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12.2.2019 A8-0032/85

Τροπολογία 85
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0032/2019
Roberts Zīle
Κοινοί κανόνες πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Για να εξασφαλισθεί ένα 
συνεκτικό πλαίσιο για τις υπεραστικές 
μεταφορές επιβατών με τακτικές γραμμές 
με πούλμαν και λεωφορεία σε ολόκληρη 
την Ένωση, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1073/2009 πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες 
τις υπεραστικές μεταφορές που 
εκτελούνται με τακτικές γραμμές. Ως εκ 
τούτου, το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να επεκταθεί.

διαγράφεται
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12.2.2019 A8-0032/86

Τροπολογία 86
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0032/2019
Roberts Zīle
Κοινοί κανόνες πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Οι οδικές μεταφορές επιβατών 
ανήκουν στον τομέα των μεταφορών, ο 
οποίος πρέπει να θεωρείται στρατηγικός 
για τις επιλογές ανάπτυξης κάθε κράτους 
μέλους. Ως εκ τούτου, κάθε κράτος μέλος 
πρέπει να καθορίζει το στρατηγικό του 
όραμα για την ανάπτυξη του τομέα των 
μεταφορών, που μπορεί να περιλαμβάνει 
τη ρύθμιση και τον δημόσιο έλεγχο του 
τομέα, ορίζοντας τα κατάλληλα μέτρα για 
την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού 
και της χώρας, ώστε να εξασφαλίζεται η 
εδαφική και κοινωνική συνοχή, η 
αντιμετώπιση των αρνητικών 
επιπτώσεων της ελευθέρωσης, όπως η 
διακοπή της παροχής υπηρεσιών 
μεταφοράς και η υποβάθμιση της 
ποιότητας και η αύξηση του κόστους των 
μεταφορικών υπηρεσιών και υποδομών.
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12.2.2019 A8-0032/87

Τροπολογία 87
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0032/2019
Roberts Zīle
Κοινοί κανόνες πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
οριστεί ένας ανεξάρτητος και 
αμερόληπτος ρυθμιστικός φορέας για να 
διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της 
αγοράς οδικών μεταφορών επιβατών. Ο 
εν λόγω φορέας μπορεί επίσης να είναι 
αρμόδιος και για άλλους ρυθμιζόμενους 
τομείς όπως οι σιδηροδρομικές 
μεταφορές, η ενέργεια ή οι 
τηλεπικοινωνίες.

(3) Κάθε κράτος μέλος πρέπει να 
διαθέτει έναν δημόσιο ρυθμιστικό φορέα 
που θα διασφαλίζει την εφαρμογή της 
στρατηγικής κάθε κράτους μέλους στον 
τομέα των οδικών μεταφορών επιβατών 
και τον έλεγχο των δημόσιων και 
ιδιωτικών μεταφορέων.

Or. pt
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12.2.2019 A8-0032/88

Τροπολογία 88
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0032/2019
Roberts Zīle
Κοινοί κανόνες πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η χορήγηση άδειας σε ό,τι αφορά 
τόσο τις εθνικές όσο και τις διεθνές 
τακτικές γραμμές θα πρέπει να υπόκειται 
σε διαδικασία χορήγησης άδειας. Η άδεια 
θα πρέπει να χορηγείται, εκτός εάν 
υφίστανται συγκεκριμένοι λόγοι 
απόρριψης της αίτησης που σχετίζονται 
με τον αιτούντα, ή σε περίπτωση που η 
γραμμή θα θέσει σε κίνδυνο την 
οικονομική ισορροπία σύμβασης παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών. Θα πρέπει να 
καθιερωθεί όριο απόστασης προκειμένου 
να διασφαλίζεται ότι οι εμπορικές 
μεταφορές τακτικών γραμμών δεν θέτουν 
σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία 
υφιστάμενων συμβάσεων παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών. Σε περίπτωση 
διαδρομών που εξυπηρετούνται ήδη 
βάσει περισσότερων από μία συμβάσεων 
παροχής δημόσιων υπηρεσιών, θα πρέπει 
να υπάρχει η δυνατότητα αύξησης του εν 
λόγω ορίου.

(8) Η χορήγηση άδειας σε ό,τι αφορά 
τόσο τις εθνικές όσο και τις διεθνείς 
τακτικές γραμμές θα πρέπει να υπόκειται 
σε διαδικασία χορήγησης άδειας 
καθοριζόμενη από τα κράτη μέλη και τις 
αρμόδιες αρχές τους.

Or. pt
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12.2.2019 A8-0032/89

Τροπολογία 89
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0032/2019
Roberts Zīle
Κοινοί κανόνες πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009
Άρθρο 3 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εθνικό 
ρυθμιστικό φορέα για τον τομέα οδικών 
μεταφορών επιβατών. Ο εν λόγω φορέας 
είναι αμερόληπτη αρχή η οποία είναι, από 
οργανωτική, λειτουργική, ιεραρχική 
άποψη και από άποψη λήψης 
αποφάσεων, νομικά διακριτή και 
ανεξάρτητη από οποιαδήποτε άλλη 
δημόσια ή ιδιωτική οντότητα. Είναι 
ανεξάρτητος από οποιαδήποτε άλλη 
αρμόδια αρχή που εμπλέκεται στην 
ανάθεση σύμβασης παροχής δημόσιων 
υπηρεσιών.

Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εθνικό 
δημόσιο ρυθμιστικό φορέα για τον τομέα 
οδικών μεταφορών επιβατών και 
αποφασίζει για τη δομή και τις 
αρμοδιότητές του.

Or. pt


