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12.2.2019 A8-0032/85

Alteração 85
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0032/2019
Roberts Zīle
Regras comuns para o acesso ao mercado internacional dos serviços de transporte em 
autocarro
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Para assegurar um 
enquadramento coerente do transporte 
interurbano de passageiros por serviços 
regulares de autocarro em toda a União, o 
Regulamento (CE) n.º 1073/2009 deveria 
aplicar-se a todos os transportes 
interurbanos por serviços regulares. O 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento deveria, portanto, ser 
alargado.

Suprimido

Or. pt
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12.2.2019 A8-0032/86

Alteração 86
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0032/2019
Roberts Zīle
Regras comuns para o acesso ao mercado internacional dos serviços de transporte em 
autocarro
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O transporte rodoviário de 
passageiros integra o sector de transportes 
que deve ser considerado estratégico para 
as opções de desenvolvimento de qualquer 
Estado-Membro. Como tal, cada Estado-
Membro deve definir a sua visão 
estratégica para o desenvolvimento do 
sector dos transportes, que pode passar 
pela regulação e controlo público do 
sector, definindo as medidas adequadas a 
suprir as necessidades das populações e 
do país, garantindo a coesão territorial e 
social, contrariando as consequências 
nefastas da liberalização que promovem a 
degradação e supressão da oferta 
de serviço de transportes, o encarecimento 
do serviço, a degradação da oferta pública 
de transportes e das infraestruturas.

Or. pt
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12.2.2019 A8-0032/87

Alteração 87
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0032/2019
Roberts Zīle
Regras comuns para o acesso ao mercado internacional dos serviços de transporte em 
autocarro
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Deveria ser nomeado, em cada 
Estado-Membro, um organismo regulador 
independente e imparcial, a fim de 
assegurar o bom funcionamento do 
mercado do transporte rodoviário de 
passageiros. Esse organismo pode também 
ser responsável por outros setores 
regulados, tais como o setor ferroviário, o 
setor energético ou o setor das 
telecomunicações.

(3) Cada Estado-Membro deve dispor 
de um organismo regulador público que 
assegure a implementação da estratégia 
de cada Estado-Membro para o transporte 
rodoviário de passageiros e a fiscalização 
da atividade de operadores públicos e 
privados.

Or. pt
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12.2.2019 A8-0032/88

Alteração 88
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0032/2019
Roberts Zīle
Regras comuns para o acesso ao mercado internacional dos serviços de transporte em 
autocarro
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A autorização de serviços regulares, 
tanto nacionais como internacionais, 
deveria estar sujeita a um processo de 
autorização. A autorização deveria ser 
concedida, exceto caso haja motivos 
específicos de recusa imputáveis ao 
requerente, ou o serviço comprometesse o 
equilíbrio económico de um contrato 
público de serviços. Deveria ser 
introduzido um limiar de distância a fim 
de assegurar que as operações de serviços 
regulares de cariz comercial não 
comprometem o equilíbrio económico de 
contratos públicos de serviços já 
existentes. No caso de itinerários já 
servidos por mais de um contrato público 
de serviços, deveria ser possível aumentar 
este limiar.

(8) A autorização de serviços regulares, 
tanto nacionais como internacionais, 
deveria estar sujeita a um processo de 
autorização determinado pelos Estados-
Membros e pelas suas autoridades 
competentes.

Or. pt
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12.2.2019 A8-0032/89

Alteração 89
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0032/2019
Roberts Zīle
Regras comuns para o acesso ao mercado internacional dos serviços de transporte em 
autocarro
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3
Regulamento (CE) n.º 1073/2009
Artigo 3-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro designa um único 
organismo regulador nacional para o setor 
dos transportes rodoviários de passageiros. 
Este organismo deve ser uma autoridade 
imparcial, juridicamente distinta e 
independente, no plano organizativo, 
funcional, hierárquico e decisório, de 
qualquer outro organismo público ou 
privado, e deve ser independente de 
qualquer autoridade competente 
envolvida na adjudicação de contratos 
públicos de serviços.

Cada Estado-Membro designa um 
organismo regulador público nacional para 
o setor dos transportes rodoviários de 
passageiros, cabendo a cada Estado-
Membro a definição da sua estrutura e 
competências.

Or. pt


