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FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at den fri bevægelighed for varer er en af hjørnestenene i EU, og at 
Unionen har indført et ensartet typegodkendelsessystem og harmoniserede 
registreringsattester for motorkøretøjer, samt at det derfor er blevet meget nemmere at 
købe en bil i en anden medlemsstat eller at overføre en bil til en anden medlemsstat; 

B. der henviser til, at Parlamentet imidlertid modtager talrige klager fra borgere, som ofte 
bliver mødt med besværlige formaliteter, der især har at gøre med omregistreringen af 
deres køretøjer i en anden medlemsstat og de ekstra omkostninger i forbindelse hermed; 
der henviser til, at Unionen og medlemsstaterne skal sikre, at omregistrering af stjålne 
køretøjer med forfalskede registreringsattester ikke finder sted;

C. der henviser til, at EU-reglerne vedrørende passagerers rettigheder skaber et minimum af 
beskyttelse for borgerne, og derved fremmes bevægeligheden og den sociale integration; 
der henviser til, at de bidrager til at skabe lige konkurrencevilkår både inden for og på 
tværs af transportformerne;

D. der henviser til, at den EU-lovramme, der beskytter passagerers rettigheder, bør sikre 
minimumsstandarder for forbrugerbeskyttelse, som kan modstå luftfartsselskabernes 
handelspraksis, som er under stadig udvikling, såsom tillægsgebyrer, og skal omfatte 
flyselskabers konkurs eller insolvens; der henviser til, at Unionen bør reagere på nye 
multimodale mobilitetsmønstre;

1. støtter Kommissionens bestræbelser på at forenkle den grænseoverskridende overførsel af 
biler og opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre EU-lovgivningens 
principper vedrørende registreringen af biler i andre medlemsstater; gør i denne henseende 
opmærksom på, at de biler (inklusive højrestyrede køretøjer), som er i overensstemmelse 
med den relevante EU-typegodkendelse, bør kunne registreres i medlemsstaterne og 
opfordrer Kommissionen til at forbedre sikkerheden i forbindelse med harmoniserede 
registreringsattester for at minimere risikoen for omregistrering af stjålne køretøjer med 
forfalskede registreringsattester;

2. opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag til retsakt om teknisk kontrol af 
motorkøretøjer med henblik på at mindske den administrative byrde for borgerne og 
industrien, sikre en dynamisk videreudvikling af kontrollens metoder og indhold, samtidig 
med at der sikres et så højt trafiksikkerhedsniveau som muligt;

3. opfordrer medlemsstaterne til at sørge for, at borgernes udgifter til registrering af en 
personbil i en anden medlemsstat er så lave som muligt, og at unødvendige omkostninger 
forhindres ved hjælp af en fælles procedure;

4. kræver, at medlemsstaterne i forbindelse med en grænseoverskridende overførsel af en 
personbil gensidigt anerkender den tekniske kontrol, hvilket forudsætter, at der findes 
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fælles definitioner og en ensartet standard for kontrollen;

5. foreslår, at der oprettes en europæisk database, som samler de tekniske data for alle 
køretøjer på ét sted, så det bliver muligt gensidigt at anerkende den tekniske kontrol og 
foretage en sammenligning på EU-plan og lettere at registrere en bil i en anden 
medlemsstat;

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre en strengere håndhævelse af 
interoperabilitet mellem nationale transport- og mobilitetstjenester, produkter og systemer, 
herunder dem, der er reguleret af EU vedrørende bompengesystemer eller ERTMS samt 
information, prisfastsættelse og billettering, der er integreret på europæisk niveau og 
forbundet med offentlig og intermodal mobilitet;

7. bemærker, at Unionen med vedtagelsen af buspassagerers rettigheder i 2011 nu har et 
omfattende og integreret regelsæt om grundlæggende passagerrettigheder, der dækker alle 
transportformer;

8. anbefaler at konsolidere de eksisterende passagerrettigheder i en fælles ramme for at 
harmonisere anvendelsen og gennemførelsen af disse bestemmelser inden for alle 
transportformer i det indre marked og undgå forskelsbehandling mellem forskellige 
transportformer;

9. opfordrer Kommissionen til at fremsætte et lovforslag for at beskytte passagererne bedre 
ved flyselskabers insolvens, f.eks. ved at indføre en obligatorisk forsikring for 
flyselskaber eller oprette en garantifond;

10. understreger, at den sammenhængende og harmoniserede gennemførelse og håndhævelse 
af passagerbeskyttelse i hele Unionen er af central betydning for rejsende borgere, 
herunder personer med nedsat mobilitet, samt for at sikre lige konkurrencevilkår for 
transportoperatører;

11. konstaterer, at rejsende handicappede meget ofte udsættes for hindringer og barrierer, som 
gør, at der er mange muligheder i det indre marked, som de ikke kan udnytte, og opfordrer 
Kommissionen til i højere grad at tage højde for dette aspekt i forbindelse med 
passagerers rettigheder;

12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sørge for, at lovgivningen om 
beskyttelse af passagerers rettigheder gennemføres korrekt, at de europæiske borgere er 
bevidste om passagerrettighederne i EU, og navnlig, at disse rettigheder bliver overholdt;

13. henviser til, at rejsende stadigvæk har problemer med at reservere og købe billetter til 
multimodale rejser i EU, og opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og 
transportvirksomhederne til at tage tiltag til, at der indføres et integreret, multimodalt 
system for udstedelse af billetter;

14. opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag om passagerrettigheder ved benyttelse 
af flere transportformer for at sikre, at lovgivningen holder trit med udviklingen inden for 
multimodale mobilitetsmønstre;
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