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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže voľný pohyb tovaru je jedným zo základných kameňov EÚ a keďže Únia zaviedla 
jednotný systém typového schvaľovania a harmonizované registračné certifikáty pre 
motorové vozidlá; keďže vďaka tomu sa dá teraz ľahšie kúpiť vozidlo v inom členskom 
štáte alebo previezť vozidlo do iného členského štátu; 

B. keďže Parlament však dostáva mnoho sťažností od občanov, ktorí sa často stretávajú so 
zložitými formalitami, najmä pokiaľ ide o opätovné prihlásenie vozidiel v inom členskom 
štáte a o súvisiace dodatočné náklady; keďže Únia a členské štáty musia zároveň 
zabezpečiť, aby nedochádzalo k opätovnému prihláseniu odcudzených vozidiel
s falšovanými osvedčeniami o evidencii;

C. keďže pravidlá EÚ týkajúce sa práv cestujúcich poskytujú občanom minimálnu úroveň 
ochrany a uľahčujú tak mobilitu a sociálnu integráciu; keďže tieto pravidlá pomáhajú 
vytvárať rovnaké podmienky pre prevádzkovateľov dopravy v rámci jednotlivých 
spôsobov dopravy, ako aj medzi nimi;

D. keďže právny rámec EÚ ochraňujúci práva cestujúcich musí zaručovať minimálnu úroveň 
ochrany spotrebiteľov, ktorá odolá rozvíjajúcim sa obchodným postupom, ako sú 
doplnkové poplatky, a pokryje prípady konkurzu alebo platobnej neschopnosti leteckých 
spoločností; keďže Únia by mala reagovať na nové multimodálne vzorce mobility;

1. podporuje úsilie Komisie o zjednodušenie cezhraničnej prevoditeľnosti áut a vyzýva 
členské štáty, aby v plnej miere uplatňovali zásady stanovené v právnych predpisoch EÚ, 
pokiaľ ide o prihlasovanie vozidiel v iných členských štátoch; v tejto súvislosti pripomína, 
že osobné automobily (vrátane vozidiel s riadením na pravej strane), ktoré majú príslušné 
typové schválenie EÚ, by mali byť oprávnené na prihlásenie v členských štátoch,
a vyzýva Komisiu, aby posilnila bezpečnosť harmonizovaných osvedčení o evidencii
s cieľom minimalizovať riziko opätovného prihlásenia odcudzených vozidiel
s falšovanými osvedčeniami o evidencii;

2. vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh o kontrolách technického stavu 
motorových vozidiel, ktorý by znížil administratívnu záťaž občanov a podnikov a zároveň 
zaručil dynamický rozvoj skúšobných metód a obsahu kontrol a čo najvyššiu úroveň 
bezpečnosti cestnej premávky;

3. vyzýva členské štáty, aby prostredníctvom spoločného prístupu zrušili zbytočné náklady,
a tým znížili náklady občanov na prihlásenie vozidla v inom členskom štáte na minimum; 

4. žiada, aby sa na základe spoločných vymedzení a porovnateľného štandardu kontrol pri 
prevážaní vozidiel z jedného členského štátu do druhého vzájomne uznávali technické 
kontroly z jednotlivých členských štátov;

5. navrhuje, aby sa vytvorila európska databáza, ktorá by zhromažďovala technické údaje



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

SK

o všetkých vozidlách, s cieľom umožniť vzájomné uznávanie technických kontrol, 
zabezpečiť porovnateľnosť v rámci Únie a uľahčiť cezhraničné prihlasovanie vozidiel; 

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili prísnejšie presadzovanie interoperability 
medzi vnútroštátnymi službami, produktmi a systémami dopravy a mobility, ako sú 
služby, produkty a systémy, na ktoré sa vzťahujú predpisy EÚ o cestných mýtnych 
systémoch, Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS) a tiež európske 
integrované systémy poskytovania informácií, výpočtu cien a predaja lístkov v oblasti 
verejnej a intermodálnej mobility; 

7. poznamenáva, že potom, čo Únia v roku 2011 prijala právny predpis o právach 
cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave, existuje súhrnný a integrovaný súbor 
predpisov o základných právach cestujúcich, ktorý sa vzťahuje na všetky spôsoby 
dopravy;

8. odporúča konsolidáciu súčasných práv cestujúcich do spoločného rámca, aby sa 
harmonizovalo uplatňovanie a presadzovanie týchto predpisov pre všetky spôsoby 
dopravy v rámci jednotného trhu a zabránilo sa znevýhodňovaniu niektorých spôsobov 
dopravy;

9. vyzýva Komisiu, aby vypracovala legislatívny návrh s cieľom poskytnúť cestujúcim 
lepšiu ochranu v prípade platobnej neschopnosti leteckých spoločností, napríklad 
zavedením poisťovacej povinnosti pre letecké spoločnosti alebo zriadením záručného 
fondu; 

10. zdôrazňuje, že súdržné a harmonizované uplatňovanie a presadzovanie predpisov
o ochrane cestujúcich v celej Únii má kľúčový význam pre občanov, ktorí cestujú, vrátane 
osôb so zníženou mobilitou, ako aj pre zabezpečenie rovnakých podmienok pre 
prevádzkovateľov dopravy;

11. uznáva, že osoby so zdravotným postihnutím pri cestovaní často narážajú na prekážky, 
ktoré im bránia využívať mnohé príležitosti, ktoré ponúka jednotný trh, a vyzýva 
Komisiu, aby v súvislosti s právami cestujúcich viac zohľadňovala tento aspekt;

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa uistili o správnom vykonávaní právnych predpisov 
týkajúcich sa práv cestujúcich, aby európski občania poznali práva cestujúcich v EÚ
a najmä aby sa tieto práva dodržiavali;

13. upozorňuje na skutočnosť, že pre cestujúcich je stále náročné rezervovať a kúpiť si 
cestovné lístky na multimodálnu cestu v rámci EÚ, a žiada Komisiu, členské štáty
a dopravné spoločnosti, aby prijali opatrenia na vytvorenie integrovaného systému predaja 
lístkov na multimodálnu dopravu; 

14. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh týkajúci sa práv cestujúcich v multimodálnej 
doprave s cieľom umožniť, aby právne predpisy držali krok s vývojom multimodálnych 
vzorcov mobility.
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