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SLOTAKTE

de gevolmachtigden

van de EUROPESE GEMEENSCHAP

en

van de ZWITSERSE BONDSSTAAT,

bijeengekomen te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, voor de
ondertekening van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake
het goederen- en personenvervoer per spoor en over de weg, hebben de volgende gemeenschappelijke
verklaringen aangenomen die aan deze slotakte zijn gehecht:

— Gemeenschappelijke verklaring met betrekking tot artikel 38, lid 6,

— Gemeenschappelijke verklaring over toekomstige verdere onderhandelingen.

Zij hebben tevens akte genomen van de volgende verklaringen die aan deze slotakte zijn gehecht:

— Verklaring van Zwitserland over het bijwonen door Zwitserland van vergaderingen van comités en
commissies,

— Verklaring van Zwitserland over de benutting van contingenten (40 T),

— Verklaring van de Europese Gemeenschap over de benutting van contingenten (40 T),

— Verklaring van Zwitserland over artikel 40, lid 4,

— Verklaring van Zwitserland over de vereenvoudiging van de douaneprocedures (artikel 43, lid 1).

Hecho en Luxemburgo, el ventiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

'Εγινε στο Λουξεµβούργο, στις είκοσι µία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addı̀ ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdek-
sänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.
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Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Por la Confederación Suiza
For Det Schweiziske Edsforbund
Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Για την Ελβετική Συνοµοσπονδία
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
Pela Confederação Suı́ça
Sveitsin valaliiton puolesta
På Schweiziska Edsförbundets vägnar
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GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING MET BETREKKING

tot artikel 38, lid 6

De overeenkomstsluitende partijen verklaren dat de bepalingen van artikel 38, lid 6, de toepassing, in het
kader van het Zwitserse federale stelsel, van de federale financiële vereffeningsinstrumenten onverlet
laten.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

over toekomstige verdere onderhandelingen

De Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat verklaren voornemens te zijn onderhandelingen
te openen over sluiting van overeenkomsten betreffende onderwerpen van gemeenschappelijk belang,
zoals de herziening van Protocol nr. 2 bij de vrijhandelsovereenkomst van 1972 en de deelname van
Zwitserland aan bepaalde communautaire programma’s op het gebied van opleidingen, jeugdzaken,
media, statistiek en milieu. De voorbereidingen voor die onderhandelingen moeten binnen korte tijd na
de afronding van de thans lopende bilaterale onderhandelingen beginnen.

VERKLARING

over het bijwonen door Zwitserland van vergaderingen van comités en commissies

De Raad komt overeen dat de vertegenwoordigers van Zwitserland, als waarnemers en voor de punten
die hen betreffen, de vergaderingen van de volgende comités, commissies en groepen van deskundigen
bijwonen:

— comités en commissies voor onderzoeksprogramma’s, waaronder het Comité voor wetenschappelijk
en technisch onderzoek (CREST);

— Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers;

— coördinatiegroep voor de wederzijdse erkenning van diploma’s van het hoger onderwijs;

— raadgevende comités voor de luchtvaart en voor de toepassing van de mededingingsvoorschriften in
het luchtvervoer.

De stemming in deze commissies en comités wordt door de vertegenwoordigers van Zwitserland niet
bijgewoond.

In het geval van andere commissies en comités die onderwerpen behandelen waarop deze Overeenkomsten
van toepassing zijn en op welk gebied Zwitserland ofwel de communautaire wetgeving heeft overgenomen
of gelijkwaardige wetgeving toepast, raadpleegt de Commissie de deskundigen van Zwitserland
overeenkomstig het bepaalde in artikel 100 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte.
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VERKLARING VAN ZWITSERLAND

over de benutting van contingenten (40 T)

Zwitserland verklaart dat ten hoogste 50 % van de contingenten die in artikel 8 van de Overeenkomst
zijn vastgesteld voor Zwitserse voertuigen waarvan het totale effectieve gewicht in beladen toestand niet
meer dan 40 ton bedraagt, zal worden benut voor de invoer, uitvoer of doorvoer van goederen.

VERKLARING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

over de benutting van contingenten (40 T)

De Gemeenschap verklaart dat volgens haar huidige raming ongeveer 50 % van de contingenten waarop
zij op grond van artikel 8 recht heeft, voor bilateraal vervoer zal worden benut.

VERKLARING VAN ZWITSERLAND

over artikel 40, lid 4

Zwitserland verklaart met betrekking tot de heffingen bedoeld in lid 4 van artikel 40 van de Overeenkomst,
dat het de tot de opening van de eerste basistunnel of tot 1 januari 2008, indien dat eerder is,
daadwerkelijk toe te passen heffingen zal vaststellen op een niveau dat lager is dan het maximum dat
volgens artikel 40, lid 4, is toegestaan. Zwitserland is op basis van de huidige planning voornemens de
heffing voor 2005, 2006 en 2007 vast te stellen op gemiddeld 292,50 Zwitserse frank en ten hoogste
350 Zwitserse frank.

VERKLARING VAN ZWITSERLAND

over de vereenvoudiging van de douaneprocedures (artikel 43, lid 1)

Om de douaneafhandeling aan de grensovergangen op de weg tussen de Europese Unie en Zwitserland te
vereenvoudigen stemt Zwitserland in met de volgende maatregelen, die in de loop van 1999 met
voorrang zullen worden vastgesteld in het bij de Overeenkomst van 1992 ingestelde Gemengd Comité:

— In samenwerking met de douanekantoren van de buurlanden wordt erop toegezien dat de
openingstijden van de kantoren aan de belangrijkste grensovergangen zodanig zijn dat vrachtwagens
hun reis door Zwitserland kunnen aanvangen zodra het nachtelijk rijverbod wordt opgeheven, dan
wel hun reis kunnen voortzetten zodra het nachtelijk rijverbod wordt opgeheven of hun reis kunnen
voortzetten totdat dit verbod ingaat. Indien nodig mag hiervoor een met de extra kosten
overeenstemmend recht worden geheven. Dit recht mag echter niet meer bedragen dan 8 CHF.

— In samenwerking met de douaneautoriteiten van de buurlanden dient erop te worden toegezien dat
met ingang van 1 januari 2000 de douaneafhandeling voor vrachtwagens aan elke grensovergang
tussen Zwitserland en de Europese Unie niet meer dan 30 minuten duurt (gemeten vanaf aankomst
bij het eerste douanekantoor tot toestemming tot verderrijden bij het tweede kantoor).




