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SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne 
markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

A. overwegende dat het vrije verkeer van goederen een van de hoekstenen van de EU vormt 
en dat de Unie een eenvormig typegoedkeuringsstelsel en geharmoniseerde 
kentekenbewijzen voor motorvoertuigen heeft ingevoerd; dat het daardoor veel 
eenvoudiger is geworden om een auto in een andere lidstaat te kopen of naar een andere 
lidstaat over te brengen; 

B. overwegende dat het Parlement desondanks tal van klachten ontvangt van burgers die 
vaak te maken krijgen met vervelende formaliteiten, met name wanneer zij hun voertuig 
opnieuw willen laten registreren in een andere lidstaat, en de ermee gepaard gaande extra 
kosten; overwegende dat de Europese Unie en de lidstaten tegelijk ervoor moeten zorgen 
dat gestolen voertuigen met valse kentekenbewijzen niet meer opnieuw geregistreerd 
kunnen worden;

C. overwegende dat de EU-regels inzake passagiersrechten de burgers een minimaal 
beschermingsniveau bieden en zo mobiliteit en maatschappelijke integratie 
vergemakkelijken; dat die regels gelijke concurrentievoorwaarden helpen scheppen voor 
vervoerbedrijven binnen en tussen de verschillende vervoerwijzen;

D. overwegende dat het EU-rechtskader voor de bescherming van de passagiersrechten een 
minimumniveau van consumentenbescherming moet garanderen dat bestand is tegen de 
evoluerende handelspraktijken van luchtvaartmaatschappijen, bijvoorbeeld die met 
betrekking tot extra kosten, en dat waarborgen biedt in geval van bankroet of insolventie 
van luchtvaartmaatschappijen; dat de Unie zou moeten reageren op nieuwe multimodale 
mobiliteitspatronen;

1. steunt de inspanningen van de Commissie om het naar een andere lidstaat overbrengen 
van auto's te vereenvoudigen en verzoekt de lidstaten de beginselen van het EU-recht 
inzake de registratie van voertuigen in andere lidstaten volledig na te leven; herhaalt in dit 
verband dat auto's (ook die met het stuurwiel rechts) die aan de toepasselijke EU-
goedkeuring voldoen in aanmerking moeten komen voor registratie in de lidstaten en 
verzoekt de Commissie de veiligheid van eenvormige kentekenbewijzen te verhogen, om 
het risico te voorkomen dat gestolen voertuigen met vervalste kentekenbewijzen opnieuw 
geregistreerd worden; 

2. verzoekt de Commissie met een wetgevingsvoorstel te komen inzake de technische 
controle van motorvoertuigen, ten einde de administratieve rompslomp voor de burgers en 
het bedrijfsleven te verminderen, de dynamische uitwerking van controlemethoden en -
inhoud en tegelijkertijd ook het hoogst mogelijke niveau van verkeersveiligheid te 
waarborgen;

3. roept de lidstaten op de financiële lasten bij een grensoverschrijdende registratie van 
personenvoertuigen voor burgers zo laag mogelijk te houden, door onnodige kosten te 
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vermijden door middel van een gemeenschappelijke benadering;

4. verzoekt bij een grensoverschrijdende registratie van een personenvoertuig om 
wederzijdse erkenning van de technische controles tussen de lidstaten, op basis van 
gemeenschappelijke definities en een vergelijkbare controlenorm;

5. stelt voor een Europese gegevensbank op te richten, die technische gegevens van alle 
voertuigen centraliseert om de wederzijdse erkenning van technische controles en 
vergelijkbaarheid in heel Europa mogelijk te maken en grensoverschrijdende registratie te
vergemakkelijken;

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten te zorgen voor een striktere implementatie van de 
interoperabiliteit van de nationale dienstverlening, producten en systemen op gebied van 
vervoer en mobiliteit, zoals die welke onderworpen zijn aan de EU-regels betreffende de 
tolsystemen of het ERTMS, gekoppeld aan een geïntegreerd Europees informatie-, 
tarieven- en vervoerbewijzensysteem in het openbaar en intermodaal vervoer;

7. merkt op dat de Unie met de goedkeuring van de passagiersrechten van bus- en 
touringcarpassagiers in 2011 nu over een breed en geïntegreerd pakket regels inzake 
basisrechten voor passagiers beschikt, voor alle vervoerwijzen;

8. beveelt de consolidering van de bestaande passagiersrechten in een gemeenschappelijk 
kader aan, om de toepassing en de handhaving van deze voorschriften voor alle 
vervoerswijzen binnen de interne markt te harmoniseren en discriminatie tussen de 
vervoerswijzen te vermijden;

9. verzoekt de Commissie een wetgevingsvoorstel op te stellen om de passagiers in het geval 
van insolventie van luchtvaartmaatschappijen beter te beschermen, bijvoorbeeld door een 
verplichte verzekering voor luchtvaartmaatschappijen of door de oprichting van een 
garantiefonds;

10. benadrukt dat coherente en geharmoniseerde toepassing en handhaving van 
passagiersrechten in de hele Unie van doorslaggevend belang is voor reizende burgers, 
met inbegrip van burgers met beperkte mobiliteit, en voor de totstandbrenging van gelijke 
concurrentievoorwaarden voor vervoerbedrijven;

11. stelt vast dat mensen met beperkingen bij het reizen erg vaak op belemmeringen en 
hindernissen stuiten, waardoor vele mogelijkheden van de interne markt voor hen 
ontoegankelijk zijn, roept de Commissie op dit aspect met betrekking tot 
passagiersrechten sterker in acht te nemen;

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat de wetgeving ter bescherming 
van de passagiersrechten correct toegepast wordt, dat de Europese burgers zich bewust 
zijn van de passagiersrechten in de EU en in het bijzonder dat deze rechten gehandhaafd 
worden;

13. wijst erop dat het voor reizigers nog steeds moeilijk is vervoersbewijzen te reserveren en 
aan te kopen voor multimodale reizen binnen de EU, en verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en de ondernemingen uit de vervoerssector ervoor te zorgen dat een geïntegreerd, 
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multimodaal systeem voor de afgifte van vervoersbewijzen ingevoerd wordt;

14. verzoekt de Commissie met een voorstel te komen inzake passagiersrechten bij het 
gebruik van verschillende vervoerswijzen, zodat de wetgeving gelijke tred houdt met de 
ontwikkelingen op het gebied van multimodale mobiliteitspatronen.
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