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ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et kaupade vaba liikumine on ELi üks nurgakivi ning et EL on kehtestanud 
ühtse tüübikinnituse süsteemi ja ühtlustanud mootorsõidukite registreerimissertifikaadid; 
arvestades, et sõiduauto ostmine muust liikmesriigist või üleviimine sinna on seega 
muutunud palju lihtsamaks; 

B. arvestades, et Euroopa Parlament saab siiski mitmeid kaebusi kodanikelt, kes puutuvad 
sageli kokku tülikate formaalsustega, mis on eelkõige seotud sõidukite uuesti 
registreerimisega teises liikmesriigis ja vastavate lisakuludega; arvestades, et samal ajal 
peavad Euroopa Liit ja liikmesriigid tagama, et ei hakkaks levima võltsitud 
registreerimistunnistusega varastatud sõidukite uuesti registreerimine;

C. arvestades, et reisijate õigusi puudutavad ELi eeskirjad tagavad kodanikele minimaalse 
kaitse ning soodustavad seega liikuvust ja sotsiaalset integratsiooni; arvestades, et nad 
aitavad luua võrdsed võimalused veoettevõtjatele nii transpordiliikide raames kui ka 
nende vahel;

D. arvestades, et reisijate õigusi kaitsev õigusraamistik peab tagama tarbijakaitse 
miinimumstandardi, mis suudab vastu pidada arenevatele äritavadele, näiteks lisamaksed, 
ning hõlmab lennuettevõtjate pankroti ja maksejõuetuse juhtumeid; arvestades, et EL 
peaks võtma arvesse uusi multimodaalseid liikumisharjumusi;

1. toetab komisjoni jõupingutusi sõiduautode piiriülese üleviimise lihtsustamiseks ning 
kutsub liikmesriike üles rakendama sõiduautode teistes liikmesriikides registreerimisel 
täielikult ELi õiguse põhimõtteid; tuletab sellega seoses meelde, et vastava ELi 
tüübikinnitusega sõiduautod (kaasa arvatud parempoolse rooliga sõiduautod) peaksid 
sobima teistes liikmesriikides registreerimiseks ja kutsub komisjoni üles suurendama 
ühtlustatud registreerimistunnistuste turvalisust, et vähendada võltsitud 
registreerimistunnistusega varastatud sõidukite uuesti registreerimise ohtu;

2. kutsub komisjoni üles esitama seadusandlikku ettepanekut mootorsõidukite 
tehnoülevaatuse kohta eesmärgiga vähendada kodanike ja tööstuse halduskoormust, 
tagades samal ajal ülevaatuse meetodite ja sisu hoogsa edasiarendamise ning 
liiklusohutuse võimalikult kõrge taseme;

3. kutsub liikmesriike üles hoidma sõiduauto piiriülese registreerimise rahalise kulu 
kodanike jaoks võimalikult madalal, vältides ühise lähenemisviisi abil liigseid kulusid;

4. nõuab sõiduauto piiriülesel üleviimisel tehnoülevaatuste vastastikust tunnustamist 
liikmesriikides, võttes aluseks ühised määratlused ja võrreldava kontrollistandardi;

5. teeb ettepaneku Euroopa andmebaasi loomiseks, kuhu koondataks kõikide sõidukite 
tehnilised andmed, et võimaldada tehnoülevaatuste vastastikust tunnustamist, lubada 
võrreldavust kogu Euroopas ja hõlbustada piiriülest registreerimist;
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6. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles hoogustama riiklike transpordi- ja liikuvusteenuste, 
toodete ja süsteemide koostoimimise tugevdamist, näiteks ELi eeskirjadega reguleeritud 
teemaksusüsteemide või Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi (ERTMS) ning 
ühistranspordi ja ühendveoahelatega seotud Euroopa integreeritud teabe-, hinna- ja 
piletisüsteemi valdkonnas;

7. võtab teadmiseks, et bussireisijate õiguste kehtestamisega 2011. aastal on ELil nüüdsest 
põhjalikud ja terviklikud eeskirjad reisijate kõiki transpordiliike hõlmavate põhiõiguste 
reguleerimiseks;

8. soovitab konsolideerida praegused reisijate õigused ühisesse raamistikku, et ühtlustada 
kõnealuste eeskirjade kohaldamine ja rakendamine kõikides ühtsel turul eksisteerivates 
transpordiliikides ja vältida eri transpordiliikide vahelist diskrimineerimist;

9. kutsub komisjoni üles esitama seadusandlikku ettepanekut reisijate paremaks kaitsmiseks 
lennuettevõtjate maksejõuetuse korral, näiteks lennuettevõtjatele kohustusliku kindlustuse 
kehtestamise või tagatisfondi loomise kaudu;

10. rõhutab, et reisijate kaitse ühtne ja ühtlustatud rakendamine ja täitmine kogu ELis on 
reisivate kodanike, sealhulgas piiratud liikuvusega kodanike jaoks väga suure tähtsusega, 
samuti veoettevõtjatele võrdsete võimaluste tagamiseks;

11. märgib, et puuetega inimesed puutuvad reisides väga sageli kokku tõkete ja takistustega, 
mis muudab ühtse turu paljud võimalused neile kättesaamatuks, kutsub komisjoni üles 
seda aspekti seoses reisijate õigustega rohkem arvesse võtma;

12. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et reisijate õigusi kaitsvad õigusaktid 
rakendatakse nõuetekohaselt, et Euroopa kodanikud oleksid reisijate õigustest ELis 
teadlikud ja eelkõige seda, et kõnealuseid õigusi järgitaks;

13. juhib tähelepanu sellele, et reisijatel on endiselt keeruline broneerida ja osta 
mitmeliigiliste reiside jaoks ELis pileteid, ning kutsub komisjoni, liikmesriike ja 
transpordisektori ettevõtjaid üles tagama integreeritud, mitmeliigilise piletite väljastamise 
süsteemi kasutuselevõtmine;

14. kutsub komisjoni üles esitama ettepanekut reisijate õiguste kohta mitme transpordiliigi 
kasutamisel, eesmärgiga ajakohastada õigusaktid vastavalt väljakujunevatele 
mitmeliigilistele liikumisharjumustele.
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