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Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Zodra de goederen die worden 

vervoerd in het kader van inkomend 

internationaal vervoer uit een andere 

lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 

mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 

met hetzelfde voertuig of, in het geval van 

een samenstel van voertuigen, met de 

trekker van hetzelfde voertuig 

cabotageritten in de ontvangende lidstaat of 

in aangrenzende lidstaten uitvoeren. De 

laatste lossing in het kader van een 

cabotagerit vindt plaats binnen 5 dagen na 

de laatste lossing in de ontvangende 

lidstaat in het kader van het inkomend 

internationaal vervoer. 

2. Zodra de goederen die worden 

vervoerd in het kader van inkomend 

internationaal vervoer uit een andere 

lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 

mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 

met hetzelfde voertuig of, in het geval van 

een samenstel van voertuigen, met de 

trekker van hetzelfde voertuig 

cabotageritten in de ontvangende lidstaat of 

in aangrenzende lidstaten uitvoeren op de 

terugweg naar de lidstaat van vestiging 

van een vervoerder. De laatste lossing in 

het kader van een cabotagerit vindt plaats 

binnen 5 dagen na de laatste lossing in de 

ontvangende lidstaat in het kader van het 

inkomend internationaal vervoer, met 

inachtneming van de toepasselijke 

vervoersovereenkomst. 

 Binnen de in de eerste alinea bedoelde 

termijn mogen vervoerders cabotageritten 

in een lidstaat uitvoeren op voorwaarde 

dat zij na hun binnenkomst op het 

grondgebied van die lidstaat niet langer 

dan 48 uur in die lidstaat blijven. 

 2 bis. Na het verstrijken van de in lid 2, 

eerste alinea, bedoelde termijn van 

5 dagen is het een vervoerder niet 

toegestaan om met hetzelfde voertuig of, 

in het geval van een samenstel van 
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voertuigen, met het motorvoertuig van dat 

samenstel, cabotageritten te verrichten in 

dezelfde lidstaten van ontvangst totdat er 

72 uur is verstreken na de terugkeer van 

het betrokken motorvoertuig naar de 

lidstaat van vestiging van de vervoerder 

en totdat dat motorvoertuig een nieuw 

internationaal vervoer heeft verricht 

vanuit de lidstaat waar de vervoerder is 

gevestigd. 

 2 ter. Indien het voertuig niet is uitgerust 

met een slimme tachograaf, kunnen de 

lidstaten duidelijk bewijs eisen dat de in 

de leden 2 en 2 bis bedoelde bepalingen 

vervuld zĳn. 

Or. en 
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Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Gezien het belang van eerlijke 

concurrentie op de markt, moet met 

dergelijke schendingen van de regels van 

de Unie rekening worden gehouden bij de 

beoordeling van de betrouwbaarheid van 

vervoersmanagers en 

vervoersondernemingen. De bevoegdheid 

van de Commissie om de ernst van de 

relevante schendingen te definiëren, moet 

dienovereenkomstig worden verduidelijkt. 

(8) Gezien het belang van eerlijke 

concurrentie op de markt, moet met 

dergelijke schendingen van de regels van 

de Unie rekening worden gehouden bij de 

beoordeling van de betrouwbaarheid van 

vervoersmanagers en 

vervoersondernemingen. De bevoegdheid 

van de Commissie om de ernst van de 

relevante schendingen te definiëren, moet 

dienovereenkomstig worden verduidelijkt. 

(8 bis) Om ervoor te zorgen dat de regels 

inzake toegang tot het beroep van 

wegvervoerondernemer en inzake toegang 

tot de transportmarkt op een doeltreffende 

manier worden toegepast, moet een 

Europees Agentschap voor wegvervoer 

bevoegd zijn voor de controle en 

handhaving van de regels. Het moet ook 

operationele en juridische bijstand 

verlenen aan lidstaten om sociale 

wetgeving te handhaven en controles op 

Europese schaal te ondernemen. Het 

Europees Agentschap voor wegvervoer 

dient bevoegd te zijn voor het toezicht op 

het Europese register van 

wegvervoersondernemingen. 

Or. en 

 


