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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών αποτελεί τον ακρογωνιαίο 
λίθο της ΕΕ και ότι η Ένωση έχει εφαρμόσει ένα ενιαίο σύστημα έγκρισης τύπου και 
εναρμονισμένο σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας οχημάτων· ότι, ως εκ τούτου, η 
αγορά ενός αυτοκινήτου ή η μεταφορά του σε άλλο κράτος μέλος έχει σημαντικά 
διευκολυνθεί, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη, εντούτοις, ότι το Κοινοβούλιο δέχεται πολλές καταγγελίες από 
πολίτες που συχνά αντιμετωπίζουν περίπλοκες διατυπώσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με την 
έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας για τα οχήματά τους σε άλλο κράτος μέλος και τις 
σχετικές πρόσθετες δαπάνες· ότι, συγχρόνως, η Ένωση και τα κράτη μέλη οφείλουν να 
εξασφαλίσουν ότι θα αποφευχθεί το ενδεχόμενο να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας με 
ψευδή πιστοποιητικά κυκλοφορίας για κλεμμένα οχήματα,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανονισμοί της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών παρέχουν 
ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας για τους πολίτες και, ως εκ τούτου, διευκολύνουν την 
κινητικότητα και την κοινωνική ενσωμάτωση·  ότι συμβάλλουν στη δημιουργία ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού για τους μεταφορείς τόσο στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου τύπου 
μέσων μεταφοράς όσο και μεταξύ διαφορετικών τύπων,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία των δικαιωμάτων 
των επιβατών θα πρέπει να εξασφαλίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές προστασίας του 
καταναλωτή για την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων εμπορικών πρακτικών όπως οι 
πρόσθετες χρεώσεις καθώς και για την κάλυψη σε περιπτώσεις χρεοκοπίας ή 
αφερεγγυότητας αεροπορικών εταιρειών· ότι η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να 
αντιδράσει σε νέα πολυτροπικά πρότυπα κινητικότητας,

1. υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να απλοποιήσει τη δυνατότητα 
διασυνοριακής μεταφοράς των οχημάτων, και καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
πλήρως τις αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την έκδοση άδειας κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων σε άλλα κράτη μέλη· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, ότι τα οχήματα 
(συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων με σύστημα οδήγησης στα δεξιά) που 
συμμορφούνται με το σχετικό σύστημα έγκρισης τύπου της ΕΕ πρέπει να είναι επιλέξιμα 
για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στα κράτη μέλη· επιπλέον καλεί την Επιτροπή να 
αυξήσει την ασφάλεια των εναρμονισμένων πιστοποιητικών άδειας κυκλοφορίας με 
στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου έκδοσης νέας άδειας κυκλοφορίας σε κλεμμένα 
οχήματα με ψευδή πιστοποιητικά κυκλοφορίας·

2. καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει μία νομοθετική πρόταση σχετικά με τους τεχνικούς 
ελέγχους των μηχανοκίνητων οχημάτων, με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου για 
τους πολίτες και τις βιομηχανίες, εξασφαλίζοντας συγχρόνως τη δυναμική ανάπτυξη των 
μεθόδων ελέγχου και του περιεχομένου της δοκιμής και την ταυτόχρονη εγγύηση του 
υψηλότερου δυνατού επιπέδου οδικής ασφάλειας·
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3. καλεί τα κράτη μέλη να ελαχιστοποιήσουν το οικονομικό κόστος που έχει για τους 
πολίτες η διασυνοριακή έκδοση αδείας κυκλοφορίας οχήματος, ώστε να αποφεύγονται τα 
περιττά έξοδα μέσω μιας κοινής προσέγγισης·

4. ζητεί την αμοιβαία αναγνώριση των τεχνικών ελέγχων μεταξύ των κρατών μελών επί τη 
βάσει κοινών ορισμών και συγκρίσιμων κανόνων για τη δοκιμασία οδήγησης κατά την 
μεταφορά οχήματος από ένα κράτος μέλος σε άλλο·

