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BEKNOPTE MOTIVERING 

In haar witboek van 2011 "Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte – werken 

aan een concurrerend en zuinig vervoerssysteem" heeft de Unie zich ten doel gesteld tegen 

2030 30 % en tegen 2050 50 % van het goederenvervoer via de weg te verschuiven naar 

andere vervoerswijzen zoals het spoor of de scheepvaart. 

Richtlijn 1992/106/EEG is het enige Europese rechtsinstrument dat deze modal shift in goede 

banen leidt en is meer dan 25 jaar na de inwerkingtreding ervan nog altijd even relevant. 

Jaarlijks is de luchtverontreiniging in de Europese Unie verantwoordelijk voor 400 000 

vroegtijdige sterfgevallen, veroorzaken verkeersongevallen de dood van 26 000 mensen en 

wordt de kostprijs van de congestie op 1,1 % van het Europees bbp geraamd. Het 

gecombineerd vervoer is een van de instrumenten die een antwoord bieden op de schadelijke 

effecten van het vervoer. 

In het licht van de evolutie van de vervoerssector, de verspreiding van nieuwe technologieën, 

het gebrek aan duidelijkheid en de achterhaaldheid van bepaalde bepalingen van de tekst, 

evenals de tekortkomingen in de tenuitvoerlegging in de lidstaten, dient de huidige richtlijn te 

worden herzien om het potentieel van het gecombineerd vervoer in Europa volledig te 

ontsluiten. 

De rapporteur is in het algemeen ingenomen met het voorstel van de Commissie, dat een 

antwoord biedt op veel van de huidige tekortkomingen, de tekst verduidelijkt en bepaalde 

belemmeringen voor de ontwikkeling van de modal shift uit de weg ruimt. De rapporteur 

steunt met name de herziening van de definitie van gecombineerd vervoer, de uitbreiding naar 

binnenlands vervoer, het gebruik van elektronische documenten door de vervoerders, de 

uitbreiding van de steunmaatregelen, de versterking van de samenwerking tussen de lidstaten 

op het gebied van investeringen in infrastructuur en de gegevensuitwisseling over activiteiten 

in verband met de modal shift. 

De rapporteur stelt voor de tekst in verband met enkele belangrijke onderdelen te versterken: 

Juridische verduidelijkingen 

De rapporteur stelt een aantal verduidelijkingen voor om uiteenlopende interpretaties te 

voorkomen. Die betreffen met name de cabotageregels in het binnenlands gecombineerd 

vervoer en de criteria voor afwijking van de 150 km-regel. 

Rationalisatie van investeringen in infrastructuur 

De rapporteur is van mening dat de investeringen in infrastructuur voor gecombineerd vervoer 

in eerste instantie gericht moeten zijn op de overslagterminals. De voorkeur moet daarbij 

uitgaan naar uitbreiding en verbetering van de prestaties van de bestaande infrastructuur. Wat 

de bouw van nieuwe terminals betreft, is de rapporteur voorstander van een voorafgaande 

impactstudie die waarborgt dat dergelijke investeringen economisch en ecologisch relevant 

zijn, door rekening te houden met de geografische en natuurlijke beperkingen van het 

grondgebied. 

Verbetering van de logistiek 
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De kostprijs van overslagverrichtingen en de daarvoor nodige tijd zijn belangrijke factoren die 

maken dat het gecombineerd vervoer inboet aan concurrentievermogen ten opzichte van het 

monomodaal vervoer. De verbetering van de logistiek, die volgens de rapporteur kan worden 

gerealiseerd door gebruik te maken van digitale oplossingen, informatie- en 

communicatietechnologieën, verbonden vervoerssystemen en een betere opleiding van de 

werknemers, zou het gecombineerd vervoer aantrekkelijker kunnen maken. 

Bevordering van schone energie en technologie 

De richtlijn beoogt onder meer de vermindering van de luchtverontreiniging, zoals blijkt uit 

de belangrijkste doelstellingen ervan, maar in de tekst zelf is niet voorzien in maatregelen die 

de energie-efficiëntie van voertuigen en infrastructuren bevorderen, noch maatregelen die het 

gebruik van hernieuwbare energiebronnen of innoverende technologieën en digitale 

oplossingen stimuleren. De rapporteur formuleert enkele voorstellen in die zin, door met 

name het toepassingsgebied van mogelijke steunmaatregelen te preciseren. 

Versterking van steunmaatregelen aan vervoerders 

De rapporteur wenst de vaststelling van ten minste één aanvullende steunmaatregel in elke 

lidstaat, tegen 31 december 2021, verplicht te stellen, met het oog op de vermindering van de 

gevolgen van het goederenvervoer voor het milieu en de volksgezondheid. 

De rapporteur stelt doelgerichtere steunmaatregelen voor. De lidstaten moeten voorrang geven 

aan investeringen in overslagterminals die de bottlenecks en congestiegebieden, met name in 

de buurt van stedelijke en randstedelijke gebieden, kunnen verminderen, de overtocht van 

natuurlijke hindernissen, zoals berggebieden, kunnen bevorderen, de grensoverschrijdende 

verbindingen kunnen versterken, de luchtverontreiniging kunnen beperken en die kunnen 

zorgen voor de ontsluiting van industriële gebieden waar een tekort aan infrastructuur bestaat. 

Statistieken en Europese doelstelling inzake modal shift 

De Unie heeft zich tot doel gesteld de modal shift voor het goederenvervoer met 30 % te 

realiseren in 2030 en met 50 % in 2050. De evolutie van het gedeelte gecombineerd vervoer 

binnen de lidstaten en op het niveau van de Unie wordt echter niet gemonitord. Dat komt 

doordat de beschikbare statistieken van slechte kwaliteit zijn. De rapporteur versterkt de 

rapportageplichten van de lidstaten en vraagt de Commissie toe te zien op de verwezenlijking 

van de Europese doelstellingen inzake gecombineerd vervoer. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 

Commissie vervoer en toerisme onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 
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Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1) De negatieve impact van vervoer op 

de luchtverontreiniging, uitstoot van 

broeikasgassen, ongevallen, geluidshinder 

en congestie blijft een probleem voor de 

economie, de gezondheid en het welzijn 

van de Europese burgers. Ondanks het feit 

dat het wegvervoer de belangrijkste 

oorzaak is van die negatieve effecten 

verwacht men dat het vrachtvervoer over 

de weg tegen 2050 nog met 60 % zal 

groeien. 

