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12.2.2019 A8-0032/77

Pozmeňujúci návrh 77
Michael Cramer
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A8-0032/2019
Roberts Zīle
Spoločné pravidlá prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) V záujme intermodálnej 
spravodlivej hospodárskej súťaže by 
Komisia mala navrhnúť preskúmanie 
právnych predpisov v oblastiach 
multimodálnej spravodlivej a efektívnej 
cenotvorby, práv cestujúcich a lepších 
sociálnych noriem pre vodičov.

Or. en
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12.2.2019 A8-0032/78

Pozmeňujúci návrh 78
Michael Cramer
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A8-0032/2019
Roberts Zīle
Spoločné pravidlá prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 20
Nariadenie (ES) č. 1073/2009
Článok 28 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia do [vložiť dátum 
vypočítaný ako 5 rokov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia] predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
o uplatňovaní tohto nariadenia. Táto správa 
musí obsahovať informácie o tom, v akom 
rozsahu toto nariadenie prispelo k lepšiemu 
fungovaniu trhu osobnej cestnej dopravy.“

5. Komisia do [vložiť dátum 
vypočítaný ako 5 rokov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia] predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
o uplatňovaní tohto nariadenia. Táto správa 
musí obsahovať informácie o tom, v akom 
rozsahu toto nariadenie prispelo k lepšiemu 
fungovaniu trhu osobnej cestnej dopravy.“ 
Musí obsahovať aj závery o účinkoch 
tohto nariadenia na spravodlivú 
hospodársku súťaž na trhu intermodálnej 
osobnej dopravy a v prípade potreby 
navrhnúť zlepšenia najmä v oblasti práv 
cestujúcich, spravodlivej tvorby cien, 
lepších sociálnych a bezpečnostných 
noriem.

Or. en

Odôvodnenie

Po tom, čo rok 2018 sa stal Rokom multimodality EÚ, a na základe cieľov a iniciatív bielej 
knihy o doprave z roku 2011 je intermodálna spravodlivá hospodárska súťaž kľúčovým 
aspektom tohto právneho predpisu.