5. προτείνει τη δημιουργία ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων, η οποία θα συγκεντρώνει τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των οχημάτων ώστε να καθιστά δυνατή την αμοιβαία 
αναγνώριση των τεχνικών ελέγχων, να επιτρέπει τη δυνατότητα σύγκρισης σε όλη την 
Ευρώπη και να διευκολύνει τη διασυνοριακή έκδοση αδείας κυκλοφορίας οχήματος·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την αυστηρότερη επιβολή της 
διαλειτουργικότητας μεταξύ των εθνικών μεταφορών και των υπηρεσιών, προϊόντων και 
συστημάτων κινητικότητας, όπως αυτά που υπόκεινται στους κανόνες της ΕΕ για τα 
συστήματα διοδίων ή το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής 
Κυκλοφορίας (ERTMS), παράλληλα με ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης, 
επιβολής τιμών και έκδοσης εισιτηρίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο στους τομείς της δημόσιας 
και πολλαπλής κινητικότητας·

7. σημειώνει ότι με την έγκριση των δικαιωμάτων των επιβατών για τις μεταφορές με 
λεωφορεία και πούλμαν το 2011, η Ένωση διαθέτει τώρα ένα συνεκτικό και 
ολοκληρωμένο κατάλογο κανονισμών σχετικά με τα βασικά δικαιώματα των επιβατών 
που καλύπτουν όλους τους τύπους μεταφορών·

8. συνιστά την παγίωση των υπαρχόντων δικαιωμάτων των επιβατών σε ένα κοινό πλαίσιο, 
με στόχο την εναρμόνιση της εφαρμογής και επιβολής των εν λόγω προδιαγραφών σε όλα 
τα μέσα μεταφοράς εντός της εσωτερικής αγοράς και την αποφυγή διακρίσεων μεταξύ
των μέσων μεταφοράς·

9. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την καλύτερη προστασία των 
επιβατών σε περίπτωση αφερεγγυότητας αεροπορικών εταιρειών, για παράδειγμα μέσω 
υποχρεωτικής ασφάλισης για τις αεροπορικές εταιρείες ή δημιουργίας ταμείου 
εγγυήσεων·

10. υπογραμμίζει ότι η συνεκτική και εναρμονισμένη εφαρμογή και επιβολή των αρχών 
προστασίας των επιβατών σε όλη την Ένωση είναι θεμελιώδους σημασίας για τους 
πολίτες που ταξιδεύουν, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με μειωμένη κινητικότητα,
καθώς και για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στους επιχειρηματίες του 
τομέα των μεταφορών·

11. διαπιστώνει ότι τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν κατά τη μετακίνησή τους συχνούς 
φραγμούς και εμπόδια, που τους στερούν πολλές δυνατότητες της ενιαίας αγοράς, καλεί, 
δε, την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη προσοχή σε αυτήν την πτυχή σε ό,τι αφορά τα 
δικαιώματα των επιβατών·

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε να εφαρμόζεται σωστά η 
νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών, να ενημερώνονται οι 
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ευρωπαίοι πολίτες για τα δικαιώματα των επιβατών στην ΕΕ και, ιδίως, να 
διασφαλίζονται τα δικαιώματα αυτά·

13. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι εξακολουθεί να είναι δύσκολο για τους ταξιδιώτες 
να κάνουν κράτηση και να αποκτούν εισιτήρια για πολυτροπικά ταξίδια εντός της ΕΕ, και 
καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις του τομέα μεταφορών να 
αναλάβουν δράση για την καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου, πολυτροπικού συστήματος 
έκδοσης εισιτηρίων·

14. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τα δικαιώματα των επιβατών που επιλέγουν 
τη χρήση περισσότερων του ενός τρόπων μεταφοράς, ούτως ώστε η νομοθεσία να 
μπορέσει να συμβαδίσει με τα εξελισσόμενα πολυτροπικά πρότυπα κινητικότητας.
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