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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że swobodny przepływ towarów jest kamieniem węgielnym UE i że 
Unia wprowadziła jednolity system homologacji typu i ujednoliciła świadectwa rejestracji 
pojazdów silnikowych; mając w związku z tym na uwadze, że bardzo uprościło to zakup 
pojazdu w innym państwie członkowskim lub jego transfer do innego państwa 
członkowskiego; 

B. mając jednak na uwadze, że do Parlamentu wpływają liczne skargi obywateli, którzy 
często borykają się z kłopotliwymi formalnościami związanymi w szczególności z 
ponowną rejestracją pojazdu w innym państwie członkowskim oraz ze związanymi z tym 
dodatkowymi kosztami; mając jednocześnie na uwadze, że Unia i państwa członkowskie 
muszą zadbać o to, aby nie dochodziło do ponownej rejestracji kradzionych pojazdów z 
fałszywymi świadectwami rejestracji;

C. mając na uwadze, że unijne przepisy dotyczące praw pasażerów zapewniają minimalny 
poziom ochrony obywateli, co ułatwia mobilność i integrację społeczną; mając na 
uwadze, że przepisy te przyczyniają się do utworzenia równych warunków działania dla 
przewoźników zarówno w poszczególnych środkach transportu jak i przekrojowo;

D. mając na uwadze, że unijne ramy prawne ochrony praw pasażerów powinny gwarantować 
minimalne standardy ochrony konsumenta, pozwalające oprzeć się zmianom praktyk 
handlowych takich jak dodatkowe opłaty, a także obejmujące przypadki niewypłacalności 
lub upadłości linii lotniczych; mając na uwadze, że Unia powinna zareagować na nowe 
multimodalne sposoby przemieszczania się; 

1. popiera starania Komisji zmierzające do uproszczenia transgranicznego transferu 
pojazdów i zachęca państwa członkowskie do pełnego wdrożenia zasad prawa unijnego 
dotyczacych rejestracji pojazdów w innym państwie członkowskim; przypomina w 
związku z tym, że pojazdy (w tym pojazdy z kierownicą po prawej stronie) spełniające 
wymogi w zakresie unijnej homologacji typu powinny móc być rejestrowane w państwach 
członkowskich i wzywa Komisję do zwiększenia bezpieczeństwa zharmonizowanych 
dowodów rejestracyjnych pojazdów, aby zmniejszyć do minimum ryzyko ponownej 
rejestracji kradzionych pojazdów z fałszywymi dowodami rejestracyjnymi świadectwami 
rejestracji;

2. wzywa Komisję do przedstawienia wniosku ustawodawczego w sprawie badań 
technicznych pojazdów silnikowych z myślą o zmniejszeniu obciążenia 
administracyjnego dla obywateli i sektora przemysłowego, dalszym dynamicznym 
rozwoju metod i treści badań przy jednoczesnym zapewnieniu jak najwyższego stopnia 
bezpieczeństwa na drogach;

3. wzywa państwa członkowskie do utrzymania jak najniższych kosztów ponoszonych przez 
obywateli w przypadku transgranicznej rejestracji pojazdu w innym państwie 
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członkowskim oraz do ograniczenia zbędnych kosztów dzięki wspólnotowemu podejściu;

4. domaga się wzajemnego uznawania kontroli technicznych przez państwa członkowskie w 
przypadku transgranicznego transferu pojazdów w oparciu o wspólne definicje i 
porównywalne standardy badań;

5. proponuje utworzenie europejskiej bazy danych, w której scentralizowano by dane 
techniczne wszystkich pojazdów, aby umożliwić wzajemne uznawanie kontroli 
technicznych i zapewnić porównywalność w skali europejskiej oraz ułatwić 
transgraniczną rejestrację pojazdów;

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie do ściślejszego stosowania interoperacyjności 
między krajowymi transportowymi usługami, produktami i systemami, takimi jak te 
podlegające regulacjom UE dotyczącym systemów opłat drogowych i ERTMS, a także do 
wdrożenia europejskiego zintegrowanego systemu informacji, ustalania cen i sprzedaży 
biletów w dziedzinie przemieszczania się środkami transportu publicznego i 
intermodalnego;

7. zauważa, że dzięki przyjęciu w 2011 r. praw pasażerów w transporcie autobusowym i 
autokarowym Unia posiada teraz pełny i zintegrowany zbiór przepisów dotyczących 
podstawowych praw przysługujących pasażerom, które obejmują wszystkie środki 
transportu;

8. zaleca, aby skonsolidować we wspólnych ramach obowiązujące prawa pasażerów w celu 
jednolitego stosowania i egzekwowania tych przepisów odnośnie do wszystkich środków 
transportu funkcjonujących na jednolitym rynku oraz w celu unikania zróżnicowanego 
traktowania poszczególnych środków transportu;

9. wzywa Komisję do przedłożenia wniosku ustawodawczego, aby lepiej chronić pasażerów 
w przypadku niewypłacalności linii lotniczych, np. poprzez obowiązkowe ubezpieczenie 
dla linii lotniczych lub utworzenie funduszu gwarancyjnego;

10. podkreśla, że spójne i jednolite wdrożenie i stosowanie zasad ochrony pasażera w całej 
Unii ma kluczowe znaczenie dla podróżujących obywateli, w tym osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej, a także dla zapewnienia przewoźnikom równych warunków 
działania;

11. stwierdza, że osoby niepełnosprawne bardzo często napotykają podczas podróży 
przeszkody i bariery, które uniemożliwiają im korzystanie z wielu udogodnień wspólnego 
jednolitego rynku; wzywa Komisję do zwrócenia większej uwagi na ten aspekt w 
kontekście praw pasażerów;

12. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zadbania o prawidłowe wdrożenie przepisów 
dotyczących praw pasażerów, do zadbania o to, aby obywatele Europy znali prawa 
pasażerów w UE oraz przede wszystkim o to, aby przepisy te były przestrzegane;

13. zwraca uwagę na to, że pasażerom nadal trudno jest zarezerwować i kupić bilety na 
podróże multimodalne na terytorium UE i wzywa Komisję, państwa członkowskie oraz 
przedsiębiorstwa sektora transportu do podjęcia działań w celu utworzenia 
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zintegrowanego, multimodalnego systemu sprzedaży i rezerwacji biletów;

14. wzywa Komisję Europejską do przedstawienia wniosku w sprawie praw pasażerów 
korzystających z kilku środków transportu, tak aby przepisy prawne nadążały za 
zmianami multimodalnych sposobów przemieszczania się.
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