1) De negatieve impact van vervoer op 

de luchtverontreiniging, uitstoot van 

broeikasgassen, ongevallen, geluidshinder 

en congestie blijft een probleem voor de 

economie, de gezondheid en het welzijn 

van de Europese burgers. Vervoer is 

momenteel verantwoordelijk voor 

ongeveer 23,2 % van de totale 

broeikasgasemissies in de Unie en in 2014 

werd 72,8 % van de broeikasgasemissies 

van de vervoerssector in de Unie 

veroorzaakt door het wegvervoer. 

Jaarlijks veroorzaakt de 

luchtverontreiniging in de Unie 400 000 

vroegtijdige sterfgevallen, vallen in het 

wegverkeer 26 000 doden en wordt de 

kostprijs van congestie op 1,1 % van het 

Europese bbp geraamd. Ondanks het feit 

dat het wegvervoer de belangrijkste 

oorzaak is van die negatieve effecten, zou 

het vrachtvervoer over de weg tegen 2050 

nog met 60 % kunnen groeien. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2) Het terugdringen van de negatieve 

effecten van vervoer blijft een van de 

belangrijkste doelstellingen van het 

vervoersbeleid van de Unie. Richtlijn 

92/106/EEG21 van de Raad, die in 

maatregelen voorziet om het gecombineerd 

aan te moedigen, is het enige 

rechtsinstrument van de Unie dat de 

verschuiving van goederenvervoer over de 

weg naar minder vervuilende 

vervoerswijzen, zoals de binnenvaart, de 

zeevaart en het spoor, direct stimuleert. 

2) Het terugdringen van de negatieve 

effecten van vervoer blijft een van de 

belangrijkste doelstellingen van het 

vervoersbeleid van de Unie. Richtlijn 

92/106/EEG21 van de Raad, die in 

maatregelen voorziet om het gecombineerd 

aan te moedigen, is het enige 

rechtsinstrument van de Unie dat de 

verschuiving van goederenvervoer over de 

weg naar minder vervuilende 

vervoerswijzen, zoals de binnenvaart, de 

zeevaart en het spoor, direct stimuleert. 

Om de externe kosten van 

goederenvervoer over de weg verder te 
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verlagen, moet worden aangespoord tot 

onderzoek en het delen van best practices 

tussen de lidstaten in verband met 

oplossingen voor betere routes, 

optimalisering van het netwerk, efficiënter 

laden en mogelijkheden voor het 

aanrekenen van externe kosten. 

_________________ _________________ 

21 Richtlijn 92/106/EEG van de Raad van 

7 december 1992 houdende vaststelling 

van gemeenschappelijke voorschriften voor 

bepaalde vormen van gecombineerd 

vervoer van goederen tussen lidstaten (PB 

L 368 van 17.12.1992, blz. 38). 

21 Richtlijn 92/106/EEG van de Raad van 

7 december 1992 houdende vaststelling 

van gemeenschappelijke voorschriften voor 

bepaalde vormen van gecombineerd 

vervoer van goederen tussen lidstaten (PB 

L 368 van 17.12.1992, blz. 38). 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3) Het bereiken van de doelstelling om 

tegen 2030 30 %, en tegen 2050 zelfs meer 

dan 50 %, van het goederenvervoer over de 

weg over afstanden van meer dan 300 km 

te verschuiven naar andere energie-

efficiëntere vervoerwijzen, zoals het spoor 

of de scheepvaart, om de prestaties van 

onze multimodale logistieke ketens te 

optimaliseren, verloopt trager dan verwacht 

en zal volgens de huidige prognoses niet 

lukken. 

3) Het bereiken van de doelstelling om 

tegen 2030 30 %, en tegen 2050 zelfs meer 

dan 50 %, van het goederenvervoer over de 

weg over afstanden van meer dan 300 km 

te verschuiven naar andere energie-

efficiëntere vervoerwijzen, zoals het spoor 

of de scheepvaart, om de prestaties van 

onze multimodale logistieke ketens te 

optimaliseren, verloopt trager dan verwacht 

en zal volgens de huidige prognoses niet 

lukken. Gezien het nog onbenutte 

potentieel van gecombineerd vervoer heeft 

de verbetering van deze richtlijn 

aanzienlijke implicaties wat de bijdrage 

van deze sector aan de verwezenlijking 

van de doelstellingen van de 

Klimaatovereenkomst van Parijs betreft.  

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis) Deze richtlijn moet de weg effenen 

voor efficiënte intermodale en 

multimodale goederenvervoersdiensten en 

zorgen voor een gelijk speelveld voor de 

verschillende vervoerswijzen. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5) Richtlijn 92/106/EEG moet worden 

vereenvoudigd en de tenuitvoerlegging 

ervan moet worden verbeterd middels een 

herziening van de economische 

stimulansen voor gecombineerd vervoer, 

ter bevordering van een verschuiving van 

goederenvervoer over de weg naar andere 

vervoerswijzen die milieuvriendelijker, 

veiliger en energie-efficiënter zijn en 

minder congestie veroorzaken. 

5) Richtlijn 92/106/EEG moet worden 

vereenvoudigd en de tenuitvoerlegging 

ervan moet worden verbeterd middels een 

herziening en versterking van de 

economische stimulansen voor 

gecombineerd vervoer, ter bevordering van 

een verschuiving van goederenvervoer 

over de weg naar andere, minder 

vervuilende vervoerswijzen die 

milieuvriendelijker, veiliger en energie-

efficiënter zijn en minder congestie 

veroorzaken. Met het oog hierop moet 

worden aangespoord tot onderzoek en het 

delen van best practices in verband met de 

verschuiving van vervoer over de weg 

naar vervoer per spoor. 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6) Het volume binnenlands 

intermodaal vervoer vertegenwoordigt 19,3 

% van het totale intermodaal vervoer in de 

Unie. Vanwege het beperkte 

toepassingsgebied van de definitie van 

gecombineerd vervoer komt binnenlands 

vervoer momenteel niet in aanmerking 

voor steun op grond van Richtlijn 

92/106/EEG. De schadelijke effecten van 

6) Het volume binnenlands 

intermodaal vervoer vertegenwoordigt 

19,3 % van het totale intermodaal vervoer 

in de Unie. Vanwege het beperkte 

toepassingsgebied van de definitie van 

gecombineerd vervoer komt binnenlands 

vervoer momenteel niet in aanmerking 

voor steun op grond van Richtlijn 

92/106/EEG. De schadelijke effecten van 
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binnenlands vervoer, en met name de 

verkeerscongestie en de uitstoot van 

broeikasgassen, overstijgen echter de 

nationale grenzen. Daarom moet 

gecombineerd vervoer binnen eenzelfde 

lidstaat in de werkingssfeer van Richtlijn 

92/106/EEG worden opgenomen om de 

verdere ontwikkeling van het 

gecombineerd vervoer in de Unie te 

ondersteunen en dus bij te dragen tot een 

grotere verschuiving van het wegvervoer 

naar het spoor, de binnenvaart en de korte 

vaart. 

