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RICHTLĲN 2001/6/EG VAN DE COMMISSIE
van 29 januari 2001
houdende derde aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlĳn 96/49/EG van de Raad
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het vervoer van
gevaarlĳke goederen per spoor
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op 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 (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 2000/62/EG van het
Europees Parlement en de Raad (2), inzonderheid op artikel 8,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De bĳlage van Richtlĳn 96/49/EG bevat het Reglement
betreffende het internationale spoorwegvervoer van
gevaarlĳke goederen, meestal „het RID” genoemd, zoals
dat met ingang van 1 juli 1999 van toepassing is.

(2)

Het RID wordt elke twee jaar bĳgewerkt en op 1 juli
2001 treedt derhalve een gewĳzigde versie in werking
met een overgangstermĳn tot en met 31 december
2002, behalve voor gevaarlĳke goederen van klasse 7
(radioactief materiaal), waarvoor de overgangstermĳn op
31 december 2001 verstrĳkt.

(3)

De bĳlage van Richtlĳn 96/49/EG moet derhalve worden
gewĳzigd.

(4)

De in deze richtlĳn vervatte maatregelen zĳn in overeenstemming met het advies van het bĳ artikel 9 van
Richtlĳn 96/49/EG ingestelde Comité voor het vervoer
van gevaarlĳke goederen,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

Artikel 1

„overeenkomstsluitende partĳ” en „de staten of de
spoorwegen” worden vervangen door „lidstaat”
NB: De gecodificeerde tekst van de versie van 2001 van
het RID zal worden gepubliceerd zodra de tekst in alle
officiële talen van de Gemeenschap beschikbaar is.”.
Artikel 2
1.
De lidstaten doen de nodige wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen in werking treden om uiterlĳk op 31 december
2001 voor wat betreft gevaarlĳke goederen van klasse 7 en
uiterlĳk op 31 december 2002 voor wat betreft gevaarlĳke
goederen van andere klassen aan deze richtlĳn te voldoen. Zĳ
stellen de Commissie daarvan onverwĳld in kennis.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar de onderhavige richtlĳn verwezen of wordt
hiernaar verwezen bĳ de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwĳzing worden vastgesteld door
de lidstaten.
2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede die zĳ op het onder deze richtlĳn
vallende gebied vaststellen.
Artikel 3
Deze richtlĳn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
Artikel 4
Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.

De bĳlage van Richtlĳn 96/49/EG wordt als volgt gewĳzigd:
„BĲLAGE

Het Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlĳke goederen (RID), zoals
opgenomen in bĳlage I van aanhangsel B van het
COTIF en zoals dat met ingang van 1 juli 2001 van
toepassing is, met dien verstande dat de woorden
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(2) PB L 279 van 1.11.2000, blz. 44.

Gedaan te Brussel, 29 januari 2001.
Voor de Commissie
Loyola DE PALACIO

Vice-voorzitter

