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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

8.11.2018 A8-0340/142 

Leasú  142 

Michael Cramer 

thar ceann Ghrúpa Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Tuarascáil A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Cearta agus oibleagáidí paisinéirí iarnróid 

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

 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 – mír 1 – pointe 15 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(15) ciallaíonn "nasc a chailleadh" cás 

ina gcaillfidh an paisinéir seirbhís amháin 

nó níos mó le linn turais de thoradh moill 

ar sheirbhís amháin nó níos mó roimhe sin 

nó de thoradh cealú seirbhíse amháin nó 

níos mó roimhe sin; 

(15) ciallaíonn ‘nasc a cailleadh’ cás, i 

gcomhair turas ceann go ceann, ina 

gcaillfidh paisinéir seirbhís amháin nó níos 

mó le linn an turais de thoradh moill ar 

sheirbhís amháin nó níos mó roimhe sin nó 

de thoradh cealú seirbhíse amháin nó níos 

mó roimhe sin; 

Or. en 
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

8.11.2018 A8-0340/143 

Leasú  143 

Michael Cramer 

thar ceann Ghrúpa Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Tuarascáil A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Cearta agus oibleagáidí paisinéirí iarnróid 

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

 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 9 – mír 4 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 4 a. Beidh na sonraí maidir le 

hastaíochtaí, chomh maith leis an 

bhfoinse fuinnimh agus ídiú ag turas ar 

an bpoiblíocht iarnróid, ar an eolas 

áirithinte agus ar na ticéid. 

Or. en 



 

AM\1168511GA.docx  PE624.216v01-00 

GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

8.11.2018 A8-0340/144 

Leasú  144 

Michael Cramer 

thar ceann Ghrúpa Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Tuarascáil A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Cearta agus oibleagáidí paisinéirí iarnróid 

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

 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 10 – mír 6 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

6. I gcás ina bhfaighidh an paisinéir 

ticéid ar leith don aon turas amháin lena 

gcuimseofar seirbhísí iarnróid a oibreoidh 

gnóthas iarnróid amháin nó níos mó i 

ndiaidh a chéile, beidh cearta an 

phaisinéara ar fhaisnéis, ar chúnamh, ar 

chúram agus ar chúiteamh coibhéiseach 

leis na cearta a ghabhann le tréthicéad agus 

cumhdófar leo an turas ina iomláine ón 

imeacht go dtí an ceann scríbe 

críochnaitheach, ach amháin má chuirtear 

a mhalairt in iúl go sainráite i scríbhinn 

don phaisinéir. Go háirithe, cuirfear in 

iúl amhlaidh don phaisinéir nach mbeadh 

sé, dá gcaillfeadh sé nasc, i dteideal 

cúnaimh ná cúitimh bunaithe ar fhad 

iomlán an turais. Is ar an ngnóthas 

iarnróid, ar a ghníomhaire, ar a 

thionscnóir turais nó ar a dhíoltóir ticéad 

a bheidh an dualgas cruthúnais gur 

soláthraíodh an fhaisnéis sin. 

6. I gcás ina bhfaighidh paisinéir 

ticéid ar leithligh d’aon turas amháin lena 

gcuimseofar seirbhísí iarnróid a oibreoidh 

gnóthas iarnróid amháin nó níos mó i 

ndiaidh a chéile, beidh cearta an 

phaisinéara ar fhaisnéis, ar chúnamh, ar 

chúram agus ar chúiteamh coibhéiseach 

leis na cearta a ghabhann le tréthicéad agus 

cumhdófar leo an turas ceann go ceann ina 

iomláine ón imeacht go dtí an ceann scríbe 

deiridh. 

Or. en 
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

8.11.2018 A8-0340/145 

Leasú  145 

Michael Cramer 

thar ceann Ghrúpa Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Tuarascáil A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Cearta agus oibleagáidí paisinéirí iarnróid 

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

 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 17 – mír 1 – an chuid réamhráiteach  

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

1. Gan an ceart chun iompair a 

chailleadh, féadfaidh paisinéir cúiteamh i 

leith moilleanna a iarraidh ar an ngnóthas 

iarnróid má bhíonn moill roimhe idir an áit 

imeachta agus an ceann scríbe a luaitear sa 

chonradh iompair agus nach ndearnadh an 

ticéad ina leith a aisíoc i gcomhréir le 

hAirteagal 16. Is iad seo a leanas 

íosmhéideanna an chúitimh i leith 

moilleanna: 

1. Agus an ceart chun iompair á 

choimeád, féadfaidh paisinéir cúiteamh i 

leith moilleanna a iarraidh ar an ngnóthas 

iarnróid má bhíonn moill roimhe nó roimpi 

idir an áit imeachta agus an ceann scríbe a 

luaitear i gcomhair turas ceann go ceann 

agus nach ndearnadh an ticéad ina leith a 

aisíoc i gcomhréir le hAirteagal 16. Is iad 

seo a leanas íosmhéideanna a bheidh sa 

chúitimh i leith moilleanna: 

Or. en 

 


