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SUGESTÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão do Mercado Interno e da 
Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que a livre circulação de bens é um marco da UE e que a União 
implementou um sistema padrão de homologação e de harmonização dos certificados de 
registo automóvel; considerando, por conseguinte, que a aquisição de uma viatura ou 
respetiva transferência para outro Estado-Membro se tornou muito mais fácil; 

B. Considerando, todavia, que o Parlamento recebe inúmeras queixas de cidadãos que 
encaram frequentemente formalidades excessivas, principalmente no que toca ao pré-
registo de uma viatura noutro Estado-Membro e custos adicionais associados; que 
simultaneamente a União e os Estados-Membros têm que assegurar que se não verifique o 
novo registo de viaturas roubadas com certificados de registo falsificados;

C. Considerando que as normas da UE relativas aos direitos dos passageiros preveem um 
nível mínimo de proteção dos cidadãos e, por esse motivo, facilitam a mobilidade e a 
integração social; considerando que ajudam a promover a igualdade das condições de 
concorrência no setor dos transportes no âmbito de um mesmo modo de transporte e entre 
diversos modos;

D. Considerando que o quadro jurídico da UE da proteção dos direitos dos passageiros tem 
de assegurar um padrão mínimo no que se refere à proteção dos consumidores a fim de 
acompanhar a evolução de práticas comerciais como as taxas suplementares, e ainda de 
cobrir casos de insolvência ou falência de companhias aéreas; considerando que a União 
deve reagir aos novos padrões de mobilidade multimodal;

1. Apoia os esforços da Comissão com vista à simplificação da transferência transfronteiras 
de veículos e convida os Estados Membros à aplicação total dos princípios do direito da 
UE relativos ao registo automóvel noutros Estados-Membros; recorda, neste contexto, que 
as viaturas (veículos de condução à direita incluídos) em conformidade com a 
homologação da UE pertinente devem poder ser registados nos Estados-Membros, e apela 
à Comissão para que aumente a segurança dos certificados de registo uniformizados a fim 
de minimizar o risco de novo registo de viaturas roubadas com certificados de registo 
falsificados;

2. Insta a Comissão a apresentar uma proposta legislativa relativamente ao controlo técnico 
dos veículos automóveis, com vista à redução dos encargos administrativos para os 
cidadãos e para a indústria, garantindo o desenvolvimento dinâmico dos métodos e 
conteúdos de ensaio e também o máximo nível possível de segurança rodoviária;

3. Convida os Estados-Membros a manter tão baixos quanto possível os encargos financeiros 
para os cidadãos, no registo automóvel transfronteiras, evitando custos desnecessários, 
através de uma abordagem comunitária;

4. Apela a um reconhecimento mútuo dos controlos técnicos entre os Estados-Membros, em 
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transferências transfronteiras de veículos, baseado em definições comuns e normas de 
ensaio comparáveis;

5. Propõe a criação de uma base de dados europeia que centralize os dados técnicos de todos 
os veículos, para possibilitar o reconhecimento mútuo dos controlos técnicos, permitir 
uma comparabilidade a nível europeu e facilitar o registo transfronteiras;

6. Insta a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem uma aplicação mais rigorosa da 
interoperabilidade entre transporte nacional e serviços, produtos e sistemas de mobilidade, 
tais como os regulamentados pela UE para os sistemas de portagem rodoviária, ERTMS, 
assim como uma integração de informação, tarificação e emissão de bilhetes a nível 
europeu, nos domínios da mobilidade pública e intermodal;

7. Nota que, devido à adoção, em 2011, dos direitos dos passageiros no domínio dos serviços 
de transporte por autocarro, a União possui agora um conjunto de normas integrado e 
abrangente sobre os direitos fundamentais dos passageiros que engloba todos os modos de 
transporte;

8. Recomenda uma consolidação dos direitos dos passageiros em vigor num quadro comum, 
para harmonizar a aplicação e implementação destas normas em todos os modos de 
transporte no mercado interno comum e evitar discriminações entre os modos de 
transporte;

9. Insta a Comissão a apresentar uma proposta legislativa, para proteger melhor os 
passageiros em caso de insolvência de companhias aéreas, por exemplo, através de um 
seguro obrigatório para companhias aéreas ou através da criação de um fundo de garantia;

10. Sublinha que a aplicação coerente e harmonizada e o reforço da proteção dos passageiros 
na União são de extrema importância para os cidadãos que viajam, incluindo pessoas com 
mobilidade reduzida, e de igual importância enquanto forma de assegurar a igualdade das 
condições de concorrência no setor dos transportes;

11. Nota que as pessoas com deficiência se deparam muito frequentemente, durante viagens, 
com obstáculos e barreiras que lhes impedem o acesso a muitas possibilidades do mercado 
comum; e solicita à Comissão que tenha este aspeto mais em conta no que diz respeito aos 
direitos dos passageiros;

12. Insta a Comissão e os Estados-Membros a zelarem pela correta aplicação da legislação 
relativa à proteção dos direitos dos passageiros, pela sensibilização dos cidadãos europeus 
relativamente aos direitos dos passageiros na UE e, em especial, pelo respeito destes 
direitos;

13. Recorda que continua a ser difícil aos cidadãos que viajam reservar e adquirir títulos de 
transporte para viagens multimodais na UE e convida a Comissão, os Estados-Membros e 
as empresas do setor dos transportes a garantirem a introdução de um sistema multimodal 
integrado para a emissão de títulos de transporte;

14. Apela à Comissão para que apresente uma proposta relativa aos direitos dos passageiros 
quando for utilizado mais que um modo de transporte, de maneira a permitir que a 
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legislação acompanhe a evolução dos padrões multimodais de mobilidade.
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