
HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE 
OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN 

BESLUIT Nr. 1/2010 VAN HET COMITÉ VERVOER OVER LAND GEMEENSCHAP/ZWITSERLAND 

van 22 december 2010 

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 

(2011/45/EU) 

HET COMITÉ, 

Gezien de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en 
de Zwitserse Bondsstaat inzake het goederen- en personenver
voer per spoor en over de weg, en met name 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) Bijlage 1 is voor het laatst gewijzigd bij Besluit 1/2009 
van het gemengd comité van 17 juni 2009. 

(3) Er is nieuwe wetgeving van de Europese Unie vastgesteld 
op gebieden die onder de Overeenkomst vallen. De tekst 
van bijlage 1 moet derhalve worden geherformuleerd, 
teneinde rekening te houden met de veranderingen in 
de desbetreffende wetgeving van de Europese Unie, 

BESLUIT: 

Artikel 1 

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

Artikel 2 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011. 

Gedaan te Bern, 22 december 2010. 

De voorzitter 

Peter FÜGLISTALER 

Het hoofd van de delegatie 
van de Europese Unie 

Enrico GRILLO PASQUARELLI
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BIJLAGE 

„BIJLAGE 1 

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 communautair 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 98/76/EG van de 
Raad van 1 oktober 1998 (PB L 277 van 14.10.1998, blz. 17). 

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. 68/2009 van de Commissie 
van 23 januari 2009 (PB L 21 van 24.1.2009, blz. 3). 

— 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 in bovenstaand punt b) alleen van de 
verplichting om in het bezit te zijn van een bestuurdersattest ontslaan in overleg en overeenstemming met de 
Europese Gemeenschap. 

— Richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2003 betreffende de vakbekwaamheid en de 
opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde 
voertuigen, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en Richtlijn 91/439/EEG van de Raad en 
tot intrekking van Richtlijn 76/914/EEG van de Raad (PB L 226 van 10.9.2003, blz. 4). 

— Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 inzake minimumvoorwaarden voor 
de uitvoering van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften 
van sociale aard voor het wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn 88/599/EEG van de Raad (PB L 102 van 
11.4.2006, blz. 35). 

— Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van 
bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en 
(EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad (PB L 102 van 
11.4.2006, blz. 1). 

— Verordening (EG) nr. 68/2009 van de Commissie van 23 januari 2009 betreffende de negende aanpassing aan de 
vooruitgang van de techniek van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het 
wegvervoer (PB L 21 van 24.1.2009, blz. 3). 

DEEL 3 — TECHNISCHE NORMEN 

Auto's 

— 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 van 5 november 2002 (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). 

— 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 van 18 februari 
2002 (PB L 67 van 9.3.2002, blz. 47). 

— Richtlijn 2000/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juni 2000 betreffende de technische controle 
langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Gemeenschap deelnemen aan het verkeer (PB L 203 van 10.8.2000, 
blz. 1). 

— Richtlĳn 2003/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 april 2003 tot wĳziging van Richtlĳn 
91/671/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende het 
verplichte gebruik van veiligheidsgordels in voertuigen van minder dan 3,5 ton (PB L 115 van 9.5.2003, blz. 63) 

— Richtlĳn 2003/26/EG van de Commissie van 3 april 2003 tot aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlĳn 
2000/30/EG van het Europees Parlement en de Raad voor wat betreft snelheidsbegrenzers en uitlaatemissies van 
bedrĳfsvoertuigen (PB L 90 van 8.4.2003, blz. 37). 

— Richtlijn 2009/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de technische controle van 
motorvoertuigen en aanhangwagens (Herschikking) (PB L 141 van 6.6.2009, blz.12). 

Vervoer van gevaarlijke goederen 

— 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 
2008/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 (PB L 162 van 21.6.2008, blz. 11). 

— Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 betreffende het vervoer van 
gevaarlijke goederen over land (PB L 260 van 30.9.2008, blz. 13). 

Met het oog op de toepassing van deze Overeenkomst gelden de volgende afwijkingen van Richtlijn 2008/68/EG in 
Zwitserland: 

1. W e g v e r v o e r 

Afwijkingen voor Zwitserland krachtens artikel 6, lid 2, onder a), van Richtlijn 2008/68/EG van 24 september 2008 
betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land 

R O - a - C H - 1 

Betreft: vervoer van dieselbrandstof en stookolie met UN-nummer 1202 in tankcontainers. 

Verwijzing naar bijlage I, deel I.1, bij deze richtlijn: 1.1.3.6 en 6.8 

Inhoud van de bijlage bij de richtlijn: afwijkingen met betrekking tot de vervoerde hoeveelheden per vervoerseenheid, 
voorschriften voor de constructie van tanks. 