binnenlands vervoer, en met name de 

verkeerscongestie en de uitstoot van 

broeikasgassen, overstijgen echter de 

nationale grenzen. Daarom moet 

gecombineerd vervoer binnen eenzelfde 

lidstaat in de werkingssfeer van Richtlijn 

92/106/EEG worden opgenomen om de 

verdere ontwikkeling van het 

gecombineerd vervoer in de Unie te 

ondersteunen en dus bij te dragen tot een 

grotere verschuiving van het wegvervoer 

naar het spoor, de binnenvaart en de korte 

vaart. De afwijking van de cabotageregels 

blijft echter beperkt tot internationaal 

gecombineerd vervoer tussen lidstaten. De 

lidstaten moeten doeltreffende controles 

verrichten om toe te zien op de naleving 

van die regels en om geharmoniseerde 

sociale en arbeidsvoorwaarden te 

bevorderen tussen de verschillende 

vervoerswijzen en tussen de verschillende 

lidstaten. 

Motivering 

Artikel 4 van Richtlijn 92/106/EEG betreffende de afwijking van de cabotageregels wordt in 

het voorstel van de Commissie niet gewijzigd. Aangezien het toepassingsgebied van de 

richtlijn wordt uitgebreid tot binnenlands gecombineerd vervoer, moet uitdrukkelijk worden 

toegelicht dat een dergelijke vrijstelling niet geldt voor het binnenlands vervoer. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8) In de huidige definitie van 

gecombineerd vervoer zijn verschillende 

maximumafstanden voor het wegtraject 

vastgesteld, afhankelijk van de andere 

vervoerswijze waarmee wordt 

gecombineerd, en voor het spoor is er geen 

vaste maximumafstand bepaald maar wordt 

met het begrip „dichtstbij gelegen 

geschikte station” enige flexibiliteit 

geboden om rekening te houden met 

8) In de huidige definitie van 

gecombineerd vervoer zijn verschillende 

maximumafstanden voor het wegtraject 

vastgesteld, afhankelijk van de andere 

vervoerswijze waarmee wordt 

gecombineerd, en voor het spoor is er geen 

vaste maximumafstand bepaald maar wordt 

met het begrip „dichtstbij gelegen 

geschikte station” enige flexibiliteit 

geboden om rekening te houden met 
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bijzondere situaties. In de praktijk heeft die 

definitie voor heel wat problemen gezorgd 

door uiteenlopende interpretaties en 

specifieke moeilijkheden om de 

uitvoeringsvoorwaarden te bepalen. Die 

onduidelijkheden moeten worden 

weggewerkt en tegelijk moet een zekere 

flexibiliteit worden gewaarborgd. 

bijzondere situaties. In de praktijk heeft die 

definitie voor heel wat problemen gezorgd 

door uiteenlopende interpretaties en 

specifieke moeilijkheden om de 

uitvoeringsvoorwaarden te bepalen. Die 

onduidelijkheden moeten worden 

weggewerkt en tegelijk moet een zekere 

flexibiliteit worden gewaarborgd. De 

Commissie moet verduidelijken welke 

criteria van toepassing zijn wanneer een 

beroep wordt gedaan op die flexibiliteit, 

teneinde te garanderen dat in alle 

lidstaten dezelfde toepassingsvoorwaarden 

worden gehanteerd. Daarbij moet met 

name rekening worden gehouden met de 

beschikbaarheid en efficiëntie van de 

infrastructuur voor gecombineerd 

vervoer. 

Motivering 

Deze flexibiliteit is essentieel om de mogelijkheden van het gecombineerd vervoer niet te 

beknotten. Daarbij moet echter worden verduidelijkt welke criteria op Europees niveau 

gelden voor de toepassing van die flexibiliteit, om te voorkomen dat er uiteenlopende 

interpretaties aan worden gegeven in de lidstaten en dat de marktdeelnemers in de interne 

markt ongelijk worden behandeld. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 11 bis) Teneinde gecombineerd vervoer 

concurrerend en aantrekkelijk te maken 

voor de marktdeelnemers, met name 

micro-ondernemingen en kmo's, moet de 

administratieve last die een verrichting 

voor gecombineerd vervoer kan behelzen 

in vergelijking met een verrichting voor 

monomodaal vervoer zoveel mogelijk 

worden beperkt. 
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Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

12) De werkingssfeer van de huidige 

economische steunmaatregelen als 

gedefinieerd in Richtlijn 92/106/EEG is 

strikt beperkt tot fiscale maatregelen (de 

terugbetaling of vermindering van 

belasting) die alleen gelden voor 

gecombineerd rail/wegvervoer. Die 

maatregelen moeten worden uitgebreid tot 

gecombineerd vervoer over de 

binnenwateren en over zee. Andere 

relevante soorten maatregelen, zoals 

investeringssteun voor infrastructuur of 

verschillende economische 

steunmaatregelen, moeten eveneens 

worden ondersteund. 

