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Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Når de varer, der er blevet 

transporteret ved en indgående 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til en 

værtsmedlemsstat, er leveret, kan 

transportvirksomheder, som beskrevet i 

stk. 1, udføre cabotagekørsel i 

værtsmedlemsstaten med samme køretøj 

eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 

vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 

sidste aflæsning af en last som led i en 

cabotagekørsel skal finde sted inden for [5] 

dage efter den sidste aflæsning i 

værtsmedlemsstaten som led i den 

indgående internationale transport. 

2. Når de varer, der er blevet 

transporteret ved en indgående 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til en 

værtsmedlemsstat, er leveret, kan 

transportvirksomheder, som beskrevet i 

stk. 1, udføre cabotagekørsel i 

værtsmedlemsstaten med samme køretøj 

eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 

vogntog, med motorkøretøjet heri, på vejen 

tilbage til en transportvirksomheds 

etableringsmedlemsstat. Den sidste 

aflæsning af en last som led i en 

cabotagekørsel skal finde sted inden for [5] 

dage efter den sidste aflæsning i 

værtsmedlemsstaten som led i den 

indgående internationale transport alt 

afhængig af den pågældende 

transportkontrakt. 

 Inden for den periode, der er nævnt i 

første afsnit, kan transportvirksomheder 

udføre cabotagekørsler i en medlemsstat, 

forudsat at deres ophold i denne 

medlemsstat ikke overstiger 48 timer efter 

deres indrejse på den pågældende 

medlemsstats område. 

 2a. Efter den femdagesperiode, der er 

omhandlet i stk. 2, første afsnit, må en 

transportvirksomhed ikke med det samme 
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køretøj eller, hvis der er tale om et 

sammenkoblet vogntog, med 

motorkøretøjet heri, udføre 

cabotagekørsler i samme 

værtsmedlemsstat, inden der er forløbet 

72 timer efter det pågældende 

motorkøretøjs hjemkomst til 

transportvirksomhedens 

etableringsmedlemsstat, og inden dette 

motorkøretøj har foretaget en ny 

international transport med 

udgangspunkt i transportvirksomhedens 

etableringsmedlemsstat. 

 2b. Såfremt køretøjet ikke er udstyret med 

en intelligent takograf, kan 

medlemsstaterne forlange klar 

dokumentation for, at de bestemmelser, 

der er omhandlet i stk. 2 og 2a, er blevet 

opfyldt. 

Or. en 
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Betragtning 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) I betragtning af betydningen af fair 

konkurrence på markedet bør overtrædelser 

af EU-bestemmelser, der er relevante for 

dette spørgsmål, tages i betragtning ved 

vurderingen af, om transportledere og 

transportvirksomheder opfylder 

vandelskravet. Kommissionens beføjelse til 

at bestemme grovheden af relevante 

overtrædelser bør derfor tydeliggøres. 

(8) I betragtning af betydningen af fair 

konkurrence på markedet bør overtrædelser 

af EU-bestemmelser, der er relevante for 

dette spørgsmål, tages i betragtning ved 

vurderingen af, om transportledere og 

transportvirksomheder opfylder 

vandelskravet. Kommissionens beføjelse til 

at bestemme grovheden af relevante 

overtrædelser bør derfor tydeliggøres. 

(8a) For at sikre at reglerne om adgang til 

vejtransporterhvervet og om adgang til 

transportmarkedet gennemføres på en 

effektiv måde, bør et europæisk agentur 

for landtransport have ansvaret for at føre 

tilsyn med og håndhæve reglerne. Det bør 

også yde operationel og juridisk bistand til 

medlemsstaterne med henblik på at 

håndhæve sociallovgivningen og føre 

tilsyn overalt i EU. Det europæiske 

agentur for landtransport bør være 

ansvarligt for tilsynet med det europæiske 

register over vejtransportvirksomheder. 

Or. en 

 


