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8.11.2018 A8-0340/142 

Pozměňovací návrh  142 

Michael Cramer 

za skupinu Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Zpráva A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě 

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 15 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) „zmeškáním přípoje“ situace, kdy 

cestující zmešká v průběhu cesty jeden 

nebo více spojů v důsledku zpoždění nebo 

odřeknutí jednoho nebo více předchozích 

spojů; 

(15) „zmeškáním přípoje“ situace, kdy u 

cesty ohraničené dvěma koncovými body 

cestující zmešká v průběhu cesty jeden 

nebo více spojů v důsledku zpoždění nebo 

odřeknutí jednoho nebo více předchozích 

spojů; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/143 

Pozměňovací návrh  143 

Michael Cramer 

za skupinu Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Zpráva A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě 

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 4 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. V reklamních materiálech 

železnic, informacích o rezervaci a na 

jízdenkách se uvádějí údaje o emisích i o 

zdroji energie a její spotřebě během cesty. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/144 

Pozměňovací návrh  144 

Michael Cramer 

za skupinu Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Zpráva A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě 

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 6 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Pokud cestující obdrží samostatné 

přepravní doklady na jednu cestu 

navazujícími železničními dopravními 

spoji provozovanými jedním nebo více 

železničními podniky, jeho právo 

na informace, pomoc, péči a odškodnění 

musí být rovnocenné právům spojeným s 

přímým přepravním dokladem a musí se 

vztahovat na celou cestu z místa odjezdu 

do cílového místa, nebyl-li cestující 

výslovně informován, že je tomu jinak, a 

to v písemné formě. V těchto informacích 

musí být zejména uvedeno, že zmešká-li 

cestující přípoj, nemá v závislosti na 

celkové délce cesty nárok na pomoc nebo 

odškodnění. Důkazní břemeno, že 

příslušné informace byly poskytnuty, nese 

železniční podnik, jeho zástupce, 

poskytovatel souborných služeb 

cestovního ruchu či prodejce přepravních 

dokladů. 

6. Pokud cestující obdrží samostatné 

přepravní doklady na jednu cestu 

navazujícími železničními dopravními 

spoji provozovanými jedním nebo více 

železničními podniky, jeho právo 

na informace, pomoc, péči a odškodnění 

musí být rovnocenné právům spojeným s 

přímým přepravním dokladem a musí se 

vztahovat na celou cestu ohraničenou 

dvěma koncovými body z místa odjezdu 

do cílového místa. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/145 

Pozměňovací návrh  145 

Michael Cramer 

za skupinu Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Zpráva A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě 

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 1 – návětí 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aniž ztratí právo na přepravu, 

může cestující od železničního podniku 

požadovat odškodnění v případě zpoždění 

mezi výchozí a cílovou stanicí 

uvedenými v přepravní smlouvě , je-li jím 

postižen, za které nebyla poskytnuta 

náhrada ceny jízdného podle článku 16. 

Minimální odškodnění v případě zpoždění 

činí: 

1. Při zachování práva na přepravu 

může cestující od železničního podniku 

požadovat odškodnění v případě zpoždění 

mezi výchozí a cílovou stanicí 

uvedenými pro cestu ohraničenou dvěma 

koncovými body, je-li jím postižen, za 

které nebyla poskytnuta náhrada ceny 

jízdného podle článku 16. Minimální 

odškodnění v případě zpoždění činí: 

Or. en 

 

 