12) De werkingssfeer van de huidige 

economische steunmaatregelen als 

gedefinieerd in Richtlijn 92/106/EEG is 

strikt beperkt tot fiscale maatregelen (de 

terugbetaling of vermindering van 

belasting) die alleen gelden voor 

gecombineerd rail/wegvervoer. Die 

maatregelen moeten worden uitgebreid tot 

gecombineerd vervoer over de 

binnenwateren en over zee. Andere 

relevante soorten maatregelen, zoals 

investeringssteun voor infrastructuur of 

voor digitale technologie, of verschillende 

economische steunmaatregelen, moeten 

eveneens worden ondersteund. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

13) De belangrijkste infrastructurele 

bottlenecks voor de verschuiving van 

goederenvervoer over de weg naar andere 

vervoerswijzen hebben te maken met de 

overslagterminals. De huidige spreiding en 

dekking van overslagterminals in de Unie, 

ten minste op het bestaande TEN-T-

kernnetwerk en het uitgebreide netwerk, is 

ontoereikend en de bestaande 

overslagterminals naderen hun 

verzadigingspunt en moeten verder 

worden ontwikkeld om in te spelen op de 

algemene groei van het goederenvervoer. 

Investeren in overslagcapaciteit kan de 

algemene overslagkosten drukken en 

daardoor, zoals in sommige lidstaten is 

gebleken, tot een afgeleide modal shift 

leiden. De lidstaten moeten er bijgevolg, 

13) De belangrijkste infrastructurele 

bottlenecks voor de verschuiving van 

goederenvervoer over de weg naar andere 

vervoerswijzen hebben te maken met de 

overslagterminals. De huidige spreiding en 

dekking van overslagterminals in de Unie, 

ten minste op het bestaande TEN-T-

kernnetwerk en het uitgebreide netwerk, is 

in sommige gevallen ontoereikend en de 

bestaande overslagterminals naderen hun 

verzadigingspunt, terwijl andere terminals 

niet worden geëxploiteerd volgens hun 

reële capaciteit waarmee zou kunnen 

worden ingespeeld op de algemene groei 

van het goederenvervoer. Investeren in 

overslagcapaciteit, netwerkoptimalisering 

en de ontwikkeling van nieuwe 

overslagtechnieken kan de algemene 
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in coördinatie met naburige lidstaten en 

de Commissie, voor zorgen dat er meer 

overslagterminals voor gecombineerd 

vervoer worden gebouwd of ter 

beschikking van de vervoerders worden 

gesteld. Dit zou het gebruik van 

alternatieven voor het goederenvervoer 

over de weg stimuleren en de modal shift 

versterken, waardoor gecombineerd 

vervoer competitiever wordt dan zuiver 

wegvervoer. Minstens op het bestaande 

TEN-T-kernnetwerk en uitgebreide 

netwerk moet een grotere dekking en 

capaciteit van overslagterminals worden 

gerealiseerd. Op elk verzendpunt in de EU 

moet gemiddeld minstens één geschikte 

overslagterminal voor gecombineerd 

vervoer beschikbaar zijn binnen een 

afstand van 150 km. 

overslagkosten drukken en daardoor, zoals 

in sommige lidstaten is gebleken, tot een 

afgeleide modal shift leiden.  

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 13 bis De lidstaten moeten er in overleg 

met de naburige lidstaten en de 

Commissie voor zorgen dat vervoerders 

kunnen beschikken over een netwerk van 

efficiënte, gemoderniseerde en volledig 

benutte terminals, zodat aan de bestaande 

en toekomstige behoefte aan 

vervoersinfrastructuur wordt voldaan. Dit 

zou het gebruik van alternatieven voor het 

goederenvervoer over de weg stimuleren 

en de modal shift versterken, waardoor 

gecombineerd vervoer competitiever wordt 

dan zuiver wegvervoer. Minstens op het 

bestaande TEN-T-kernnetwerk en 

uitgebreide netwerk moet een dekking en 

grotere capaciteit van overslagterminals 

worden gerealiseerd. Op elk verzendpunt 

in de EU moet gemiddeld minstens één 

geschikte overslagterminal voor 

gecombineerd vervoer beschikbaar zijn 

binnen een afstand van 150 km in 

vogelvlucht, ook rekening houdend met 
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economische criteria. 

Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

14) De lidstaten moeten, bovenop de 

bestaande maatregelen, aanvullende 

economische steunmaatregelen invoeren 

die op de verschillende onderdelen van 

gecombineerd vervoer zijn gericht om het 

goederenvervoer over de weg terug te 

dringen en het gebruik van andere 

vervoerswijzen, zoals het spoor, de 

binnenvaart en de zeevaart, aan te 

moedigen, waardoor de 

luchtverontreiniging, de uitstoot van 

broeikasgassen, het aantal 

verkeersongevallen, de lawaaihinder en de 

congestie afnemen. Die maatregelen 

kunnen betrekking hebben op een 

vermindering van bepaalde belastingen of 

vervoerstarieven, subsidies voor 

intermodale laadeenheden die effectief via 

gecombineerd vervoer worden vervoerd of 

de gedeeltelijke terugbetaling van de 

overslagkosten. 

14) De lidstaten moeten, bovenop de 

bestaande maatregelen, aanvullende 

economische steunmaatregelen invoeren 

die op de verschillende onderdelen van 

gecombineerd vervoer zijn gericht om het 

goederenvervoer over de weg terug te 

dringen en het gebruik van andere 

vervoerswijzen, zoals het spoor, de 

binnenvaart en de zeevaart, aan te 

moedigen, of de koolstofvoetafdruk van 

het goederenvervoer over de weg te 

verminderen, waardoor de 

luchtverontreiniging, de uitstoot van 

broeikasgassen, het aantal 

verkeersongevallen, de lawaaihinder en de 

congestie afnemen. Die maatregelen 

moeten voornamelijk van toepassing zijn 

op kwetsbare gebieden, zoals bergachtige 

gebieden, grote stedelijke industriële 

knooppunten, grensoverschrijdende 

verbindingen, industriegebieden waar 

dergelijke infrastructuur ontbreekt en 

overslagterminals, teneinde knelpunten 

en congestie te verminderen. Ze kunnen 

betrekking hebben op een vermindering 

van bepaalde belastingen of 

vervoerstarieven, subsidies voor 

intermodale laadeenheden die effectief via 

gecombineerd vervoer worden vervoerd of 

de gedeeltelijke terugbetaling van de 

overslagkosten, hetgeen de sociaal-

economische kosten van het vervoer, de 

gezondheidsrisico's van de 

verontreiniging en de lawaaihinder zal 

helpen beperken en tegelijkertijd in het 

belang is van de burgers, het bedrijfsleven 

en het milieu.  
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Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 14 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 14 bis) De lidstaten moeten aanvullende 

