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EHDOTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että tavaroiden vapaa liikkuvuus on EU:n kulmakivi ja että EU on ottanut 
käyttöön moottoriajoneuvojen yhtenäisen tyyppihyväksyntäjärjestelmän ja 
yhdenmukaistanut niiden rekisteröintitodistukset; ottaa huomioon, että näin ollen auton 
ostaminen toisessa jäsenvaltiossa tai auton siirtäminen toiseen jäsenvaltioon on muuttunut 
paljon helpommaksi;

B. toteaa kuitenkin, että parlamentti saa lukuisia valituksia kansalaisilta, jotka toistuvasti 
kohtaavat hankalia muodollisuuksia, jotka liittyvät erityisesti heidän ajoneuvojensa 
uudelleenrekisteröintiin toisessa jäsenvaltiossa ja siitä aiheutuviin lisäkuluihin; ottaa 
huomioon, että toisaalta unionin ja sen jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei varastettuja 
ajoneuvoja rekisteröidä uudelleen väärennetyllä rekisteröintitodistuksella;

C. ottaa huomioon, että matkustajien oikeuksia koskevat EU:n säännöt takaavat kansalaisille 
suojelun vähimmäistason ja edistävät näin ollen sekä liikkuvuutta että sosiaalista 
integraatiota; katsoo, että ne edistävät myös liikenteenharjoittajien ja eri liikennemuotojen 
yhtäläisiä toimintaedellytyksiä;

D. katsoo, että matkustajien oikeuksia koskevassa EU:n lainsäädännössä on taattava sellainen 
kuluttajansuojan vähimmäistaso, jonka avulla voidaan torjua lisämaksujen kaltaisten 
kaupallisten menettelyjen kehitystä, ja kehyksen on katettava myös lentoyhtiöiden 
konkurssi- ja maksukyvyttömyystapaukset; katsoo, että EU:n olisi otettava huomioon 
uudet multimodaaliset liikkuvuusmallit;

1. tukee komission pyrkimyksiä yksinkertaistaa autojen siirrettävyyttä yli rajojen ja pyytää 
jäsenvaltioita panemaan kokonaisuudessaan täytäntöön autojen rekisteröintiä toisessa 
jäsenvaltiossa koskevat EU:n lainsäädännön periaatteet; muistuttaa tässä yhteydessä, että 
EU:n tyyppihyväksyntävaatimusten mukaisten autojen (oikeanpuoleisella ohjauksella 
varustetut ajoneuvot mukaan luettuina) olisi oltava rekisteröintikelpoisia jäsenvaltioissa, ja 
kehottaa komissiota lisäämään yhdenmukaistettujen rekisteröintitodistusten turvallisuutta, 
jotta minimoidaan se mahdollisuus, että varastettuja ajoneuvoja rekisteröidään uudelleen 
väärennetyllä rekisteröintitodistuksella;

2. kehottaa komissiota antamaan moottoriajoneuvojen katsastusta koskevan 
lainsäädäntöaloitteen, jotta voidaan vähentää kansalaisiin ja yrityksiin kohdistuvaa 
hallinnollista rasitetta sekä varmistaa katsastusmenetelmien ja -sisältöjen dynaaminen 
jatkokehitys ja tieturvallisuuden mahdollisimman korkea taso;

3. kehottaa jäsenvaltioita pitämään henkilöautojen rajat ylittävästä rekisteröinnistä 
kuluttajille aiheutuvat kulut mahdollisimman vähäisinä siten, että tarpeettomat 
kustannukset ehkäistään yhteisen lähestymistavan avulla;
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4. vaatii yhteisten määritelmien ja vertailukelpoisen katsastusstandardin perusteella 
katsastusten vastavuoroista tunnustamista jäsenvaltioiden välillä, kun henkilöauto 
siirretään toiseen maahan;

5. ehdottaa sellaisen eurooppalaisen tietokannan perustamista, johon tallennetaan keskitetysti 
kaikkien ajoneuvojen tekniset tiedot katsastusten vastavuoroista tunnustamista varten ja 
joka sallii ajoneuvojen vertailtavuuden kaikkialla Euroopassa sekä helpottaa rajojen yli 
tapahtuvaa rekisteröintiä;

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan kansallisten liikenne- ja 
liikkumispalveluiden, -tuotteiden ja -järjestelmien – kuten niiden järjestelmien, joihin 
sovelletaan tiemaksujärjestelmiä tai Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmää 
koskevia EU:n sääntöjä – yhteentoimivuuden tehokkaan valvonnan, sekä Euroopan tasolla 
yhtenäisen julkisen ja intermodaalisen liikenteen tieto-, hinnoittelu- ja lippujärjestelmän;

7. toteaa, että sen seurauksena, että matkustajien oikeuksia linja-autoliikenteessä koskeva 
lainsäädäntökehys hyväksyttiin vuonna 2011, EU:ssa ovat voimassa matkustajien 
perusoikeuksia koskevat kattavat ja yhtenäiset säännöt, jotka koskevat kaikkia 
liikennemuotoja;

8. suosittaa voimassa olevien matkustajien oikeuksien vakiinnuttamista yhteisiin puitteisiin, 
jotta yhdenmukaistettaisiin kyseisten säädösten soveltaminen ja täytäntöönpano kaikissa 
liikennemuodoissa sisämarkkinoilla ja ehkäistäisiin liikennemuotojen välistä syrjintää;

9. kehottaa komissiota tekemään lainsäädäntöehdotuksen, jotta matkustajia suojeltaisiin 
lentoyhtiöiden konkurssien varalta entistä paremmin, esimerkiksi velvoittamalla 
lentoyhtiöitä ottamaan vakuutus tai perustamalla takuurahasto;

10. korostaa, että matkustajien oikeuksien suojelun yhtenäinen ja yhdenmukainen valvonta 
kaikkialla EU:n alueella on erityisen tärkeää sekä matkustavien kansalaisten kannalta, 
liikuntarajoitteiset henkilöt mukaan lukien, että liikenteenharjoittajien yhtäläisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi;

11. panee merkille, että vammaiset henkilöt kohtaavat matkustaessaan erittäin usein esteitä, 
jotka vievät heiltä monet sisämarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet; kehottaa komissiota 
ottamaan tämän seikan huomioon entistä paremmin matkustajien oikeuksien yhteydessä;

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että matkustajien oikeuksia 
koskeva lainsäädäntö pannaan täytäntöön asianmukaisesti, että Euroopan unionin 
kansalaiset tulevat tietoisiksi matkustajien oikeuksista EU:ssa ja että kyseisistä oikeuksista 
todellakin pidetään kiinni;

13. toteaa, että matkustajien on edelleen vaikea varata ja ostaa matkalippuja EU:ssa tehtäviä 
multimodaalisia matkoja varten, ja kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja liikennealan 
yrityksiä huolehtimaan integroidun ja multimodaalisen lippujärjestelmän käyttöönotosta;

14. kehottaa komissiota antamaan ehdotuksen, joka koskee matkustajien oikeuksia useiden 
liikennemuotojen käytön yhteydessä, jotta lainsäädäntö voidaan mukauttaa vastaamaan 
kehittyviä multimodaalisia liikkuvuusmuotoja.
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