
BESLUIT Nr. 2/2004 VAN HET COMITÉ VERVOER OVER LAND GEMEENSCHAP/ZWITSERLAND

van 22 juni 2004

tot wijziging van bijlage 1 van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse
Bondsstaat inzake het goederen- en personenvervoer per spoor en over de weg

(2005/249/EG)

HET COMITÉ,

Gelet op de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake het goe-
deren- en personenvervoer per spoor en over de weg, en met name op artikel 52, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Artikel 52, lid 4, eerste streepje, van de overeenkomst belast het Gemengd Comité met de vaststelling
van de besluiten tot herziening van bijlage 1.

(2) Sinds de ondertekening van de overeenkomst zijn er nieuwe rechtsbesluiten van de Gemeenschap
genomen op de door deze overeenkomst bestreken gebieden. De tekst van bijlage 1 moet worden
gewijzigd teneinde rekening te houden met de veranderingen in de desbetreffende communautaire
wetgeving,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage 1 van de overeenkomst wordt geschrapt en vervangen door de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Ten behoeve van Verordening (EG) nr. 484/2002 van het Europees Parlement en de Raad (1)

a) ontslaan de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat iedere onderdaan van de Zwitserse
Bondsstaat, een lidstaat van de Europese Gemeenschap en een lidstaat van de Europese Economische
Ruimte van de verplichting om in het bezit te zijn van een bestuurdersattest;

b) mag de Zwitserse Bondsstaat onderdanen van andere staten dan bedoeld onder a) alleen van de verplich-
ting om in het bezit te zijn van een bestuurdersattest ontheffen in overleg en overeenstemming met de
Europese Gemeenschap.

Artikel 3

De delegaties van Zwitserland en van de Gemeenschap komen overeen dat de in artikel 9 van de overeen-
komst vermelde Verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad (2) van toepassing is in de (laatstelijk bij
Verordening (EG) nr. 484/2002) gewijzigde vorm.
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(1) PB L 76 van 19.3.2002, blz. 1.
(2) PB L 95 van 9.4.1992, blz. 1.



Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op de vaststelling van het besluit.

Gedaan te Bern, 22 juni 2004.

Voor de Zwitserse Bondsstaat
Voorzitter

Max FRIEDLI

Voor de Europese Gemeenschap
Hoofd van de delegatie

Heinz HILBRECHT
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BIJLAGE

„BIJLAGE I

TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

Overeenkomstig artikel 52, lid 6, van deze overeenkomst past Zwitserland wettelijke bepalingen toe die gelijkwaardig zijn
aan de hieronder vermelde bepalingen.

Relevante bepalingen van het communautaire acquis

DEEL 1 — TOEGANG TOT HET BEROEP

— Richtlijn 96/26/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van goederen-,
respectievelijk personenvervoer over de weg, nationaal en internationaal, en inzake de wederzijdse erkenning van
diploma’s, certificaten en andere titels ter vergemakkelijking van de uitoefening van het recht van vrije vestiging van
bedoelde vervoersondernemers (PB L 124 van 23.5.1996, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/66/EG (PB L
168 van 1.5.2004, blz. 35).

DEEL 2 — SOCIALE NORMEN

— Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het weg-
vervoer (PB L 370 van 31.12.1985, blz. 8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 432/2004 van de Commissie
(PB L 71 van 10.3.2004, blz. 3).

— Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad van 20 december 1985 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van
sociale aard voor het wegvervoer (PB L 370 van 31.12.1985, blz. 1) of gelijkwaardige in het kader van de AETR-
overeenkomst vastgestelde regels die de wijzigingen daarvan omvatten.

— Verordening (EG) nr. 484/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 1 maart 2002 tot wijziging, met het oog
op de invoering van een bestuurdersattest, van de Verordeningen (EEG) nr. 881/92 en (EEG) nr. 3118/93 van de Raad
(PB L 76 van 19.3.2002, blz. 1).

Ten behoeve van deze overeenkomst

a) is alleen artikel 1 van Verordening (EG) nr. 484/2002 van toepassing;

b) ontslaan de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat iedere onderdaan van de Zwitserse Bondsstaat, een
lidstaat van de Europese Gemeenschap en een lidstaat van de Europese Economische Ruimte van de verplichting
om in het bezit te zijn van een bestuurdersattest;

c) mag de Zwitserse Bondsstaat onderdanen van andere staten dan bedoeld onder b) alleen van de verplichting om in
het bezit te zijn van een bestuurdersattest ontslaan in overleg en overeenstemming met de Europese Gemeenschap.

— Richtlijn 88/599/EEG van de Raad van 23 november 1988 betreffende standaardprocedures voor de controle op de
toepassing van Verordening (EEG) nr. 3820/85 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het
wegvervoer en Verordening (EEG) nr. 3821/85 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (PB L 325 van
29.11.1988, blz. 55), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2135/98 (PB L 274 van 9.10.1998, blz. 1).

