1

Referentie document1

Titel agendapunt

Voorstel voor wijzigingenreeks 10 van
VN/ECE-Reglement nr. 17 (sterkte van de
stoelen
en
hun
verankeringen
en
hoofdsteunen)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, punt 12, en
bijlage IV,
op
basis
van
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/8).
Voorstel
voor
supplement 18
op
wijzigingenreeks 04
van
VN/ECEReglement
nr. 44
(kinderbeveiligingssystemen)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, punt 33 en
bijlage V, op basis van GRSP-67-14 en
GRSP-6731)
Voorstel
voor
supplement 1
op
wijzigingenreeks 02
van
VN/ECEReglement
nr. 55
(mechanische
koppelingen)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, punt XX),
op
basis
van
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/8, zoals
gewijzigd bij GRSG-118-35)

ECE/TRANS/WP.29/2020/106

ECE/TRANS/WP.29/2020/111

ECE/TRANS/WP.29/2020/103

Alle documenten waarnaar in deze tabel wordt verwezen, kunnen worden geraadpleegd op:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2020.html

NL

1

NL

55

Voorstel
voor
supplement 9
op
wijzigingenreeks 01 van VN/ECE-Reglement
nr. 55 (mechanische koppelingen)

ECE/TRANS/WP.29/2020/132

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97), op basis
van ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/8)

83

Voorstel
voor
supplement 13
op
wijzigingenreeks 05
van
VN/ECEReglement nr. 83 (emissies van voertuigen
van
de
categorieën M1
en N1)
(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/81, punt 8, op
basis
van
ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/10
en
GRPE-81-21, zoals gewijzigd bij bijlage IV)
Voorstel
voor
supplement 15
op
wijzigingenreeks 06
van
VN/ECEReglement nr. 83 (emissies van voertuigen
van
de
categorieën M1
en N1)
(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/81, punt 8, op
basis
van
ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/10
en
GRPE-81-21, zoals gewijzigd bij bijlage IV)
Voorstel
voor
supplement 12
op
wijzigingenreeks 07
van
VN/ECEReglement nr. 83 (emissies van voertuigen
van
de
categorieën M1
en N1)
(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/81, punt 8, op
basis
van
ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/10
en
GRPE-81-21, zoals gewijzigd bij bijlage IV)
Voorstel voor supplement 1 op VN/ECEReglement nr. 93 (beschermingsinrichtingen
aan de voorzijde tegen klemrijden)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, punt XX)

ECE/TRANS/WP.29/2020/115

94

Voorstel voor wijzigingenreeks 04 van
VN/ECE-Reglement nr. 94 (bescherming
tegen
frontale
botsingen)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, punt 17 en
bijlage VI,
op
basis
van
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/4,
zoals
gewijzigd bij GRSP-67-20-Rev.1).

ECE/TRANS/WP.29/2020/107

95

Voorstel voor wijzigingenreeks 05 van
VN/ECE-Reglement nr. 95 (bescherming
tegen
zijdelingse
botsingen)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, punt 18 op
basis van ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/5,
zoals gewijzigd bij GRSP-67-21-Rev.1).

ECE/TRANS/WP.29/2020/108

100

Voorstel voor wijzigingenreeks 03 van
VN/ECE-Reglement
nr. 100
(elektrisch
aangedreven
voertuigen)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, punt 19, op
basis van ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/6,
zoals gewijzigd bij GRSP-67-22-Rev.1).

ECE/TRANS/WP.29/2020/109

83

83

93

NL
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ECE/TRANS/WP.29/2020/116

ECE/TRANS/WP.29/2020/117

ECE/TRANS/WP.29/2020/83

NL

115

Voorstel voor supplement 9 op VN/ECEReglement
nr. 115
(lpgen
cngretrofitsystemen)
(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/81, punt 28 op
basis
van
ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/11
en
GRPE-81-37, zoals gewijzigd bij bijlage VI)

ECE/TRANS/WP.29/2020/118

137

Voorstel voor wijzigingenreeks 02 van
VN/ECE-Reglement nr. 137 (frontale botsing
met
bijzondere
aandacht
voor
beveiligingssystemen)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, punt 25 en
bijlage IX,
op
basis
van
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/7,
zoals
gewijzigd bij GRSP-67-18-Rev.1)

ECE/TRANS/WP.29/2020/110

Voorstel
voor
supplement 1
op
wijzigingenreeks 01
van
VN/ECEReglement nr. 144 (oproepsysteem voor
noodsituaties
bij
ongelukken)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, punt XX),
op
basis
van
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/13)
Voorstel voor supplement 2 op VN/ECEReglement
nr. 151
(dodehoekinformatiesysteem)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, punt XX,
op
basis
van
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/7, zoals
gewijzigd bij GRSG-118-09)

ECE/TRANS/WP.29/2020/104

152

Voorstel
voor
supplement 1
op
wijzigingenreeks 01 van Reglement nr. 152
(geavanceerde
noodremsystemen
voor
voertuigen van de categorieën M1 en N1)

ECE/TRANS/WP.29/2020/131

153

Voorstel voor supplement 1 op VN/ECEReglement nr. [153] (integriteit van het
brandstofsysteem
en
veiligheid
van
elektrische aandrijflijn bij een botsing aan de
achterkant) (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67,
punt 35 en bijlage X, op basis van GRSP-6719-Rev.1).

