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IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā brīva preču aprite ir ES stūrakmens un Eiropas Savienība ir ieviesusi vienotu tipa 
apstiprinājuma sistēmu un saskaņotas reģistrācijas apliecības mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem; tā kā tāpēc automašīnas iegāde vai automašīnas pārvešana uz citu 
dalībvalsti ir kļuvusi daudz vienkāršāka; 

B. tā kā Parlaments tomēr saņem daudzas sūdzības no iedzīvotājiem, kuri bieži saskaras ar 
apgrūtinošām formalitātēm, jo īpaši attiecībā uz transportlīdzekļu pārreģistrāciju citā 
dalībvalstī un ar to saistītajām papildu izmaksām; tā kā vienlaikus Savienībai un 
dalībvalstīm ir jānodrošina, lai netiktu pārreģistrēti zagti transportlīdzekļi ar viltotām 
reģistrācijas apliecībām;

C. tā kā ES noteikumi par pasažieru tiesībām paredz obligātu iedzīvotāju aizsardzības līmeni 
un tādējādi veicina mobilitāti un sociālo integrāciju; tā kā tie palīdz radīt vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus gan viena un tā paša transporta veida, gan dažādu transporta veidu 
operatoriem;

D. tā kā ES tiesiskajam regulējumam, kas aizsargā pasažieru tiesības, ir jāgarantē obligāts 
patērētāju aizsardzības standarts, kuru spēj nodrošināt arī, attīstoties tādai komercpraksei 
kā papildu nodevas, un ir jāattiecas arī uz lidsabiedrību bankrota un maksātnespējas 
gadījumiem; tā kā Savienībai būtu jāreaģē uz jauniem vairākveidu pārvadājumu 
mobilitātes modeļiem,

1. atbalsta Komisijas centienus vienkāršot automašīnu pārrobežu pārvedamību un aicina 
dalībvalstis pilnībā īstenot principus, kas ietverti ES tiesību aktos par automašīnu 
reģistrāciju citās dalībvalstīs; šajā sakarībā atgādina, ka transportlīdzekļi (tostarp 
transportlīdzekļi ar stūri labajā pusē), kuri atbilst attiecīgajam ES tipa apstiprinājumam, 
būtu jāvar reģistrēt dalībvalstīs, un aicina Komisiju palielināt saskaņoto reģistrācijas 
apliecību drošību, lai mazinātu iespēju pārreģistrēt zagtus transportlīdzekļus ar viltotām 
reģistrācijas apliecībām;

2. aicina Komisiju iesniegt likumdošanas priekšlikumu par mehānisko transportlīdzekļu 
tehniskajām apskatēm, lai samazinātu administratīvo slogu iedzīvotājiem un nozarei, 
vienlaikus nodrošinot testēšanas metožu un satura dinamisku attīstību un iespējami augstu 
ceļu satiksmes drošības līmeni;

3. aicina dalībvalstis mazināt finansiālās izmaksas sabiedrībai, ko rada transportlīdzekļu 
reģistrācija citā dalībvalstī, un nevajadzīgās izmaksas samazināt, īstenojot Kopienas 
mēroga pieeju;

4. aicina dalībvalstis gadījumos, kad transportlīdzekli pārved no vienas dalībvalsts uz citu, 
savstarpēji atzīt dažādās dalībvalstīs veiktās tehniskās apskates, ņemot vērā vienotas 
definīcijas un salīdzināmus pārbaužu standartus;
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5. ierosina izveidot Eiropas datu bāzi, kurā ir apkopti visu transportlīdzekļu tehniskie dati, lai 
padarītu iespējamu tehnisko apskašu savstarpēju atzīšanu un salīdzināmību Eiropas līmenī 
un atvieglotu transportlīdzekļu pārrobežu reģistrāciju;

6. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka efektīvāk tiek īstenota to dalībvalstu 
transporta un mobilitātes dienestu, produktu un sistēmu sadarbspēja, kam piemēro ES 
noteikumus par ceļu nodokļa iekasēšanu un Eiropas dzelzceļu satiksmes pārvaldības 
sistēmu (ERTMS), kā arī sekmēta Eiropas mēroga integrēta informācijas, cenu noteikšanas 
un biļešu pārdošanas sistēma sabiedriskās un vairākveidu pārvadājumu mobilitātes jomā;

7. norāda — pieņemot pasažieru tiesības attiecībā uz autobusu transportu 2011. gadā, 
Eiropas Savienība ieguva visaptverošu un saskaņotu pasažieru pamattiesību noteikumu 
kopumu, kas aptver visus transporta veidus;

8. ierosina pašreizējās pasažieru tiesības apvienot kopējā sistēmā, lai nodrošinātu šo 
noteikumu saskaņotu piemērošanu un īstenošanu attiecībā uz visiem iekšējā tirgus 
transporta veidiem un novērstu atsevišķu transporta veidu diskrimināciju;

9. aicina Komisiju izstrādāt tiesību akta priekšlikumu, lai labāk aizsargātu pasažierus 
lidsabiedrību maksātnespējas gadījumos, piemēram, ieviešot lidsabiedrību obligātu 
apdrošināšanu vai izveidojot garantiju fondu;

10. uzsver, ka vienota un saskaņota pasažieru aizsardzības īstenošana un izpilde visā Eiropas 
Savienībā ir ļoti svarīga ceļojošajiem iedzīvotājiem, tostarp personām ar pārvietošanās 
ierobežojumiem, un vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšanai transporta 
operatoriem;

11. konstatē, ka cilvēku ar invaliditāti pārvietošanos bieži kavē ierobežojumi un šķēršļi, kas 
liedz izmantot daudzas iekšējā tirgus iespējas, un aicina Komisiju pievērst lielāku 
uzmanību šim aspektam pasažieru tiesību jomā;

12. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka tiesību akti pasažieru tiesību aizsardzības 
jomā tiek pienācīgi īstenoti, informēt Eiropas iedzīvotājus par pasažieru tiesībām ES, un 
jo īpaši nodrošināt, lai šīs tiesības tiktu ievērotas;

13. vērš uzmanību uz to, ka pasažieriem joprojām ir sarežģīti rezervēt un iegādāties biļetes 
vairākveidu pārvadājumiem ES, un aicina Komisiju, dalībvalstis un transporta nozares 
uzņēmumus rīkoties, lai izveidotu integrētu vairākveidu pārvadājumu biļešu sistēmu;

14. aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu par pasažieru tiesībām vairākveidu pārvadājumos, 
lai tiesību aktus saskaņotu ar jaunajiem vairākveidu pārvadājumu mobilitātes veidiem.
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