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POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je prosti pretok blaga temelj EU in je Unija uvedla enotni sistem homologacije ter 
uskladila potrdila o registraciji za motorna vozila; ker je zato lažje kupiti osebno vozilo v 
drugih državah članicah ali ga vanje uvoziti; 

B. ker Parlament prejema številne pritožbe državljanov, ki se pogosto soočajo 
obremenjujočimi formalnostmi, zlasti pri ponovni registraciji vozil v drugih državah 
članicah, in s tem povezanimi dodatnimi stroški; ker morajo Unija in države članice 
obenem zagotoviti, da ne bo prihajalo do ponovne registracije ukradenih vozil s 
ponarejenimi potrdili o registraciji;

C. ker predpisi EU o pravicah potnikov zagotavljajo minimalno raven zaščite državljanov, s 
čimer se spodbuja njihova mobilnost in vključevanje v družbo; ker ti predpisi prispevajo k 
zagotavljanju enakih konkurenčnih pogojev za prevoznike znotraj posamezne vrste 
prevoznega sredstva ter na ravni različnih vrst prevoznih sredstev;

D. ker mora zakonodajni okvir EU za zaščito pravic potnikov zagotavljati minimalne 
standarde za zaščito potrošnikov, ki bodo kos spreminjajočim se poslovnim praksam, kot 
so dodatne pristojbine, in bodo zajemali primere stečaja ali nesolventnosti letalskih družb; 
ker bi se morala Unija odzvati na nove multimodalne vzorce mobilnosti;

1. podpira prizadevanja Komisije za poenostavitev čezmejne prenosljivosti osebnih vozil ter 
poziva države članice, naj dosledno izvajajo načela zakonodaje EU o registraciji osebnih 
vozil v drugih državah članicah; v zvezi s tem opozarja, da je treba v državah članicah 
dovoliti registracijo vseh osebnih vozil (tudi tistih z volanom na desni strani), ki so v 
skladu z ustreznim sistemom EU-homologacije, in poziva Komisijo, naj poveča varnost 
usklajenih potrdil o registraciji, da se bo čim bolj zmanjšala nevarnost ponovne 
registracije ukradenih vozil s ponarejenimi potrdili o registraciji;

2. poziva Komisijo, naj predstavi zakonodajni predlog o tehničnem pregledovanju motornih 
vozil, da bi zmanjšali upravno breme za državljane in panogo ter zagotovili dinamičen 
razvoj preizkusnih metod in vsebin ter najvišjo možno raven varnosti v cestnem prometu;

3. poziva države članice, naj državljanom zagotovijo, da bodo stroški čezmejne registracije 
osebnega vozila čim nižji, tako da s skupnim pristopom preprečijo nepotrebne stroške;

4. poziva k vzajemnemu priznavanju tehničnih pregledov med državami članicami v primeru 
čezmejnega prenosa osebnega vozila na podlagi izpolnitve pogoja skupnih opredelitev in 
primerljivih standardov preverjanja;

5. predlaga ustanovitev evropske podatkovne zbirke, ki bi združevala tehnične podatke vseh 
vozil, da bi tako omogočili vzajemno priznavanje tehničnih pregledov, zagotovili 
primerljivost na evropski ravni in olajšali čezmejno registracijo;
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6. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo doslednejše izvajanje interoperabilnosti 
med nacionalnimi prevoznimi in mobilnostnimi storitvami, izdelki in sistemi, kot so na 
primer tisti, za katere veljajo pravila EU, ki se nanašajo na cestninske sisteme ali ERTMS, 
vzporedno s celovitim informiranjem, oblikovanjem cen in prodajo vozovnic na področju 
javne in intermodalne mobilnosti na evropski ravni;

7. ugotavlja, da je Unija s sprejetjem besedila o pravicah potnikov v avtobusnem prometu 
leta 2011 dobila celovit in integriran sveženj pravil o osnovnih pravicah potnikov, ki 
pokrivajo vse vrste prevoznih sredstev;

8. priporoča poenotenje veljavnih pravic potnikov znotraj skupnega okvira, da se uskladita 
izvajanje in uveljavljanje teh določb pri vseh načinih prevoza na enotnem trgu ter prepreči 
diskriminacija med različnimi načini prevoza;

9. poziva Komisijo, naj predloži zakonodajni predlog za boljšo zaščito potnikov v primeru 
nesolventnosti letalskih družb, na primer z uvedbo obveznega zavarovanja za letalske 
družbe ali oblikovanjem jamstvenega sklada;

10. poudarja, da je dosledno in usklajeno izvajanje ter izvrševanje varstva potnikov povsod v 
Uniji bistveno za državljane, ki potujejo, vključno z osebami z omejeno mobilnostjo, ter 
za zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev za vse prevoznike;

11. ugotavlja, da se invalidi na potovanjih zelo pogosto srečujejo z ovirami, ki jim zapirajo 
številne možnosti enotnega trga, in poziva Komisijo, naj pri pravicah potnikov bolj 
upošteva ta vidik;

12. poziva Komisijo in države članice, naj poskrbijo za pravilno izvajanje zakonodaje o 
pravicah potnikov, za ozaveščenost evropskih državljanov glede pravic potnikov v EU in 
zlasti za spoštovanje teh pravic;

13. opozarja, da potniki še vedno težko rezervirajo in kupijo vozovnice za multimodalna 
potovanja znotraj EU, ter poziva Komisijo, države članice in prevoznike, naj poskrbijo za 
uvedbo celovitega in multimodalnega sistema za izdajo vozovnic;

14. poziva Komisijo, naj predstavi predlog o pravicah potnikov pri uporabi več kot enega 
načina prevoza, da bi bila zakonodaja v koraku s spreminjajočimi se multimodalnimi 
vzorci mobilnosti.
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