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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že svobodný pohyb zboží je jedním ze základních kamenů EU a že 
Unie zavedla jednotný systém schvalování typu motorových vozidel a harmonizované 
osvědčení o registraci; vzhledem tedy k tomu, že koupit si vozidlo v jiném členském státě 
nebo je do jiného členského státu převést je nyní mnohem snazší; 

B. vzhledem však k tomu, že na Parlament se se svými stížnostmi obrací mnoho občanů, 
kteří se často setkávají s příliš složitými administrativními postupy, zejména pokud jde 
o registraci vozidel v případě stěhování do jiného členského státu a o související 
dodatečné náklady; vzhledem k tomu, že zároveň musí Unie a členské státy zajistit, aby 
nedocházelo k přeregistraci kradených vozidel s falšovanými osvědčeními o registraci;

C. vzhledem k tomu, že předpisy EU o právech cestujících poskytují základní úroveň 
ochrany a usnadňují tak mobilitu a sociální integraci; vzhledem k tomu, že tyto předpisy 
pomáhají vytvářet rovné podmínky pro dopravní podniky, a to jak v rámci jednotlivých 
způsobů dopravy, tak i mezi nimi;

D. vzhledem k tomu, že právní rámec EU na ochranu práv cestujících musí zaručovat 
základní úroveň ochrany spotřebitelů, která odolá vývoji komerčních praktik, jako jsou 
dodatečné poplatky, a pokryje i případy krachu nebo platební neschopnosti leteckých 
společností; vzhledem k tomu, že Unie by měla reagovat na nové multimodální vzorce 
mobility; 

1. podporuje Komisi v jejím úsilí o zjednodušení postupů pro převod vozidel mezi 
členskými státy a vyzývá členské státy, aby plně uplatňovaly zásady právních předpisů 
EU o registraci vozidel v jiných členských státech; v této souvislosti připomíná, že osobní 
automobily (včetně vozidel s řízením vpravo) by mělo být vždy možné registrovat 
v členských státech, pokud splňují příslušné schválení typu EU, a vyzývá Komisi zvýšila 
bezpečnost harmonizovaných osvědčení o registraci, aby se minimalizovalo riziko 
přeregistrování kradených vozidel s falšovanými osvědčeními o registraci;

2. vyzývá Komisi, aby předložila návrh právního předpisu o technických kontrolách 
motorových vozidel, který by snížil administrativní zátěž občanů a podniků a zaručil další 
dynamický rozvoj metod a obsahu kontrol a zároveň co nejvyšší úroveň bezpečnosti 
silničního provozu;

3. vyzývá členské státy, aby zachovávaly finanční náklady občanů na přeshraniční registraci 
osobního automobilu na co nejnižší možné úrovni, a to tak, že zabrání zbytečným 
nákladům prostřednictvím postupu na úrovni Společenství;

4. vyzývá členské státy ke vzájemnému uznávání technických kontrol při přeshraniční 
registraci osobních automobilů, a to na základě podmínek společných definic a 
srovnatelné úrovně kontroly;
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5. navrhuje zřízení evropské databáze, která soustředí technické údaje všech vozidel a 
umožní tak vzájemné uznávání technických kontrol a jejich celoevropskou srovnatelnost a 
usnadní přeshraniční registraci vozidel;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily přísnější prosazování interoperability mezi 
vnitrostátními službami, produkty a systémy v oblasti dopravy a mobility, jako jsou ty, 
které upravují předpisy EU o systémech pro výběr mýtného, evropský systém řízení 
železničního provozu (ERTMS) a také celoevropsky integrované poskytování informací, 
určování cen a vystavování jízdenek v oblasti veřejné a intermodální dopravy;

7. podotýká, že Unie v roce 2011 přijala právní předpis o právech cestujících v autobusové 
dopravě, takže nyní již existuje souhrnná, integrovaná právní úprava o základních právech 
cestujících, která se vztahuje na všechny způsoby dopravy;

8. doporučuje konsolidaci stávajících práv cestujících ve společném rámci, aby bylo 
harmonizováno uplatňování a prosazování těchto předpisů ve všech druzích dopravy na 
společném trhu a zabráněno diskriminaci mezi různými druhy dopravy;

9. vyzývá Komisi, aby předložila legislativní návrh za účelem lepší ochrany cestujících 
v případě insolventnosti leteckých společností, například zavedením pojišťovací 
povinnosti pro letecké společnosti nebo zřízením záručního fondu;

10. zdůrazňuje, že předpisy na ochranu cestujících musí být důsledně a jednotně provedeny a 
uplatňovány v celé Unii, což je velmi důležité jak z hlediska občanů, kteří cestují, včetně 
osob se sníženou mobilitou, tak i proto, aby byly vytvořeny rovné podmínky hospodářské 
soutěže mezi dopravními podniky;

11. konstatuje, že osoby se zdravotním postižením při cestování velmi často narážejí na 
překážky a bariéry, které jim uzavírají řadu možností poskytovaných společným trhem; 
vyzývá Komisi, aby toto hledisko v souvislosti s právy cestujících více zohledňovala;

12. žádá Komisi a členské státy, aby se ujistily o správném provádění právních předpisů 
upravujících práva cestujících, aby evropští občané znali práva cestujících v EU a zejména 
aby byla tato práva dodržována;

13. upozorňuje, že pro cestující je stále ještě obtížné rezervovat si a zakoupit jízdenky pro 
multimodální cestu na území EU, a žádá Komisi, členské státy a podniky z přepravního 
odvětví, aby zajistily vytvoření integrovaného multimodálního systému vystavování 
jízdenek;

14. vyzývá Komisi, aby předložila návrh o právech cestujících využívajících více druhů 
dopravy, neboť legislativa musí držet krok s vývojem multimodálních vzorců mobility.
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