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Έκθεση A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 15 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) «απώλεια ανταπόκρισης»: 

κατάσταση στην οποία επιβάτης χάνει μία 

ή περισσότερες υπηρεσίες κατά τη 

διάρκεια του ταξιδίου του συνεπεία 

καθυστέρησης ή ματαίωσης μίας ή 

περισσότερων προηγούμενων υπηρεσιών· 

(15) «απώλεια ανταπόκρισης»: 

κατάσταση στην οποία, στη διάρκεια της 

διαδρομής από την αφετηρία μέχρι τον 

τελικό προορισμό, επιβάτης χάνει μία ή 

περισσότερες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια 

του ταξιδίου του συνεπεία καθυστέρησης ή 

ματαίωσης μίας ή περισσότερων 

προηγούμενων υπηρεσιών· 
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8.11.2018 A8-0340/143 

Τροπολογία  143 

Michael Cramer 
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Έκθεση A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Η διαφήμιση του σιδηροδρόμου, 

οι πληροφορίες σχετικά με τις κρατήσεις, 

καθώς και τα εισιτήρια περιλαμβάνουν 

στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές, την 

πηγή ενέργειας και την ενεργειακή 

κατανάλωση μιας σιδηροδρομικής 

διαδρομής. 
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Έκθεση A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Εφόσον επιβάτης λαμβάνει 

χωριστά εισιτήρια για ταξίδι που 

περιλαμβάνει διαδοχικές υπηρεσίες 

σιδηροδρομικής μεταφοράς εκτελούμενες 

από μία ή περισσότερες σιδηροδρομικές 

επιχειρήσεις, τα δικαιώματά του για 

πληροφόρηση, παροχή συνδρομής, 

φροντίδα και αποζημίωση ισοδυναμούν με 

τα δικαιώματα του ενιαίου εισιτηρίου και 

καλύπτουν το ταξίδι στο σύνολό του από 

το σημείο αναχώρησης έως τον τελικό 

προορισμό, εκτός εάν ο επιβάτης έχει 

λάβει ρητώς διαφορετική πληροφόρηση 

γραπτώς. Στην εν λόγω πληροφόρηση 

αναφέρεται ιδίως ότι, εάν ο επιβάτης 

χάσει ανταπόκριση, δεν δικαιούται την 

παροχή συνδρομής ή αποζημίωση για το 

σύνολο της διαδρομής του ταξιδίου. Το 

βάρος απόδειξης ότι παρασχέθηκε η εν 

λόγω πληροφόρηση φέρει η 

σιδηροδρομική επιχείρηση, ο 

αντιπρόσωπός της, ο ταξιδιωτικός 

πράκτορας ή ο πωλητής εισιτηρίων. 

6. Εφόσον επιβάτης λαμβάνει 

χωριστά εισιτήρια για ταξίδι που 

περιλαμβάνει διαδοχικές υπηρεσίες 

σιδηροδρομικής μεταφοράς εκτελούμενες 

από μία ή περισσότερες σιδηροδρομικές 

επιχειρήσεις, τα δικαιώματά του για 

πληροφόρηση, παροχή συνδρομής, 

φροντίδα και αποζημίωση ισοδυναμούν με 

τα δικαιώματα του ενιαίου εισιτηρίου και 

καλύπτουν το ταξίδι στο σύνολό του από 

το σημείο αναχώρησης έως τον τελικό 

προορισμό. 
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Έκθεση A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος  

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Χωρίς απώλεια του δικαιώματος 

μεταφοράς, ο επιβάτης μπορεί να ζητήσει 

αποζημίωση για καθυστερήσεις από 

σιδηροδρομική επιχείρηση εάν 

αντιμετωπίζει καθυστέρηση για τη 

διαδρομή από τον τόπο αναχώρησης έως 

τον τόπο προορισμού που αναφέρεται στη 

σύμβαση μεταφοράς, για την οποία δεν 

έχει επιστραφεί το κόμιστρο σύμφωνα με 

το άρθρο 16. Οι ελάχιστες αποζημιώσεις 

για καθυστερήσεις είναι οι εξής: 

1. Διατηρώντας το δικαίωμα 

μεταφοράς, ο επιβάτης μπορεί να ζητήσει 

αποζημίωση για καθυστερήσεις από 

σιδηροδρομική επιχείρηση εάν 

αντιμετωπίζει καθυστέρηση για τη 

διαδρομή από τον τόπο αναχώρησης έως 

τον τόπο προορισμού όσον αφορά το 

ταξίδι στο σύνολό του, για την οποία δεν 

έχει επιστραφεί το κόμιστρο σύμφωνα με 

το άρθρο 16. Οι ελάχιστες αποζημιώσεις 

για καθυστερήσεις είναι οι εξής: 
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