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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Den fria rörligheten för varor är en av hörnstenarna i EU:s politik. EU har infört ett 
enhetligt system för typgodkännande och harmoniserade registreringsbevis för 
motorfordon. Därmed har det blivit mycket enklare att köpa en personbil i eller överföra 
en personbil till en annan medlemsstat. 

B. Europaparlamentet mottar dock många klagomål från medborgare som ofta möts av 
besvärliga formaliteter, särskilt i förhållande till omregistreringen av deras motorfordon i 
en annan medlemsstat och därmed förknippade extrakostnader. Samtidigt måste unionen 
och medlemsstaterna se till att omregistrering av stulna motorfordon med förfalskade 
registreringspapper undviks.

C. EU:s bestämmelser om passagerares rättigheter ger medborgarna en minimiskyddsnivå 
och underlättar därmed rörligheten och den sociala integrationen. Bestämmelserna bidrar 
till att skapa likvärdiga konkurrensvillkor för transportföretagen såväl inom som mellan 
transportslag.

D. EU:s rättsliga ram för skydd av passagerares rättigheter behöver säkerställa en miniminivå 
för konsumentskyddet så att det kan stå emot föränderliga affärsmetoder, som t.ex. 
tilläggsavgifter, och inbegripa konkurser och insolvens hos flygbolag. EU bör reagera på 
nya multimodala rörlighetsmönster.

1. Europaparlamentet stöder kommissionens ansträngningar att underlätta överföringen av 
personbilar över gränserna och uppmanar medlemsstaterna att fullt ut genomföra 
principerna i EU-lagstiftningen om registrering av personbilar i andra medlemsstater. 
Parlamentet påminner i detta hänseende om att personbilar (inklusive högerstyrda fordon) 
som överensstämmer med det relevanta EU-typgodkännandet bör kunna registreras i 
medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar kommissionen att öka säkerheten för samordnade 
registreringspapper för att minimera risken för omregistrering av stulna motorfordon med 
förfalskade registreringspapper.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag om 
trafiksäkerhetsprovning av motorfordon i syfte att minska den administrativa bördan för 
medborgarna och industrin, trygga en dynamisk vidareutveckling av provmetoderna och 
provinnehållet och samtidigt garantera en så hög trafiksäkerhetsnivå som möjligt.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att hålla kostnaderna för 
gränsöverskridande registrering av personbilar så låga som möjligt för medborgarna 
genom att undvika onödiga utgifter med hjälp av ett gemensamt förfarande.

4. Europaparlamentet kräver vid överföring av personbilar över gränserna ett ömsesidigt 
erkännande av trafiksäkerhetsprovningen mellan medlemsstaterna. Detta bör basera sig på 
gemensamma definitioner och jämförbara besiktningsnormer.
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5. Europaparlamentet föreslår att man inrättar en europeisk databas som samlar tekniska data 
för alla fordon i syfte att möjliggöra ett ömsesidigt erkännande av 
trafiksäkerhetsprovningen, medge jämförbarhet över hela Europa och underlätta en 
gränsöverskridande registrering.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att garantera striktare 
tillämpning av driftskompatibilitet mellan nationella tjänster, produkter och system för 
transport och mobilitet, såsom dem som regleras av EU när det gäller vägtullsystem eller
ERTMS samt ett integrerat europeiskt informations-, prissättnings- och biljettsystem på 
områdena offentlig och intermodal mobilitet.

7. Europaparlamentet noterar att EU med antagandet av busspassagerares rättigheter 2011 nu 
har en övergripande och integrerad uppsättning bestämmelser om grundläggande 
passagerarrättigheter som omfattar alla transportmedel.

8. Europaparlamentet rekommenderar att befintliga passagerarrättigheter konsolideras i en 
gemensam ram så att man kan harmonisera tillämpningen och genomförandet av dessa 
föreskrifter för alla transportmedel på den inre marknaden och undvika diskriminering 
mellan de olika transportmedlen.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagförslag för att bättre 
skydda passagerarna i händelse av insolvens hos flygbolag, till exempel genom en 
obligatorisk försäkring för flygbolag eller inrättandet av en garantifond.

10. Europaparlamentet betonar att det är av avgörande betydelse för resenärer, inklusive 
funktionshindrade personer, liksom för säkerställandet av jämlika konkurrensvillkor för 
transportföretagen att passagerarskyddet genomförs och tillämpas på ett konsekvent och 
harmoniserat sätt i hela unionen.

11. Europaparlamentet konstaterar att funktionshindrade personer vid resor mycket ofta möter 
hinder och spärrar som blockerar många alternativ för dem på den inre marknaden. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att ta större hänsyn till denna aspekt av 
passagerarrättigheterna.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att 
lagstiftningen för passagerarskydd genomförs korrekt, att de europeiska medborgarna är 
medvetna om passagerarrättigheterna i EU och i synnerhet att dessa rättigheter iakttas.

13. Europaparlamentet framhåller att det fortfarande är svårt för resenärer att boka och köpa 
biljetter för multimodala resor inom EU, och uppmanar kommissionen, medlemsstaterna 
och företagen inom transportsektorn att vidta åtgärder för att inrätta ett integrerat
multimodalt system för utfärdande av biljetter.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om 
passagerarrättigheter vid resor med flera olika transportmedel för att säkerställa att 
lagstiftningen håller jämna steg med de föränderliga multimodala rörlighetsmönstren.
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