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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą 
į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi laisvas prekių judėjimas yra ES kertinis akmuo ir Sąjunga pradėjo taikyti vienodą 
tipo patvirtinimo sistemą ir suderintus variklinių transporto priemonių registracijos 
liudijimus; kadangi dėl to tapo daug lengviau įsigyti automobilį kitoje valstybėje narėje ir 
jį pervežti, 

B. tačiau kadangi Parlamentas gauna daugybę skundų iš piliečių, kurie dažnai patiria 
problemų dėl sudėtingų formalumų, pirmiausia susijusių su jų transporto priemonės 
perregistravimu kitoje valstybėje narėje ir papildomomis susijusiomis išlaidomis; kadangi 
tuo pat metu Sąjunga ir valstybės narės turi užtikrinti, kad nepasitaikytų vogtų 
automobilių su suklastotais registracijos liudijimais perregistravimo;

C. kadangi pagal ES nustatytas keleivių teisių taisykles užtikrinama minimalaus lygio 
piliečių apsauga ir taip skatinamas judumas ir socialinė integracija; kadangi remiantis 
jomis padedama užtikrinti vienodas sąlygas kurios nors vienos ar kelių rūšių transporto 
operatoriams,

D. kadangi remiantis ES teisine keleivių teisių apsaugos sistema būtina užtikrinti minimalų 
vartotojų apsaugos standartą, kurį taikant būtų galima pasipriešinti tokiai naujai 
komercinei praktikai, kaip papildomų mokesčių taikymas, taip pat apimant oro vežėjų 
bankroto ir nemokumo atvejus; kadangi Sąjunga turėtų atsižvelgti į naujus daugiarūšio 
judumo būdus;

1. remia Komisijos pastangas siekiant supaprastinti automobilių pervežimo tarpvalstybiniu 
lygmeniu tvarką ir ragina valstybes nares visapusiškai įgyvendinti ES teisės principus, 
susijusius su automobilių registracija kitose valstybėse narėse; atsižvelgdamas į tai 
primena, kad valstybėse narėse turėtų būti leidžiama registruoti automobilius (įskaitant 
dešiniakrypčiam eismui skirtas transporto priemones), kurie atitinka susijusius ES tipo 
patvirtinimo reikalavimus, ir ragina Komisiją padidinti suvienodintų registracijos 
liudijimų saugumą, siekiant sumažinti vogtų automobilių su suklastotais registracijos 
liudijimais perregistravimo riziką;

2. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl variklinių 
transporto priemonių techninės apžiūros vykdymo siekiant sumažinti administracinę naštą, 
su kuria susiduria piliečiai ir įmonės, ir užtikrinti dinamišką tolesnį apžiūros metodų ir 
turinio plėtojimą bei kuo aukštesnio lygio kelių eismo saugumą;

3. ragina valstybes nares kuo labiau sumažinti piliečiams tenkančias finansines 
tarpvalstybinės lengvųjų automobilių registracijos sąnaudas, taikant bendrą metodą ir taip 
išvengiant nereikalingų išlaidų;

4. mano, kad tarpvalstybiniu lygmeniu pervežant lengvuosius automobilius reikalingas 
valstybių narių techninės patikros tarpusavio pripažinimas, grindžiamas bendromis 
apibrėžtimis ir panašiu apžiūros standartu;
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5. siūlo sukurti Europos duomenų bazę, kurioje būtų centralizuotai kaupiami techniniai 
duomenys apie visas transporto priemones, siekiant techninės patikros savitarpio 
pripažinimo, palyginamumo Europos lygmeniu ir paprastesnės tarpvalstybinės 
registracijos;

6. ragina Komisiją ir valstybes nares paskatinti griežčiau užtikrinti sąveiką tarp nacionalinio 
transporto ir judumo paslaugų, produktų ir sistemų, pavyzdžiui, tokių, kurioms taikomos 
ES taisyklės, susijusios su kelių mokesčių sistemomis ar Europos geležinkelių eismo 
valdymo sistema, taip pat su integruotu informacijos teikimu Europos lygmeniu, 
kainodaros ir bilietų pardavimo sistemų, susijusių su viešuoju ir įvairiarūšiu judumu, 
srityse;

7. pažymi, kad nuo 2011 m., kai buvo patvirtintos miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų 
transporto keleivių teisės, Sąjunga disponuoja išsamių bendrų taisyklių, susijusių su 
pagrindinėmis keleivių teisėmis, rinkiniu, kuris aprėpia visų rūšių transportą;

8. rekomenduoja esamas keleivių teises sutelkti į vieną bendrą sistemą, kad būtų galima 
suderinti šių taisyklių taikymą ir įgyvendinimą bendroje vidaus rinkoje visų rūšių 
transporto sektoriuose bei išvengti diskriminacijos tarp transporto rūšių;

9. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl geresnės 
keleivių apsaugos oro vežėjų bankroto atveju, pavyzdžiui, numatant privalomą oro vežėjų 
draudimą arba įsteigiant garantijų fondą;

10. pabrėžia, kad nuoseklus suderintas keleivių apsaugos nuostatų įgyvendinimas ir taikymas 
visoje Sąjungoje labai svarbus keliaujantiems piliečiams, įskaitant ribotos judėsenos 
asmenis, taip pat norint užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas transporto operatoriams;

11. pažymi, kad žmonės su negalia keliaudami labai dažnai susiduria su kliūtimis, dėl kurių 
netenka daugybės bendros vidaus rinkos teikiamų galimybių; ragina Komisiją į šį aspektą 
labiau atsižvelgti svarstant keleivių teises;

12. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad teisinės keleivių teisių apsaugos taisyklės 
būtų tinkamai įgyvendinamos, kad Europos piliečiai žinotų ES keleivių teises ir ypač kad 
šių teisių būtų laikomasi;

13. nurodo, kad keliaujantiems piliečiams ES vis dar sunku užsakyti ir įsigyti daugiarūšio 
transporto bilietų, ir ragina Komisiją, valstybes nares ir transporto sektoriaus įmones imtis 
veiksmų, kad būtų įdiegta integruota daugiarūšio transporto bilietų pardavimo sistema;

14. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl keleivių teisių, susijusių su kelionėmis naudojant 
kelias transporto rūšis, kad teisėkūra neatsiliktų nuo daugiarūšio judumo raidos.
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