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12.2.2019 A8-0032/85

Pakeitimas 85
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0032/2019
Roberts Zīle
Bendros patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais 
rinką taisyklės
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant sukurti nuoseklią sistemą, 
pagal kurią visoje Sąjungoje būtų 
teikiamos reguliarios keleivių vežimo 
tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais 
tarpmiestiniais maršrutais paslaugos, 
Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 turėtų 
būti taikomas visoms reguliarioms vežimo 
tarpmiestiniais maršrutais paslaugoms. 
Todėl to reglamento taikymo sritis turėtų 
būti išplėsta;

Išbraukta.

Or. pt
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12.2.2019 A8-0032/86

Pakeitimas 86
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0032/2019
Roberts Zīle
Bendros patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais 
rinką taisyklės
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) transporto sektorius, kuris, 
atsižvelgiant į bet kurios valstybės narės 
plėtros galimybes, turi būti laikomas 
strateginės svarbos sektoriumi, apima 
keleivių vežimą kelių transportu. 
Kiekviena valstybė narė turi atitinkamai 
nustatyti savo strateginę transporto 
sektoriaus plėtros viziją, kuri gali apimti 
reglamentavimą ir valstybės kontrolę, 
nustatant atitinkamas priemones, siekiant 
patenkinti visuomenės ir šalies poreikius, 
užtikrinti teritorinę ir socialinę sanglaudą 
ir kompensuoti neigiamą reglamentavimo 
panaikinimo poveikį, kaip pvz. transporto 
sektoriui skirtų lėšų mažinimą, taip pat 
prastesnės kokybės ir brangesnes viešojo 
transporto paslaugas ir infrastruktūrą;

Or. pt
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12.2.2019 A8-0032/87

Pakeitimas 87
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0032/2019
Roberts Zīle
Bendros patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais 
rinką taisyklės
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant užtikrinti tinkamą keleivių 
vežimo kelių transportu paslaugų rinkos 
veikimą, kiekvienoje valstybėje narėje 
turėtų būti paskirta nepriklausoma ir 
nešališka reguliavimo institucija. Ta 
institucija gali būti atsakinga ir už kitus 
reguliuojamus sektorius, pavyzdžiui, 
geležinkelių, energetikos arba 
telekomunikacijų sektorius;

(3) kiekviena valstybė narė turėtų 
turėti valstybinę reguliavimo instituciją, 
kuri užtikrintų, kad atitinkamoje 
valstybėje narėje būtų įgyvendinama 
keleivių vežimo kelių transportu strategija 
ir būtų stebima viešojo ir privačiojo 
sektorių subjektų veikla;

Or. pt
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12.2.2019 A8-0032/88

Pakeitimas 88
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0032/2019
Roberts Zīle
Bendros patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais 
rinką taisyklės
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) leidimai teikti reguliarias paslaugas 
šalies viduje ir tarptautiniais maršrutais 
turėtų būti išduodami pagal leidimų 
išdavimo tvarką. Leidimas turėtų būti 
išduotas, išskyrus atvejus, kai esama 
konkrečių su pareiškėju susijusių 
priežasčių, dėl kurių galima atsisakyti 
išduoti leidimą, arba kai paslauga keltų 
pavojų viešųjų paslaugų sutarties 
ekonominei pusiausvyrai. Siekiant 
užtikrinti, kad komercinių reguliarių 
paslaugų teikimas nekeltų pavojaus 
esamų viešųjų paslaugų sutarčių 
ekonominei pusiausvyrai, turėtų būti 
nustatytas ribinis atstumas. Jei 
konkrečiais maršrutais jau vežama pagal 
daugiau nei vieną viešųjų paslaugų 
sutartį, tą ribinį atstumą turėtų būti 
galima pailginti;

(8) leidimai teikti reguliarias paslaugas 
šalies viduje ir tarptautiniais maršrutais 
turėtų būti išduodami pagal leidimų 
išdavimo tvarką, kurią nustato valstybės 
narės ir jų kompetentingos valdžios 
institucijos;

Or. pt
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12.2.2019 A8-0032/89

Pakeitimas 89
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0032/2019
Roberts Zīle
Bendros patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais 
rinką taisyklės
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009
3 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
nacionalinę keleivių vežimo kelių 
transportu paslaugų sektoriaus reguliavimo 
instituciją. Ta institucija yra nešališka 
valdžios institucija, kuri organizacinės 
struktūros, funkcijų, hierarchijos ir 
sprendimų priėmimo požiūriu yra teisiškai 
atskira ir nepriklausoma nuo kitų viešojo 
ar privačiojo sektoriaus subjektų. Ji yra 
nepriklausoma nuo jokios kompetentingos 
valdžios institucijos, dalyvaujančios 
sudarant viešųjų paslaugų sutartis.

Kiekviena valstybė narė paskiria 
nacionalinę keleivių vežimo kelių 
transportu paslaugų sektoriaus valstybinę 
reguliavimo instituciją ir yra atsakinga už 
jos struktūros ir kompetencijos sričių 
nustatymą.

Or. pt