Inhoud van de nationale wetgeving: tankcontainers met een capaciteit van hoogstens 1210 l voor het vervoer van 
stookolie of dieselbrandstof met UN-nummer 1202, die niet overeenkomstig 6.8 maar overeenkomstig de nationale 
wetgeving zijn vervaardigd, komen in aanmerking voor de afwijkingen in 1.1.3.6 ADR. 

Referentie van de nationale wetgeving: aanhangsel 1, punten 1.1.3.6.3(b) en 6.14, van de Verordening inzake het 
vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (SDR; RS 741621). 

Vervaldatum: 1 januari 2017. 

R O - a - C H - 2 

Betreft: vrijstelling van het voorschrift om een vervoersdocument bij zich te hebben voor bepaalde hoeveelheden 
gevaarlijke goederen als gedefinieerd onder 1.1.3.6.
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Verwijzing naar bijlage I, deel I.1, bij deze richtlijn: 1.1.3.6 en 5.4.1. 

Inhoud van de bijlage bij de richtlijn: verplichting om een vervoersdocument te hebben. 

Inhoud van de nationale wetgeving: voor het vervoer van ongereinigde lege houders van categorie 4 en volle of lege 
gascilinders voor ademhalingsapparatuur voor noodhulpdiensten of voor duikapparatuur, in hoeveelheden die de 
grenswaarden van punt 1.1.3.6 niet overschrijden, geldt de in punt 5.4.1 gestelde verplichting om een vervoers
document bij te hebben niet. 

Referentie van de nationale wetgeving: aanhangsel 1, punt 1.1.3.6.3(c), van de Verordening inzake het vervoer van 
gevaarlijke goederen over de weg (SDR; RS 741621). 

Vervaldatum: 1 januari 2017. 

R O - a - C H - 3 

Betreft: vervoer van ongereinigde lege tanks door bedrijven die diensten verlenen aan opslagfaciliteiten voor vloei
stoffen die gevaarlijk zijn voor water. 

Verwijzing naar bijlage I, deel I.1, bij deze richtlijn: 6.5, 6.8, 8.2 en 9. 

Inhoud van de bijlage bij de richtlijn: vervaardiging, uitrusting en inspectie van tanks en voertuigen; bestuurders
opleiding. 

Inhoud van de nationale wetgeving: voertuigen en ongereinigde lege tanks/houders die worden gebruikt door be
drijven die diensten verlenen aan opslagfaciliteiten voor vloeistoffen welke gevaarlijk zijn voor water en die bestemd 
zijn om vloeistoffen op te vangen terwijl stationaire tanks worden onderhouden, vallen niet onder de in de ADR 
vastgestelde regels inzake vervaardiging, uitrusting en inspectie, noch onder de regels inzake etikettering en identifi
catie aan de hand van oranje borden. Ze vallen onder bijzondere etiketterings- en identificatieregels, en de bestuurder 
van het voertuig hoeft de in 8.2 beschreven opleiding niet te hebben gevolgd. 

Referentie van de nationale wetgeving: aanhangsel 1, punt 1.1.3.6.3.10, van de Verordening inzake het vervoer van 
gevaarlijke goederen over de weg (SDR; RS 741621). 

Vervaldatum: 1 januari 2017. 

Afwijkingen voor Zwitserland krachtens artikel 6, lid 2, onder b), punt (i), van Richtlijn 2008/68/EG van 
24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land 

R O - b i - C H - 1 

Betreft: vervoer van huishoudelijk afval dat gevaarlijke goederen bevat naar afvalverwijderingsinstallaties. 

Verwijzing naar bijlage I, deel I.1, bij deze richtlijn: 2, 4.1.10, 5.2 en 5.4. 

Inhoud van de bijlage bij de richtlijn: classificatie, gecombineerde verpakking, markering en etikettering, documentatie. 

Inhoud van de nationale wetgeving: de regels hebben onder meer betrekking op de vereenvoudigde classificatie van 
huishoudelijk afval dat (huishoudelijke) gevaarlijke goederen bevat door een deskundige die erkend is door de 
bevoegde autoriteit, op het gebruik van aangepaste houders en op bestuurdersopleidingen. Huishoudelijk afval dat 
niet door de deskundige kan worden geclassificeerd, mag in kleine hoeveelheden, die per pakket en per vervoers
eenheid zijn geïdentificeerd, worden vervoerd naar een behandelingsinstallatie. 

Referentie van de nationale wetgeving: aanhangsel 1, punt 1.1.3.7, van de Verordening inzake het vervoer van 
gevaarlijke goederen over de weg (SDR; RS 741621). 

Toelichting: deze regels mogen alleen worden toegepast op het vervoer van huishoudelijk afval dat gevaarlijke 
goederen bevat tussen openbare behandelingsvestigingen en afvalverwijderingsinstallaties. 

