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SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât libera circulație a mărfurilor reprezintă o piatră de temelie a UE, iar Uniunea a 
introdus un sistem uniform de omologare de tip și a armonizat certificatele de 
înmatriculare pentru autovehicule; întrucât, prin urmare, acum este mult mai ușor să 
cumperi un autovehicul sau să transferi un autovehicul în alt stat membru; 

B. întrucât, cu toate acestea, Parlamentul primește numeroase plângeri de la cetățeni care se 
confruntă în mod frecvent cu formalități greoaie și cu costuri aferente suplimentare, care 
sunt legate în special de reînmatricularea autovehiculelor lor în alt stat membru; întrucât 
Uniunea Europeană și statele membre trebuie să garanteze totodată prevenirea 
reînmatriculării autovehiculelor furate cu ajutorul unor certificate de înmatriculare 
contrafăcute;

C. întrucât normele UE privind drepturile călătorilor asigură un nivel minim de protecție 
cetățenilor și facilitează astfel mobilitatea și integrarea socială; întrucât acestea contribuie 
la crearea unor condiții de concurență echitabile pentru operatorii din domeniul 
transporturilor, atât la nivelul aceluiași mod de transport, cât și la nivelul tuturor modurilor 
de transport;

D. întrucât cadrul legal al UE care protejează drepturile călătorilor trebuie să garanteze un 
standard minim de protecție a consumatorilor care să poată face față evoluției practicilor 
comerciale, cum ar fi aplicarea unor taxe suplimentare, și să cuprindă cazurile de 
insolvabilitate și de incapacitate de plată ale companiilor aeriene; întrucât Uniunea ar 
trebui să reacționeze la noile modele de mobilitate multimodală,

1. susține eforturile depuse de Comisie în vederea simplificării transferabilității 
transfrontaliere a autovehiculelor și invită statele membre să pună pe deplin în aplicare 
principiile dreptului UE privind înmatricularea autovehiculelor în alte state membre; 
amintește în această privință faptul că autovehiculele (inclusiv vehiculele cu volanul pe 
partea dreaptă) care respectă omologarea UE de tip aferentă ar trebui să poată fi 
înmatriculate în statele membre; invită Comisia să sporească gradul de siguranță al 
certificatelor de înmatriculare uniforme pentru a face față riscului de a reînmatricula 
autovehicule furate cu ajutorul unor certificate de înmatriculare contrafăcute;

2. invită Comisia să prezinte o propunere legislativă referitoare la inspecția tehnică a 
autovehiculelor în vederea reducerii sarcinii administrative pentru cetățeni și acest sector, 
garantând, totodată, continuarea dezvoltării dinamice a metodelor și conținuturilor de 
inspecție și cel mai ridicat nivel posibil al siguranței rutiere;

3. invită statele membre să mențină cheltuielile financiare suportate de cetățeni în legătură cu 
înmatricularea transfrontalieră a unui autoturism la un nivel cât mai scăzut posibil, 
interzicând costurile inutile printr-o abordare comunitară;



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

RO

4. solicită, în cazul transferului transfrontalier al unui autoturism, recunoașterea reciprocă 
între statele membre a controalelor tehnice, care este condiționată de definiții comune și 
de o normă de inspecție comparabilă;

5. propune crearea unei baze de date europene care să centralizeze datele tehnice ale tuturor 
vehiculelor pentru a permite recunoașterea reciprocă a inspecțiilor tehnice și 
comparabilitatea la nivel european și pentru a facilita înmatricularea transfrontalieră;

6. invită Comisia și statele membre să asigure o aplicare mai riguroasă a interoperabilității 
serviciilor, produselor și sistemelor naționale din domeniul transport și mobilitate, de 
exemplu, cele care fac obiectul normelor UE privind sistemele electronice europene de 
taxare rutieră sau ERTMS, alături de un sistem de informare, de stabilire a prețurilor și de 
emitere a biletelor la nivel european pentru mobilitatea publică și cea la nivelul tuturor 
modurilor de transport;

7. ia act de faptul că, prin adoptarea în 2011 a drepturilor călătorilor în cazul transportului cu 
autobuzul și cu autocarul, Uniunea are acum un set cuprinzător și integrat de norme 
privind drepturile călătorilor, care se referă la toate modurile de transport;

8. recomandă consolidarea într-un cadru comun a drepturilor existente ale călătorilor, pentru 
a armoniza aplicarea și transpunerea acestor dispoziții în toate modurile de transport din 
cadrul pieței unice și pentru a preveni discriminările dintre modurile de transport;

9. invită Comisia să prezinte o propunere legislativă, pentru a-i proteja mai bine pe pasageri 
în cazul incapacității de plată a companiilor aeriene, de exemplu prin asigurarea 
obligatorie a companiilor aeriene sau prin crearea unui fond de garantare;

10. subliniază că punerea în aplicare coerentă și armonizată a protecției călătorilor peste tot în 
Uniune este deosebit de importantă pentru cetățenii care călătoresc, inclusiv a celor cu 
mobilitate redusă, și pentru asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru 
operatorii din domeniul transporturilor;

11. ia act de faptul că persoanele cu handicap întâmpină deseori, atunci când călătoresc, 
obstacole și piedici care le îngrădesc multe opțiuni pe care le oferă piața unică; invită 
Comisia să acorde o atenție deosebită acestui aspect referitor la drepturile călătorilor;

12. solicită Comisiei și statelor membre să se asigure că legislația privind drepturile 
pasagerilor este corect implementată, că cetățenii europeni cunosc care sunt drepturile 
pasagerilor în UE și, mai ales, că acestea sunt respectate;

13. atrage atenția că pentru călători este încă dificil să rezerve și să cumpere bilete pentru o 
călătorie multimodală pe teritoriul UE și solicită Comisiei, statelor membre și 
întreprinderilor din sectorul transporturilor să ia măsuri pentru realizarea unui sistem 
integrat, multimodal, de emitere a biletelor;

14. invită Comisia să prezinte o propunere referitoare la drepturile călătorilor pentru utilizarea 
mai multor moduri de transport pentru a permite legislației să țină pasul cu evoluția 
modelelor multimodale de mobilitate.
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