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12.2.2019 A8-0032/85

Amendamentul 85
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0032/2019
Roberts Zīle
Norme comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și 
autobuzul
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a asigura un cadru coerent 
pentru serviciile de transport interurban 
regulat de persoane cu autocarul și 
autobuzul în întreaga Uniune, 
Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 ar 
trebui să se aplice tuturor serviciilor 
regulate de transport interurban. 
Domeniul de aplicare al respectivului 
regulament ar trebui, prin urmare, extins.

eliminat

Or. pt
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12.2.2019 A8-0032/86

Amendamentul 86
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0032/2019
Roberts Zīle
Norme comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și 
autobuzul
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Sectorul transporturilor, care 
trebuie considerat de importanță 
strategică în ceea ce privește opțiunile de 
dezvoltare ale oricărui stat membru, 
include transportul rutier de persoane. 
Astfel, fiecare stat membru trebuie să își 
definească viziunea strategică pentru 
dezvoltarea sectorului transporturilor, 
care poate include reglementări și control 
public cu măsuri adecvate care să 
răspundă nevoilor populației și ale țării, 
asigurând coeziunea teritorială și socială, 
compensând efectele negative ale 
liberalizării, precum scăderea calității și 
reducerea ofertei de servicii de transport, 
scumpirea acestor servicii și reducerea 
calității ofertei publice de servicii de 
transport și a infrastructurilor.

Or. pt
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12.2.2019 A8-0032/87

Amendamentul 87
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0032/2019
Roberts Zīle
Norme comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și 
autobuzul
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ar trebui să se desemneze, în 
fiecare stat membru, un organism de 
reglementare independent și imparțial, 
pentru a asigura buna funcționare a pieței 
de transport rutier de persoane. 
Organismul respectiv poate fi, de 
asemenea, responsabil pentru alte 
sectoare reglementate, cum ar fi sectorul 
feroviar, energetic sau de telecomunicații.

(3) Fiecare stat membru ar trebui să 
aibă un organism public de reglementare 
care să asigure punerea în aplicare a 
strategiei de transport rutier de persoane în 
fiecare stat membru și să monitorizeze 
activitatea operatorilor din sectorul public 
și privat.

Or. pt
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12.2.2019 A8-0032/88

Amendamentul 88
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0032/2019
Roberts Zīle
Norme comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și 
autobuzul
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Autorizare de servicii regulate 
naționale și internaționale ar trebui să facă 
obiectul unei proceduri de autorizare. 
Autorizarea ar trebui acordată, cu 
excepția cazului în care există motive 
specifice de refuz care pot fi atribuite 
solicitantului sau dacă serviciul ar 
compromite echilibrul economic al unui 
contract de servicii publice. Ar trebui să 
se introducă o valoare-limită în kilometri 
pentru a se asigura că operațiunile 
comerciale aferente serviciilor regulate 
nu compromit echilibrul economic al 
contractelor de servicii publice existente. 
În cazul rutelor deservite deja de mai mult 
de un contract de servicii publice, ar 
trebui să existe posibilitatea de a mări 
această valoare-limită.

(8) Autorizarea de servicii regulate 
naționale și internaționale ar trebui să facă 
obiectul unei proceduri de autorizare 
stabilite de statele membre și autoritățile 
lor competente.

Or. pt
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12.2.2019 A8-0032/89

Amendamentul 89
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0032/2019
Roberts Zīle
Norme comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și 
autobuzul
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1073/2009
Articolul 3 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru desemnează un 
organism național unic de reglementare în 
sectorul transportului rutier de persoane. 
Organismul respectiv este o autoritate 
imparțială care, în termeni 
organizaționali, funcționali, ierarhici și 
decizionali, este distinctă din punct de 
vedere juridic și independentă de orice 
altă entitate publică sau privată. El este 
independent de orice autoritate 
competentă implicată în acordarea unui 
contract de servicii publice.

Fiecare stat membru desemnează un 
organism național public de reglementare 
în sectorul transportului rutier de persoane 
și este responsabil cu definirea structurii 
și a mandatului acestuia.

Or. pt


