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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

A. mivel az áruk szabad mozgása az Európai Unió sarokköve, és az Unió egységes típus-
jóváhagyási rendszert vezetett be, és harmonizálta a gépjárművek forgalmi engedélyeit; 
mivel ezáltal sokkal könnyebbé vált valamely másik tagállamban gépkocsit vásárolni vagy 
egy gépkocsit valamely másik tagállamban bejegyeztetni; 

B. mivel azonban a Parlament számtalan panaszt kap állampolgároktól, akiknek gyakran 
nehézkes formalitásokkal kell szembenézniük, különösen a járművük másik tagállamban 
történő újraregisztrálása, és az ehhez kapcsolódó további költségek kapcsán; mivel 
ugyanakkor az Uniónak és a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a lopott 
járművek hamisított forgalmi engedéllyel történő újraregisztrálása ne történhessen meg;

C. mivel az utasok jogaira vonatkozó európai uniós szabályok biztosítják a polgárok 
minimális védelmét, és ezzel elősegítik a mobilitást és a társadalmi integrációt; mivel 
segítenek a fuvarozók egyenlő versenyfeltételeinek megteremtésében az egyes 
közlekedési módokon belül és azokon átnyúlóan is;

D. mivel az utasok jogainak védelmére szolgáló uniós jogi keretnek a fogyasztók olyan 
minimális védelmét kell garantálnia, amely állja a változó kereskedelmi gyakorlatok, mint 
például a kiegészítő díjak által teremtett kihívást, valamint kiterjed a légitársaságok csődje 
vagy fizetésképtelensége esetére; mivel az Uniónak reagálnia kellene az új multimodális 
mobilitási mintákra;

1. támogatja a Bizottságnak a gépkocsik külföldi regisztrációjának leegyszerűsítését célzó 
erőfeszítéseit, és felkéri a tagállamokat, hogy teljes mértékben alkalmazzák a gépkocsik 
más tagállamokban történő regisztrációjáról szóló, uniós jogban foglalt elveket; e 
tekintetben emlékeztet arra, hogy a vonatkozó uniós típusjóváhagyásnak megfelelő 
gépkocsiknak (a jobbkormányos járműveket is beleértve) regisztráltathatónak kellene 
lenniük a tagállamokban és egyúttal felszólítja a Bizottságot, hogy növelje a harmonizált 
forgalmi engedélyek biztonsági szintjét annak érdekében, hogy minimálisra csökkentse a 
lopott járművek hamisított forgalmi engedéllyel történő újraregisztrálásának kockázatát;

2. felkéri a Bizottságot, hogy a polgárokra és az iparra nehezedő adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében, valamint a vizsgálati módszerek és tartalmak dinamikus 
továbbfejlesztését, valamint a közúti közlekedés lehető legmagasabb szintű biztonságát 
biztosítva tegyen a gépjárművek műszaki vizsgálatára vonatkozó jogalkotási javaslatot;

3. felkéri a tagállamokat, hogy a szükségtelen költségek közösségi megközelítés segítségével 
történő megszüntetése révén tartsák a lehető legalacsonyabb szinten a polgárokat a 
gépkocsik határokon átnyúló nyilvántartása során érintő pénzügyi terheket;

4. felhív a gépkocsik határokon átnyúló regisztrációja során a műszaki ellenőrzés tagállamok 
közötti kölcsönös elismerésére, amelynek alapját a közös definíciók és az 
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összehasonlítható vizsgakövetelmények képezik;

5. javasolja egy európai adatbank létrehozását, amely a műszaki ellenőrzés kölcsönös 
elismerése és az európai szintű összehasonlíthatóság lehetővé tétele, valamint a határokon 
átnyúló nyilvántartás megkönnyítése érdekében központilag nyilvántartja valamennyi 
gépjármű műszaki adatait;

6. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsa a nemzeti közlekedési és 
mobilitási szolgáltatások, termékek és rendszerek közötti átjárhatóság szigorúbb 
megvalósítását, mégpedig az útdíjszedési rendszerek, az ERTMS, valamint a lakossági és 
intermodális mobilitás területén az európai integrált tájékoztatási, árképzési és 
jegyértékesítési rendszerek mintájára, amelyeket uniós szinten szabályoznak;

7. megjegyzi, hogy az autóbusszal közlekedő utasok jogainak 2011-es elismerésével az 
Unióban immár átfogó és integrált, minden közlekedési módra kiterjedő szabályrendszer 
létezik az utasok alapvető jogaira vonatkozóan;

8. javasolja az utasok meglévő jogainak közös keretben való egységes szerkezetbe foglalását 
az ezen előírások alkalmazásának és végrehajtásának valamennyi közlekedési mód 
esetében történő összehangolása érdekében a közös belső piacon belül, valamint a 
különböző közlekedési módok közötti hátrányos megkülönböztetések elkerülése 
érdekében;

9. felkéri a Bizottságot, hogy tegyen jogalkotási javaslatot az utasok jobb védelme érdekében 
a légitársaságok fizetésképtelenségének esetén, például légitársaságokra vonatkozó 
kötelező biztosítás vagy egy garanciaalap létrehozása révén;

10. hangsúlyozza, hogy az utasok védelmének az Unión belüli egységes és harmonizált 
végrehajtása és érvényesítése kulcsfontosságú az utazó polgárok számára – a csökkent 
mozgásképességű személyeket is ideértve –, valamint a fuvarozók egyenlő 
versenyfeltételeinek megteremtéséhez;

11. megállapítja, hogy a fogyatékossággal élő emberek utazásuk során igen gyakran 
szembesülnek olyan akadályokkal és korlátokkal, amelyek elzárják előlük az egységes 
piac számos lehetőségét, és felkéri a Bizottságot, hogy az utasok jogaival kapcsolatban 
fokozottan vegye figyelembe ezt a szempontot;

12. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy gondoskodjanak az utasok jogaira vonatkozó 
jogszabályok megfelelő végrehajtásáról, az utasokat az EU-n belül megillető jogoknak az 
európai polgárokkal való megismertetéséről és különösen e jogok tiszteletben tartásáról;

13. hangsúlyozza, hogy az utasok számára még mindig nehézségeket okoz az EU-n belüli 
multimodális utazásokhoz történő jegyfoglalás és jegyvásárlás, és felkéri a Bizottságot, a 
tagállamokat és a közlekedési vállalatokat, hogy tegyenek lépéseket az integrált 
multimodális jegyértékesítési rendszer bevezetése érdekében;

14. felkéri a Bizottságot, hogy annak érdekében, hogy lépést tartson a fejlődő multimodális 
mobilitási mintákkal, tegyen az utasok több közlekedési mód igénybevétele során fennálló 
jogairól szóló javaslatot.
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