
HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE 
OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN 

BESLUIT Nr. 1/2020 VAN HET COMITÉ VERVOER OVER LAND GEMEENSCHAP/ZWITSERLAND 

van 19 juni 2020 

betreffende de afstemming van Besluit nr. 2/2019 op de omzettingsdata van Richtlijnen (EU) 
2016/797 en (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad, die zijn uitgesteld wegens de 

COVID-19-pandemie [2020/896] 

HET COMITÉ, 

Gezien de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake het goederen- en 
personenvervoer per spoor en over de weg (1) (hierna “de overeenkomst” genoemd), en met name artikel 52, lid 4, 

Overwegende hetgeen volgt: 

Besluit nr. 2/2019 van het Gemengd Comité van 13 december 2019 (2) heeft tot doel het vlot spoorverkeer tussen 
Zwitserland en de Europese Unie in stand te houden, overeenkomstig de voorschriften van Richtlijn (EU) 2016/797 van 
het Europees Parlement en de Raad (3) en Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad (4). Door de 
buitengewone omstandigheden ten gevolge van de COVID-19-pandemie hebben het Europees Parlement en de Raad de 
toepassingsdata van Richtlijnen (EU) 2016/797 en (EU) 2016/798 uitgesteld, aan de hand van een aanpassing van Richtlijn 
(EU) 2020/700 (5). Besluit nr. 2/2019 van het Gemengd Comité moet worden afgestemd op de toepassingsdata zoals 
aangepast door deze richtlijn, 

BESLUIT: 

Artikel 1 

In artikel 7 van Besluit nr. 2/2019 van het Comité vervoer over land Gemeenschap/Zwitserland van 13 december 2019 
wordt het volgende lid 2 bis ingevoegd: 

“2 bis Artikel 2, lid 1, en/of artikel 3, lid 1, van Besluit nr. 1/2013 van het Gemengd Comité blijven van toepassing tot 
en met 31 oktober 2020 ten aanzien van de lidstaten die overeenkomstig artikel 57, lid 2 bis, van Richtlijn (EU) 
2016/797 of artikel 33, lid 2 bis, van Richtlijn (EU) 2016/798 een kennisgeving hebben ingediend bij het Bureau 
en de Commissie.”. 

Artikel 2 

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld. 

(1) PB L 114 van 30.4.2002, blz. 91. 
(2) PB L 13 van 17.1.2020, blz. 43. 
(3) Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het 

spoorwegsysteem in de Europese Unie (PB L 138 van 26.5.2016, blz. 44). 
(4) Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 inzake veiligheid op het spoor (PB L 138 van 

26.5.2016, blz. 102). 
(5) Richtlijn (EU) 2020/700 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 tot wijziging van Richtlijnen (EU) 2016/797 en (EU) 

2016/798, wat de verlenging van de omzettingstermijnen betreft (PB L 165 van 27.5.2020, blz. 27). 
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Gedaan te Bern, 19 juni 2020. 

Voor de Zwitserse Bondsstaat 
De voorzitter 

Peter FÜGLISTALER 

Voor de Europese Unie 
Het hoofd van de delegatie van de Europese Unie 

Elisabeth WERNER     
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