— Richtlijn 76/914/EEG van de Raad van 16 december 1976 betreffende het minimumniveau van de opleiding van
bestuurders in het wegvervoer (PB L 357 van 29.12.1976, blz. 36).

DEEL 3 — TECHNISCHE NORMEN

Motorvoertuigen

— Verordening (EG) nr. 2411/98 van de Raad van 3 november 1998 inzake de erkenning van het onderscheidingsteken
van de lidstaat van inschrijving van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan in het verkeer binnen de Gemeen-
schap (PB L 299 van 10.11.1998, blz. 1).
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— Richtlijn 91/542/EEG van de Raad van 1 oktober 1991 tot wijziging van Richtlijn 88/77/EEG inzake de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen
tegen de emissie van gasvormige verontreinigingen door dieselmotoren, bestemd voor het aandrijven van voertuigen
(PB L 295 van 25.10.1991, blz. 1).

— Richtlijn 92/6/EEG van de Raad van 10 februari 1992 betreffende de installatie en het gebruik in de Gemeenschap van
snelheidsbegrenzers in bepaalde categorieën motorvoertuigen (PB L 57 van 2.3.1992, blz. 27), laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2002/85/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 327 van 4.12.2002, blz. 8).

— Richtlijn 92/24/EEG van de Raad van 31 maart 1992 betreffende snelheidsbegrenzers of soortgelijke begrenzings-
systemen voor bepaalde categorieën motorvoertuigen (PB L 129 van 14.5.1992, blz. 154), gewijzigd bij Richtlijn
2004/11/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 44 van 14.2.2004, blz. 19).

— Richtlijn 92/97/EEG van de Raad van 10 november 1992 tot wijziging van Richtlijn 70/157/EEG inzake de onder-
linge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting
van motorvoertuigen (PB L 371 van 19.12.1992, blz. 1).

— Richtlijn 96/53/EG van de Raad van 25 juli 1996 houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de
Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane
afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten (PB L 235 van 17.9.1996,
blz. 59), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/7/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 67 van
9.3.2002, blz. 47).

— Richtlijn 96/96/EG van de Raad van 20 december 1996 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van
de lidstaten inzake de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens (PB L 46 van 17.2.1997, blz. 1),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van
31.10.2003, blz. 1).

Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

— Richtlijn 94/55/EG van de Raad van 21 november 1994 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der
lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (PB L 319 van 12.12.1994, blz. 7), laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 2003/28/EG van de Commissie (PB L 90 van 8.4.2003, blz. 45).

— Richtlijn 95/50/EG van de Raad van 6 oktober 1995 betreffende uniforme procedures voor de controle op het
vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (PB L 249 van 17.10.1995, blz. 35), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
2001/26/EG (PB L 168 van 23.6.2001, blz. 23).

Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor

— Richtlijn 96/49/EG van de Raad van 23 juli 1996 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der
lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor (PB L 235 van 17.9.1996, blz. 25), laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 2003/29/EG van de Commissie (PB L 90 van 8.4.2003, blz. 47).

Veiligheidsadviseurs

— Richtlijn 96/35/EG van de Raad van 3 juni 1996 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veilig-
heidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor en over de binnenwateren (PB L 145
van 19.6.1996, blz. 10).

— Richtlijn 2000/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2000 betreffende de minimumeisen voor
het examen voor veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de
binnenwateren (PB L 118 van 19.5.2000, blz. 41).
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DEEL 4 — TOEGANGS- EN TRANSITORECHTEN VOOR HET SPOOR

— Richtlijn 95/18/EG van de Raad van 19 juni 1995 betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegonder-
nemingen (PB L 143 van 27.6.1995, blz. 70), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/49/EG van het Europees
Parlement en de Raad (PB L 164 van 30.4.2004, blz. 44).

— Richtlijn 95/19/EG van de Raad van 19 juni 1995 inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de
heffing van gebruiksrechten voor de infrastructuur (PB L 143 van 27.6.1995, blz. 75).

— Richtlijn 91/440/EEG van de Raad van 29 juli 1991 betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeen-
schap (PB L 237 van 24.8.1991, blz. 25), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/51/EG van het Europees Parlement en
de Raad (PB L 164 van 30.4.2004, blz. 164).

DEEL 5 — ANDERE GEBIEDEN

— Richtlijn 92/82/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de onderlinge aanpassing van de accijnstarieven
voor minerale oliën (PB L 316 van 31.10.1992, blz. 19), gewijzigd bij Richtlijn 1994/74/EG (PB L 365 van
31.12.1994, blz. 46).”
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