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34 734 EU-voorstellen: EU-mobiliteitspakket 

Nr. 3  BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 29 juni 2017 

Hierbij meld ik u dat de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 
heeft geadviseerd het parlementair behandelvoorbehoud, zoals 
vastgelegd bij de vijf EU-voorstellen uit het EU-mobiliteitspakket 
(Kamerstuk 34 734, nr. 2), te weten 
– het EU-voorstel voor Verordening road haulage (cabotage) COM (2017) 

281; 
– het EU-voorstel voor Verordening rust- en rijtijden COM (2017) 277; 
– het EU-voorstel voor Richtlijn detachering wegverkeer COM (2017) 278; 
– het EU-voorstel voor Richtlijn Europese elektronische tolsystemen 

COM (2017) 280; 
– het EU-voorstel voor Richtlijn Eurovignet COM (2017) 275, 
met de volgende afspraken formeel te beëindigen: 

1. De Kamer zal voorafgaand aan de komende Transportraden worden 
geïnformeerd over de onderhandelingen over het 
EU-mobiliteitspakket. 

2. De Kamer zal worden geïnformeerd als er nieuwe, belangrijke 
stappen worden gezet in de onderhandelingen. 

3. Kort na de zomer zal de Kamer worden geïnformeerd over de 
uitkomst van de eerste Raadswerkgroepen en een eerste analyse 
ontvangen van het krachtenveld in de lidstaten. 

4. De Minister zal een impact assessment laten uitvoeren voor de 
Nederlandse transportsector en die voor het eind van het jaar naar de 
Kamer sturen. Bij deze impact assessment, en zo mogelijk eerder, zal 
zij in ieder geval ingaan op de consequenties van het mobiliteitspak-
ket op voor Nederland belangrijke aspecten, bijvoorbeeld op het 
gebied van de concurrentiepositie, lastenverzwaringen, gevolgen 
voor kleine ondernemers en autonomie. 

De vastgestelde afspraken zijn in bijgaande conceptbrief aan de Minister 
van Infrastructuur en Milieu en in afschrift aan de Minister van Buiten-
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landse Zaken en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
vastgesteld1. 

Namens de vaste commissie voor Europese Zaken verzoek ik u dit advies 
en de bijgaande conceptbrief ter besluitvorming aan de Tweede Kamer 
voor te leggen. 

De fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken,
Azmani

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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