Vervaldatum: 1 januari 2017 

R O - b i - C H - 2 

Betreft: terugvervoer van vuurwerk 

Verwijzing naar bijlage I, deel I.1, bij deze richtlijn: 2.1.2, 5.4. 

Inhoud van de bijlage bij de richtlijn: classificatie en documentatie. 

Inhoud van de nationale wetgeving: om het terugvervoer van vuurwerk met UN-nummers 0335, 0336 en 0337 van 
detailhandelaars naar leveranciers te vergemakkelijken, worden vrijstellingen van de vermelding van het nettogewicht 
en de productclassificatie in het vervoersdocument overwogen. 

Referentie van de nationale wetgeving: aanhangsel 1, punt 1.1.3.8, van de Verordening inzake het vervoer van 
gevaarlijke goederen over de weg (SDR; RS 741621).
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Toelichting: een gedetailleerde controle van de exacte inhoud van elk niet-verkocht product in elke verpakking is 
praktisch onmogelijk voor producten die voor de detailhandel zijn bestemd. 

Vervaldatum: 1 januari 2017. 

R O - b i - C H - 3 

Betreft: ADR-opleidingscertificaat voor reizen die worden ondernomen om defecte voertuigen te vervoeren, herstel
lingen uit te voeren, deskundigheid met tankvoertuigen en tanks op te doen, en reizen in tankvoertuigen door 
deskundigen die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek van het voertuig in kwestie. 

Verwijzing naar bijlage I, deel I.1, bij deze richtlijn: 8.2.1. 

Inhoud van de bijlage bij de richtlijn: chauffeurs van ADR-voertuigen moeten een opleiding volgen. 

Inhoud van de nationale wetgeving: ADR-opleiding en certificaten zijn niet vereist voor reizen die worden onder
nomen om defecte voertuigen te vervoeren of voor testritten na herstellingen, voor reizen in tankvoertuigen teneinde 
deskundigheid met tankvoertuigen/tanks op te doen en voor reizen door deskundigen die verantwoordelijk zijn voor 
het onderzoek van tankvoertuigen. 

Referentie van de nationale wetgeving: Instructies van 30 september 2008 van het federale departement milieu, 
vervoer, energie en communicatie (DETEC) met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. 

Toelichting: in sommige gevallen bevatten defecte voertuigen of voertuigen die worden hersteld en tankvoertuigen die 
worden voorbereid op een technische inspectie of worden gecontroleerd op het ogenblik van de inspectie nog steeds 
gevaarlijke goederen. 

De onder 1.3 en 8.2.3 vermelde eisen blijven van toepassing. 

Vervaldatum: 1 januari 2017. 

2. V e r v o e r p e r s p o o r 

Afwijkingen voor Zwitserland krachtens artikel 6, lid 2, onder a), van Richtlijn 2008/68/EG van 24 september 2008 
betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land 

R A - a - C H - 1 

Betreft: vervoer van dieselbrandstof en stookolie met UN-nummer 1202 in tankcontainers. 

Verwijzing naar bijlage II, deel II.1, bij deze richtlijn: 6.8. 

Inhoud van de bijlage bij de richtlijn: regels met betrekking tot de constructie van tanks. 

Inhoud van de nationale wetgeving: tankcontainers met een capaciteit van hoogstens 1210 l voor het vervoer van 
stookolie of dieselbrandstof met UN-nummer 1202, die niet overeenkomstig 6.8 maar overeenkomstig de nationale 
wetgeving zijn vervaardigd, zijn toegestaan. 

Referentie van de nationale wetgeving: bijlage bij de DETEC-verordening van 3 december 1996 inzake het vervoer van 
gevaarlijke goederen over de weg en per kabelspoor (RSD, RS 742.401.6) en aanhangsel 1, hoofdstuk 6.14, van de 
verordening inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (SDR, RS 741621). 

Vervaldatum: 1 januari 2017. 

R A - a - C H - 2 

Betreft: vervoersdocument. 

Verwijzing naar bijlage II, deel II.1, bij deze richtlijn: 5.4.1.1.1. 

Inhoud van de bijlage bij de richtlijn: algemene informatie die in het vervoersdocument moet worden vermeld. 

Inhoud van de nationale wetgeving: Het gebruik van een collectieve benaming in het vervoersdocument en een 
bijgevoegde lijst met de bovenvermelde informatie. 

Referentie van de nationale wetgeving: bijlage bij de DETEC-verordening van 3 december 1996 inzake het vervoer van 
gevaarlijke goederen over de weg en per kabelspoor (RSD, RS 742.401.6). 

Vervaldatum: 1 januari 2017.
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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). 

— 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). 

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). 

— Richtlijn 2004/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake minimumveiligheidseisen 
voor tunnels in het trans-Europese wegennet (PB L 167 van 30.4.2004, blz. 39).”

NL 22.1.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 19/39