maatregelen nemen om de 

milieuprestaties, de doeltreffendheid en de 

duurzaamheid van gecombineerd vervoer 

te verbeteren, door het gebruik van 

emissiearme en emissievrije 

vervoerswijzen en alternatieve 

brandstoffen aan te moedigen, door 

energie-efficiëntie-inspanningen en het 

gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen in de hele keten van het 

gecombineerd vervoer te steunen en door 

de overlast die met vervoer gepaard gaat, 

zoals lawaaihinder, te verminderen, met 

name in de spoorsector en in de buurt van 

stedelijke gebieden. 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 14 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 14 ter) De fondsen en programma's van 

de Unie voor onderzoeksfinanciering 

moeten de lidstaten blijven steunen bij het 

verwezenlijken van de doelstellingen van 

deze richtlijn. 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 14 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 14 quater) Ook investeringen in 

logistiek zijn een belangrijke hefboom om 

de concurrentiepositie van gecombineerd 

vervoer te versterken. Wanneer 

stelselmatiger een beroep wordt gedaan op 
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digitale oplossingen, zoals communicatie- 

en informatietechnologie of verbonden 

slimme systemen, kan dit 

gegevensuitwisseling vergemakkelijken en 

overslagverrichtingen efficiënter, 

goedkoper en minder tijdrovend maken. 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 14 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 14 quinquies) Ook investeringen in 

opleiding van de werknemers in de 

logistieke keten, en met name in 

overslagterminals, zouden de 

concurrentiepositie van het gecombineerd 

vervoer helpen verbeteren. 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

15) Steunmaatregelen voor 

infrastructuur voor gecombineerd vervoer 

moeten ten uitvoer worden gelegd 

overeenkomstig de staatssteunregels in het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU). 

15) Onverminderd de staatssteunregels 

in het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie (VWEU) moeten 

steunmaatregelen voor infrastructuur 

voor gecombineerd vervoer met een zekere 

flexibiliteit worden toegepast om het 

gebruik van staatssteun aan te moedigen. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

16) Steunmaatregelen moeten 

desgevallend tussen de lidstaten en de 

Commissie worden gecoördineerd. 

16) Om mogelijke overlapping van 

investeringen tussen naburige lidstaten te 

voorkomen, moeten steunmaatregelen 

desgevallend tussen de lidstaten en de 

Commissie worden gecoördineerd door 
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nauwe samenwerking tussen de bevoegde 

instanties van de lidstaten. 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

17) Steunmaatregelen moeten ook 

regelmatig door de lidstaten worden 

geëvalueerd om hun doeltreffendheid en 

efficiëntie te waarborgen. 

17) Steunmaatregelen moeten ook 

regelmatig door de lidstaten worden 

geëvalueerd om hun doeltreffendheid en 

efficiëntie te waarborgen en om zo nodig 

corrigerende maatregelen te nemen. De 

Commissie moet op basis van de door de 

lidstaten meegedeelde gegevens een 

analyse maken van de verschillende 

maatregelen die in de lidstaten worden 

genomen en van de doeltreffendheid 

daarvan, en moet de uitwisseling van good 

practices bevorderen. 

Motivering 

De verspreiding van good practices, d.w.z. steunmaatregelen die de lidstaten hebben 

genomen en die bijzonder doeltreffend zijn gebleken, moet worden versterkt zodat de lidstaten 

informatie krijgen die zij kunnen benutten om investeringen en steunmaatregelen op het 

gebied van het gecombineerd vervoer te selecteren. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 18 bis) Het gebrek aan vergelijkbare en 

betrouwbare statistieken vormt momenteel 

een belemmering voor de evaluatie van 

gecombineerd vervoer in de Unie en voor 

de vaststelling van maatregelen om het 

potentieel ervan te benutten. 
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Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

19) Om in te spelen op de ontwikkeling 

van het vervoer in de Unie, en met name de 

markt voor gecombineerd vervoer, dienen 

de lidstaten op regelmatige basis relevante 

gegevens en informatie te verzamelen en 

aan de Commissie te rapporteren en moet 

de Commissie om de vier jaar een verslag 

over de tenuitvoerlegging van deze richtlijn 

indienen bij het Europees Parlement en de 

Raad. 

19) Om in te spelen op de ontwikkeling 

van het vervoer in de Unie, en met name de 

markt voor gecombineerd vervoer, dienen 

de lidstaten op regelmatige basis relevante 

gegevens en informatie te verzamelen en 

aan de Commissie te rapporteren en moet 

de Commissie om de vier jaar een verslag 

over de tenuitvoerlegging van deze richtlijn 

indienen bij het Europees Parlement, de 

Raad en de bevoegde instanties van de 

lidstaten. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 19 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 19 bis) De Commissie dient 

verantwoordelijk te zijn voor de correcte 

toepassing van deze richtlijn en de 

verwezenlijking van de Europese 

doelstelling voor de ontwikkeling van 

gecombineerd vervoer tegen 2030 en 

2050. Daartoe moet zij regelmatig de 

evolutie van het aandeel van 

gecombineerd vervoer in elk van de 

lidstaten evalueren op basis van door de 

lidstaten meegedeelde gegevens, en moet 

zij zo nodig wijzigingen in deze richtlijn 

voorstellen om de EU-doelstelling te 

verwezenlijken. 

Motivering 

De Commissie dient een grotere rol te spelen in de follow-up van de Europese doelstellingen 

inzake gecombineerd vervoer, door zo nodig corrigerende maatregelen te treffen. 
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Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

20) Transparantie is belangrijk voor 

alle actoren in het gecombineerd vervoer 

en met name de actoren die de impact van 

deze richtlijn ondervinden. Om die 

transparantie te ondersteunen en verdere 

samenwerking te bevorderen, moeten in 

elke lidstaat bevoegde instanties worden 

aangewezen. 

20) Transparantie is belangrijk voor 

alle actoren in het gecombineerd vervoer 

en met name de actoren die de impact van 

deze richtlijn ondervinden. Om die 

transparantie te ondersteunen en verdere 

samenwerking te bevorderen, moet in elke 

lidstaat een bevoegde instantie worden 

aangewezen. 

