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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-
Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-moviment liberu tal-merkanzija huwa pedament tal-UE, u billi l-Unjoni introduċiet 
sistema uniformi ta' approvazzjoni tat-tip u ċertifikati ta' reġistrazzjoni armonizzati għall-
vetturi bil-mutur; billi, għalhekk, ix-xiri ta' karozza ġo jew it-trasferiment ta' karozza minn 
Stat Membru ieħor sar ħafna aktar faċli; 

B. billi, madankollu, il-Parlament jirċievi bosta lmenti minn ċittadini li spiss jiffaċċjaw 
formalitajiet burokratiċi, marbutin b'mod partikolari mar-reġistrazzjoni mill-ġdid tal-
vetturi tagħhom fi Stat Membru ieħor kif ukoll l-ispejjeż addizzjonali relatati; billi, fl-
istess waqt, l-Unjoni u l-Istati Memrbi għandhom jiżguraw ma jkunx hemm reġistrazzjoni 
mill-ġdid ta' vetturi misruqa li jkollhom ċertifikati ta' reġistrazzjoni foloz;

C. billi r-regoli tal-UE dwar id-drittijiet tal-passiġġieri joffru livell ta' protezzjoni minimu 
għaċ-ċittadini u b'hekk jiffaċilitaw il-mobilità u l-integrazzjoni soċjali; billi dawn jgħinu 
biex jinħoloq ambjent ekwu għall-operaturi tat-trasport fi ħdan u fost il-modi tat-trasport;

D. billi l-qafas legali tal-UE għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-passiġġieri jeħtieġ jiżgura 
standard minimu ta' protezzjoni tal-konsumatur li jkun kapaċi jiffaċċja prattiki 
kummerċjali li dejjem jevolvu bħal pereżempju ħlasijiet addizzjonali, kif ukoll li jkopri l-
każijiet ta' falliment jew insolvenza tal-kumpaniji tal-ajru; billi l-Unjoni għandha 
tirreaġixxi għall-mudelli ta' mobilità multimodali ġodda;

1. Jappoġġja l-isforzi tal-Kummissjoni biex tissemplifika t-trasferibilità transkonfinali tal-
karozzi u jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw bis-sħiħ il-prinċipji tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar ir-reġistrazzjoni ta' karozzi fi Stati Membri oħrajn; Ifakkar, f'dan ir-rigward li 
l-karozzi (inkluż karozzi li jinsaqu fuq in-naħa tal-lemin) li jikkonformaw mal-
approvazzjoni tat-tip rilevanti tal-UE għandhom ikunu eliġibbli għal reġistrazzjoni fl-Istati 
Membri, u jistieden lill-Kummissjoni tkabbar is-sigurtà ta' ċertifikati ta' reġistrazzjoni 
armonizzati sabiex jiġi mminimizzat ir-riskju ta' reġistrazzjoni mill-ġdid ta' vetturi 
misruqa b'ċertifikati ta' reġistrazzjoni foloz;

2. Jitlob lill-Kummissjoni tressaq proposta leġiżlattiva dwar it-testijiet ta' idoneità għat-triq 
ta' vetturi bil-mutur, bil-għan li jitnaqqas il-piż amministrattiv għaċ-ċittadini u għall-
industrija, ikun hemm żvilupp dinamiku tal-metodi u tal-kontenut tal-ittestjar u fl-istess 
ħin jiġi żgurat l-ogħla livell possibbli ta' sigurtà fit-toroq;

3. Jistieden lill-Istati Membri jnaqqsu kemm jista' jkun l-ispejjeż finanzjarji għaċ-ċittadini 
f'każijiet ta' reġistrazzjoni ta' vetturi fi Stat Membru ieħor, billi jiġu evitati l-ispejjeż mhux 
meħtieġa permezz ta' approċċ komuni;

4. Jitlob li jkun hemm rikonoxximent reċiproku tal-kontrolli tekniċi bejn l-Istati Membri 
f'każ ta' trasferiment transkonfinali ta' vettura minn Stat Membru għall-ieħor, abbażi ta' 
definizzjonijiet komuni u ta' standard għall-ittestjar komparabbli;