ECE/TRANS/WP.29/2020/114

144

151

Nieuw
reglement

Nieuw
reglement

NL

Voorstel voor een nieuw VN/ECE-reglement
betreffende de goedkeuring van de
voorzieningen voor achteruitrijbeweging en
motorvoertuigen wat het bewustzijn van de
bestuurder van kwetsbare weggebruikers
achter het voertuig betreft
(achteruitrijbeweging)
(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, punt XX, op
basis van ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/4,
zoals gewijzigd bij GRSG-118-05)
Voorstel voor een nieuw VN/ECE-Reglement
betreffende de goedkeuring van
motorvoertuigen wat het
wegrijdinformatiesysteem voor de detectie
van voetgangers en fietsers betreft
(wegrijdinformatiesysteem)

3

ECE/TRANS/WP.29/2020/105

ECE/TRANS/WP.29/2020/121

ECE/TRANS/WP.29/2020/122

NL

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, punt XX, op
basis van ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/5,
zoals gewijzigd bij GRSG-118-06
Nummer
MTR
7

Titel agendapunt

Referentie van het document

Voorstel voor wijziging 1 van Mondiaal
Technisch Reglement nr. 7 van de VN
(hoofdsteunen)

ECE/TRANS/WP.29/2020/85
ECE/TRANS/WP.29/2020/86
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/25/Rev.1

15

Voorstel voor wijziging 6 van Mondiaal
Technisch Reglement nr. 15 van de VN
(WLTP)

ECE/TRANS/WP.29/2020/127
ECE/TRANS/WP.29/2020/128
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/57

18

Nieuw
mondiaal
technische
reglement
Nummer
resolutie
M.R.3

NL

Voorstel voor wijziging 1 van Mondiaal
Technisch Reglement nr. 18 van de VN
(boorddiagnosesystemen (OBD-systemen)
voor voertuigen van categorie L)

ECE/TRANS/WP.29/2020/129

Voorstel voor een nieuw MTR van de VN
inzake de bepaling van het vermogen van
elektrische voertuigen

ECE/TRANS/WP.29/2020/125

ECE/TRANS/WP.29/2020/130
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/58

ECE/TRANS/WP.29/2020/126
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/56

Titel agendapunt

Referentie van het document

Voorstel
voor
wijziging 1
van
Gemeenschappelijke
Resolutie
nr. 3
betreffende het binnenmilieu in voertuigen
(VIAQ)
(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/80,
punt [59],
op
basis
van
ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/16)

ECE/TRANS/WP.29/2020/124

Diversen

Titel agendapunt

Referentie van het document

Machtiging
om
wijzigingen
van
een
mondiaal
technisch
reglement
uit
te
werken

Verzoek om machtiging voor het uitwerken
van wijzigingen van Mondiaal Technisch
Reglement nr. 8 van de VN (ESC)

ECE/TRANS/WP.29/2020/99

Machtiging
om
een
mondiaal
technisch
reglement
op te stellen

Verzoek om machtiging voor het uitwerken
van een nieuw mondiaal technisch reglement
van de VN betreffende de duurzaamheid van
batterijen
in
voertuigen
(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/80, punt 59, op
basis van GRPE-80-41, zoals gewijzigd bij
bijlage X)

ECE/TRANS/WP.29/2020/96

4
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NL

Interpretatie
document

Voorstel voor het interpretatiedocument voor
VN/ECE-Reglement nr. 155 (cyberveiligheid
en beheersysteem voor cyberbeveiliging) op
basis van GRVA-07-04-rev.1

WP.29-182-05

Interpretatie
document

Voorstel voor het interpretatiedocument voor
VN/ECE-Reglement
nr. 156
(softwareupdates en het beheersysteem voor softwareupdates),
op
basis
van
ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/29, zoals
gewijzigd bij GRVA-07-50

WP.29-182-06

Richtsnoer

Voorstel voor een richtsnoer voor het gebruik
van DETA overeenkomstig VN/ECEReglement nr. 155 (CS en CSMS), op basis
van GRVA-07-25

WP.29-182-07

5

NL