Motivering 

Met het oog op een betere zichtbaarheid van het contactpunt, om de samenhang in de 

tenuitvoerlegging van de richtlijn te verbeteren, dubbel administratief werk te voorkomen en 

het toezicht op de tenuitvoerlegging te vergemakkelijken, dient er per lidstaat slechts één 

bevoegde instantie te worden aangewezen. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

22) Aangezien de doelstellingen van 

deze richtlijn, namelijk de verschuiving 

van wegvervoer naar milieuvriendelijkere 

vervoerswijzen bevorderen en aldus de 

negatieve externe effecten van het 

vervoersysteem van de Unie beperken, niet 

voldoende door de lidstaten kunnen 

worden verwezenlijkt, maar, vanwege het 

overwegend grensoverschrijdend karakter 

van het gecombineerd goederenvervoer en 

de daaraan gekoppelde infrastructuur en 

van de problemen die met deze richtlijn 

worden aangepakt, beter op het niveau van 

de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan 

de Unie maatregelen vaststellen, in 

overeenstemming met het 

subsidiariteitsbeginsel als uiteengezet in 

22) Aangezien de doelstellingen van 

deze richtlijn, namelijk de verschuiving 

van wegvervoer naar milieuvriendelijkere 

vervoerswijzen bevorderen en aldus de 

negatieve externe effecten van het 

vervoersysteem van de Unie beperken, niet 

voldoende door de lidstaten kunnen 

worden verwezenlijkt, maar, met name 

vanwege het grensoverschrijdend karakter 

van het gecombineerd goederenvervoer en 

de daaraan gekoppelde infrastructuur en 

van de problemen die met deze richtlijn 

worden aangepakt, beter op het niveau van 

de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan 

de Unie maatregelen vaststellen, in 

overeenstemming met het 

subsidiariteitsbeginsel als uiteengezet in 
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artikel 5 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 

niet verder dan nodig is om die 

doelstellingen te verwezenlijken, 

artikel 5 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 

niet verder dan nodig is om die 

doelstellingen te verwezenlijken, 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 92/106/EU 

Artikel 1 – punt 3 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor gecombineerd rail/wegvervoer mag 

de toegestane maximumafstand over de 

weg worden overschreden om het 

dichtstbij gelegen station te bereiken dat 

over de nodige operationele capaciteit 

beschikt voor het laden of lossen in termen 

van overslaguitrusting, terminalcapaciteit 

en passende goederenvervoersdiensten per 

spoor, mits de lidstaten waarvan het 

wegennet voor dit vervoer wordt gebruikt 

daarmee instemmen. 

Voor gecombineerd vervoer mag de 

toegestane maximumafstand over de weg 

worden overschreden om de dichtstbij 

gelegen overslagterminal te bereiken – ook 

als het zich in een andere lidstaat bevindt 

– dat over de nodige operationele capaciteit 

beschikt voor het laden of lossen in termen 

van overslaguitrusting, capaciteit en 

openingsuren van de terminal en passende 

goederenvervoersdiensten. Om 

uiteenlopende interpretaties door de 

lidstaten te voorkomen, stelt de Commissie 

overeenkomstig artikel 10 bis een 

gedelegeerde handeling tot aanvulling 

van deze richtlijn vast met de criteria 

overeenkomstig welke de 

marktdeelnemers in het gecombineerd 

vervoer de toegestane maximumafstand 

over de weg mogen overschrijden. De 

lidstaten zien erop toe dat de 

marktdeelnemers deze regels naleven en 

bezorgen de Commissie de nodige 

informatie over de gevallen waarin zij 

toestemming verlenen, met een motivering 

voor het toekennen van afwijkingen en 

met vermelding van de duur daarvan.  

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 



 

AD\1153332NL.docx 19/30 PE618.208v02-00 

 NL 

Richtlijn 92/106/EU 

Artikel 1 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Gecombineerd vervoer wordt 

geacht in de Unie plaats te vinden als het 

vervoer of een deel daarvan dat in de Unie 

plaatsvindt aan de eisen van de leden 2 en 

3 voldoet. 

4. Gecombineerd vervoer wordt 

geacht in de Unie plaats te vinden als het 

vervoer of een deel daarvan dat in de Unie 

plaatsvindt aan de eisen van de leden 2 en 

3 voldoet. Gecombineerd vervoer uit 

hoofde van deze richtlijn kan beginnen of 

eindigen in een derde land, of een traject 

in een derde land omvatten. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Richtlijn 92/106/EU 

Artikel 5 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) het aantal en de geografische 

dekking van terminals voor gecombineerd 

vervoer en het jaarlijks aantal 

overslagverrichtingen in die terminals; 

c) het aantal en de geografische 

ligging van terminals voor gecombineerd 

vervoer en het jaarlijks aantal 

overslagverrichtingen in die terminals 

gekoppeld aan hun respectieve benutte 

capaciteit; 

Motivering 

Er is behoefte aan informatie over de daadwerkelijke ligging en toegankelijkheid van de 

betrokken terminals en aan een geactualiseerde beoordeling van hun respectieve benutte 

capaciteit of potentieel tot verbetering. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Richtlijn 92/106/EU 

Artikel 5 – punt 1 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) veranderingen in het aandeel van 
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gecombineerd vervoer en de verschillende 

vervoerswijzen op het grondgebied; 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Richtlijn 92/106/EU 

Artikel 5 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Op basis van een analyse van de 

nationale verslagen stelt de Commissie, 

een eerste maal uiterlijk op [xx/xx/xxxx - 9 

maanden na de indieningstermijn voor de 

verslagen van de lidstaten] en vervolgens 

om de twee jaar, een verslag op ten 

behoeve van het Europees Parlement en de 

Raad over: 

3. Op basis van een analyse van de 

nationale verslagen, waarin tevens 

statistische gegevens worden opgenomen 

die zijn opgesteld op basis van 

gemeenschappelijke aanwijzingen en 

methoden voor de hele Unie, stelt de 

Commissie, een eerste maal uiterlijk op 

[xx/xx/xxxx - 9 maanden na de 

indieningstermijn voor de verslagen van de 

lidstaten] en vervolgens om de twee jaar, 

een verslag op ten behoeve van het 

Europees Parlement, de Raad en de 

bevoegde instanties van de lidstaten over: 

Motivering 

Dit amendement is bedoeld om het belang te benadrukken van statistische gegevens die de 

lidstaten moeten verstrekken op basis van een gemeenschappelijke methodologie op EU-

niveau. 