PE480.854v02-00 4/5 AD\901494MT.doc

MT

5. Jipproponi l-ħolqien ta' bażi tad-dejta Ewropea li tiċċentralizza d-dejta teknika tal-vetturi 
kollha sabiex tipprovdi rikonoxximent reċiproku tal-kontrolli tekniċi, tippermetti 
komparabilità madwar l-Ewropa kollha u li tiffaċilita l-proċess tar-reġistrazzjoni 
transkonfinali tal-vetturi;

6. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħtu spinta biex ikun hemm infurzar aktar 
b'saħħtu tal-interoperabilità bejn trasport nazzjonali u servizzi, prodotti u sistemi ta' 
mobilità, bħal ma huma dawk regolati mill-UE fuq sistemi ta' pedaġġ tat-toroq, fuq is-
Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju (ERTMS) kif ukoll l-informazzjoni, 
it-tariffi u l-ħruġ ta' biljetti f'sistema integrata Ewropea fl-oqsma tal-mobilità pubblika u 
intermodali;

7. Jinnota li bl-adozzjoni tad-drittijiet tal-passiġġieri għat-trasport b'tal-linja u bil-kowċ fl-
2011, l-Unjoni issa għandha sett ta' regoli komprensivi u integrati dwar id-drittijiet bażiċi 
tal-passiġġieri li jkopru l-metodi kollha tat-trasport;

8. Jirrakkomanda t-tisħiħ tad-drittijiet tal-passiġġieri eżistenti f'qafas komuni, sabiex l-
implimentazzjoni u l-infurzar ta' dawn ir-regoli jkunu armonizzati fil-modi kollha tat-
trasport tas-suq intern komuni u tiġi evitata d-diskriminazzjoni bejn il-modi tat-trasport 
differenti;

9. Jistieden lill-Kummissjoni tfassal proposta leġiżlattiva għall-aħjar protezzjoni tal-
passiġġieri f'każ ta' falliment tal-linji tal-ajru, pereżempju permezz ta' assigurazzjoni 
obbligatorja għal-linji tal-ajru jew il-ħolqien ta' fondi ta' garanzija;

10. Jissottolinja li l-importanza ewlenija tal-implimentazzjoni koerenti u armonizzata u l-
infurzar tal-protezzjoni tal-passiġġieri madwar l-Unjoni, inkluż persuni b'mobilità 
mnaqqsa, kif ukoll biex din tiżgura ambjent ekwu għall-operaturi tat-trasport;

11. Jirrikonoxxi li waqt li jkunu qegħdin jivvjaġġaw, persuni b'diżabilità spiss jiltaqgħu ma' 
ostakli u diffikultajiet li jeskluduhom mill-ħafna possibiltajiet li joffri s-suq intern komuni, 
u jitlob lill-Kummissjoni tagħti kunsiderazzjoni akbar ta' dan l-aspett relatat mad-drittijiet 
tal-passiġġieri;

12. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-leġiżlazzjoni dwar id-drittijiet tal-
passiġġieri tiġi implimentata kif suppost, biex iċ-ċittadini Ewropej ikunu jafu bid-drittijiet 
tal-passiġġieri fl-UE u b'mod speċjali li dawn id-drittijiet jiġu rispettati;

13. Jinnota li l-vjaġġaturi għadhom qegħdin isibuha diffiċli biex jipprenotaw u jixtru biljetti 
tal-ivvjaġġar għall-vjaġġi multimodali fl-UE, u jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati 
Membri u lill-impriżi tas-settur tat-trasport jiżguraw li tiġi introdotta sistema integrata 
multimodali għall-ħruġ ta' biljetti għall-ivvjaġġar;

14. Jitlob lill-Kummissjoni tressaq proposta dwar id-drittijiet tal-passiġġieri li jużaw diversi 
modi tat-trasport, sabiex il-leġiżlazzjoni tkun aġġornata fil-konfront tal-mudelli ta' 
mobilità multimodali li qegħdin dejjem jevolvu.
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