 

 Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Richtlijn 92/106/EU 

Artikel 5 – lid 3 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de economische ontwikkeling van 

het gecombineerd vervoer, met name in het 

licht van de ontwikkeling van de 

milieuprestaties van de verschillende 

vervoerswijzen; 

a) de economische ontwikkeling van 

het gecombineerd vervoer, op het niveau 

van de lidstaten en dat van de hele Unie, 

met name in het licht van de ontwikkeling 

van de milieuprestaties van de 
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verschillende vervoerswijzen; 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Richtlijn 92/106/EU 

Artikel 5 – lid 3 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de doelmatigheid en efficiency van 

de op grond van artikel 6 ingevoerde 

steunmaatregelen; 

c)  de doelmatigheid en efficiency van 

de op grond van artikel 6 ingevoerde 

steunmaatregelen, met vermelding van de 

steunmaatregelen die het doeltreffendst 

zijn gebleken om het oorspronkelijke doel 

van deze richtlijn te dienen en best 

practices in de lidstaten; 

Amendement  32 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Richtlijn 92/106/EU 

Artikel 5 – lid 3 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) veranderingen in het gedeelte 

gecombineerd vervoer in elk van de 

lidstaten en op het niveau van de Unie, 

met het oog op de verwezenlijking van de 

doelstellingen van de Unie tegen 2030 en 

2050; 

Motivering 

De Commissie dient een grotere rol te spelen in de follow-up van de Europese doelstellingen 

inzake gecombineerd vervoer, door zo nodig corrigerende maatregelen te treffen. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 

Richtlijn 92/106/EU 

Artikel 6 – lid 4 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de bouw en, waar nodig, de 

uitbreiding van bestaande 

overslagterminals voor gecombineerd 

vervoer; 

a)  de uitbreiding van bestaande 

overslagterminals of, zo nodig, de bouw 

van nieuwe terminals voor gecombineerd 

vervoer. Die investeringen worden 

voorafgegaan door een effectbeoordeling 

die tot doel heeft zich ervan te vergewissen 

dat de doelstellingen van deze richtlijn 

worden verwezenlijkt en dat de betrokken 

investeringen uit economisch en 

milieuoogpunt relevant zijn, rekening 

houdend met de geografische en 

natuurlijke beperkingen van het gebied in 

kwestie. De lidstaten geven voorrang aan 

investeringen in de ontwikkeling van 

nieuwe overslagtechnieken en de 

ontwikkeling van overslagterminals die 

bottlenecks en congestiegebieden 

verminderen;  

 

Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 

Richtlijn 92/106/EU 

Artikel 6 – lid 4 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de verhoging van de operationele 

efficiëntie van bestaande terminals. 

b)  de verhoging van de operationele 

efficiëntie van bestaande terminals 

waarmee in de Unie een netwerk van 

terminals kan worden gecreëerd dat 

beantwoordt aan de vraag naar 

goederenvervoer, onder meer door de 

integratie van verbonden systemen en de 

automatisering van verrichtingen, alsook 

investeringen in digitale logistiek, 

informatie- en communicatietechnologie 

of slimme vervoerssystemen te 

bevorderen. 

Amendement  35 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 
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Richtlijn 92/106/EU 

Artikel 6 – lid 4 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten een en ander met de 

aangrenzende lidstaten en de Commissie en 

zien erop toe dat bij de uitvoering van 

dergelijke maatregelen voorrang wordt 

gegeven aan het garanderen van een 

evenwichtige en voldoende geografische 

spreiding van geschikte faciliteiten in de 

Unie, met name op het TEN-T-

kernnetwerk en uitgebreide netwerk, zodat 

er binnen de Unie steeds een terminal 

beschikbaar is binnen een afstand van 

150 km. 

De lidstaten stemmen een en ander af met 

de aangrenzende lidstaten, met name door 

nauwe samenwerking tussen de bevoegde 

instanties, en met de Commissie en zien 

erop toe dat bij de uitvoering van 

dergelijke maatregelen voorrang wordt 

gegeven aan het garanderen van een 

voldoende geografische spreiding van 

overslagterminals in de hele Unie, met 

name op het TEN-T-kernnetwerk en 

uitgebreide netwerk, zodat er binnen de 

Unie steeds een terminal beschikbaar is 

binnen een afstand van 150 km in 

vogelvlucht. De lidstaten mogen van de 

150 km-regel afwijken wanneer dergelijke 

faciliteiten niet economisch relevant zijn 

of op grond van redenen die 

samenhangen met de geografische of 

natuurlijke kenmerken van het 

grondgebied. Dergelijke afwijkingen 

worden naar behoren gemotiveerd door de 

bevoegde instantie. 

Amendement  36 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 

Richtlijn 92/106/EU 

Artikel 6 – lid 5 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten kunnen aanvullende 

maatregelen nemen om de 

concurrentiepositie van het gecombineerd 

vervoer te versterken ten opzichte van 

gelijkwaardig vervoer over de weg. 

Uiterlijk op 31 december 2021 nemen de 

lidstaten ten minste één aanvullende 

maatregel van economische en 

wetgevende aard om – ook door het 

gebruik van technologie – de 

concurrentiepositie van het gecombineerd 

vervoer te versterken ten opzichte van 

gelijkwaardig vervoer over de weg, met 

name om de nodige tijd, en de 

bijbehorende kosten, voor 

overslagverrichtingen te verminderen. 
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Motivering 

Dit amendement is bedoeld om de lidstaten er sterker toe aan te sporen beleidsmaatregelen 

vast te stellen om gecombineerd vervoer te bevorderen, te ontwikkelen en efficiënter te 

maken; het gaat om maatregelen van zowel economische als wetgevende aard en in het 

bijzonder met gebruikmaking van technologie. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 

Richtlijn 92/106/EU 

Artikel 6 – lid 5 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze maatregelen kunnen betrekking 

hebben op het gecombineerd vervoer als 

geheel of op of een deel daarvan, zoals het 

traject over de weg of met een andere 

vervoerswijze, met inbegrip van het 

daarvoor gebruikte voertuig, de 

laadeenheden of overslagverrichtingen. 

Deze maatregelen kunnen betrekking 

hebben op het gecombineerd vervoer als 

geheel of op of een deel daarvan, zoals het 

traject over de weg of met een andere 

vervoerswijze, met inbegrip van het 

daarvoor gebruikte voertuig, de 

laadeenheden of overslagverrichtingen en 

opleiding voor de werknemers. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 

Richtlijn 92/106/EU 

Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. Uiterlijk op 31 december 2021 

nemen de lidstaten ten minste één 

aanvullende maatregel om de gevolgen 

van het goederenvervoer voor het milieu 

en de volksgezondheid te beperken, 

bijvoorbeeld door het bevorderen van de 

efficiëntie van voertuigen, het gebruik van 

alternatieve en minder vervuilende 

brandstoffen, het gebruik van 

hernieuwbare energie, ook in terminals, 

of het efficiënter gebruik van 

vervoersnetwerken door de inzet van 
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informatie- en communicatietechnologie. 

Amendement  39 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 

Richtlijn 92/106/EU 

Artikel 6 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De lidstaten brengen aan de 

Commissie verslag uit over de krachtens 

dit artikel genomen maatregelen en de 

specificaties daarvan. 

6. De lidstaten beoordelen het effect 

van die steunmaatregelen en 

herbeoordelen hun behoeften minstens 

om de vier jaar, waarna zij de maatregelen 

indien nodig aanpassen. 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 

Richtlijn 92/106/EU 

Artikel 6 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. De lidstaten beoordelen het effect 

van die steunmaatregelen en evalueren de 

behoefte aan die maatregelen minstens om 

de vier jaar, waarna zij de maatregelen 

indien nodig aanpassen. 

7. De lidstaten brengen 

overeenkomstig de in artikel 5, lid 1, 

vermelde voorwaarden aan de Commissie 

verslag uit over de krachtens dit artikel 

genomen maatregelen, geven een 

gedetailleerde beschrijving van die 

maatregelen en het effect daarvan en 

geven kennis van eventuele corrigerende 
maatregelen die worden genomen of 

gepland zijn, met een nauwkeurig 

tijdschema. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 

Richtlijn 92/106/EU 

Artikel 6 – lid 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 



 

PE618.208v02-00 26/30 AD\1153332NL.docx 

NL 

8. De lidstaten waarborgen dat 

steunmaatregelen voor gecombineerd 

vervoer tot doel hebben het 

goederenvervoer over de weg terug te 

dringen en het gebruik van andere 

vervoerswijzen, zoals het spoor, de 

binnenvaart en de zeevaart, aan te 

moedigen, waardoor de 

luchtverontreiniging, de uitstoot van 

broeikasgassen, het aantal 

verkeersongevallen, de lawaaihinder en de 

congestie afnemen.”; 

8. De lidstaten waarborgen dat 

steunmaatregelen voor gecombineerd 

vervoer tot doel hebben het 

goederenvervoer over de weg terug te 

dringen en het gebruik van andere 

vervoerswijzen, zoals het spoor, de 

binnenvaart en de zeevaart, lage-

emissievoertuigen, het gebruik van 

alternatieve brandstoffen met lagere 

emissies, zoals biobrandstoffen, 

elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, 

aardgas of waterstofcellen aan te 

moedigen, waardoor de 

luchtverontreiniging, de uitstoot van 

broeikasgassen, het aantal 

verkeersongevallen, de lawaaihinder en de 

congestie afnemen. 

Motivering 

Een van de belangrijkste doelstellingen van de richtlijn is de verlaging van de 

luchtverontreiniging. Daarom moet het gebruik van voertuigen en brandstoffen met een 

lagere uitstoot worden aangemoedigd, vooral op het wegtraject. Vrachtwagens met een lage 

koolstofuitstoot bieden een belangrijk potentieel voor de decarbonisering van het vervoer. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 

Richtlijn 92/106/EU 

Artikel 9 bis – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten wijzen één of meer bevoegde 

instanties aan die met de tenuitvoerlegging 

van deze richtlijn worden belast en die 

daarvoor als belangrijkste aanspreekpunt 

optreden. 

De lidstaten wijzen één bevoegde instantie 

aan die met de tenuitvoerlegging van deze 

richtlijn wordt belast en die daarvoor als 

belangrijkste aanspreekpunt optreedt. 

Motivering 

Met het oog op een betere zichtbaarheid van het contactpunt, om de samenhang in de 

tenuitvoerlegging van de richtlijn te verbeteren, dubbel administratief werk te voorkomen en 

het toezicht op de tenuitvoerlegging te vergemakkelijken, dient er per lidstaat slechts één 

bevoegde instantie te worden aangewezen. 
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Amendement  43 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 

Richtlijn 92/106/EU 

Artikel 9 bis – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten stellen de andere lidstaten en 

de Commissie in kennis van de in de eerste 

alinea bedoelde bevoegde instanties. 

De lidstaten stellen de andere lidstaten en 

de Commissie in kennis van de in de eerste 

alinea bedoelde bevoegde instantie. 

Motivering 

Met het oog op een betere zichtbaarheid van het contactpunt, om de samenhang in de 

tenuitvoerlegging van de richtlijn te verbeteren, dubbel administratief werk te voorkomen en 

het toezicht op de tenuitvoerlegging te vergemakkelijken, dient er per lidstaat slechts één 

bevoegde instantie te worden aangewezen. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 

Richtlijn 92/106/EU 

Artikel 9 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

nationale bevoegde instanties 

samenwerken met de bevoegde instanties 

van andere lidstaten. Daartoe zorgen de 

lidstaten ervoor dat de bevoegde instanties 

elkaar de informatie verstrekken die nodig 

is voor de tenuitvoerlegging van deze 

richtlijn. Ten aanzien van de uitgewisselde 

informatie is de ontvangende instantie 

gehouden hetzelfde niveau van 

vertrouwelijkheid in acht te nemen als de 

informatieverstrekkende instantie. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

nationale bevoegde instanties 

samenwerken met de bevoegde instanties 

van andere lidstaten, met name bij het 

verbeteren van de grensoverschrijdende 

verbindingen en het waarborgen van de 

continuïteit en de samenhang van de 

investeringen aan weerszijden van de 

grens. Daartoe zorgen de lidstaten ervoor 

dat de bevoegde instanties elkaar de 

informatie verstrekken die nodig is voor de 

tenuitvoerlegging van deze richtlijn. Ten 

aanzien van de uitgewisselde informatie is 

de ontvangende instantie gehouden 

hetzelfde niveau van vertrouwelijkheid in 

acht te nemen als de 
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informatieverstrekkende instantie. 
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