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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.11.2018 A8-0340/142 

Módosítás  142 

Michael Cramer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Karima Delli 

 

Jelentés A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 15 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

15. „lekésett csatlakozás”: az a helyzet, 

amikor egy utas egy vagy több korábbi 

szolgáltatás késése vagy törlése miatt 

lemarad az utazáson belüli egy vagy több 

szolgáltatásról; 

15. „elmulasztott csatlakozás”: az a 

helyzet, amikor egy utas a kezdőponttól a 

végpontig történő utazás keretében egy 

vagy több korábbi szolgáltatás késése vagy 

kimaradása miatt lemarad az utazáson 

belüli egy vagy több szolgáltatásról; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.11.2018 A8-0340/143 

Módosítás  143 

Michael Cramer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Karima Delli 

 

Jelentés A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A vasúti hirdetésekben, a foglalási 

információkban és a menetjegyeken meg 

kell említeni a vasúti utazás 

kibocsátásaira, energiaforrására és 

energiafogyasztására vonatkozó adatokat. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.11.2018 A8-0340/144 

Módosítás  144 

Michael Cramer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Karima Delli 

 

Jelentés A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Amennyiben egy utas több külön 

jegyet kap egyetlen, egy vagy több 

vasúttársaság által üzemeltetett, egymáshoz 

csatlakozó szolgáltatásokból álló útra, a 

tájékoztatáshoz, a segítséghez, a 

gondoskodáshoz és a kártérítéshez való 

joga egyenértékű kell legyen az 

átszállójegy esetében biztosítottal, és az 

egész utazást le kell fedje a kiindulási 

ponttól a célállomásig, hacsak ennek 

ellenkezőjéről írásban nem tájékoztatják 

az utast. Az ilyen tájékoztatásnak 

kifejezetten tartalmaznia kell azt, hogy 

amennyiben az utas lekésne egy 

csatlakozást, nem jogosult segítségre vagy 

kártérítésre az utazás teljes hossza 

alapján. A vasúttársaságot, annak 

ügynökét vagy a menetjegy-értékesítőt 

terheli annak bizonyítása, hogy az utas 

megkapta ezt a tájékoztatást. 

(6) Amennyiben egy utas több külön 

jegyet kap egyetlen, egy vagy több 

vasúttársaság által üzemeltetett, egymáshoz 

csatlakozó szolgáltatásokból álló útra, a 

tájékoztatáshoz, a segítséghez, a 

gondoskodáshoz és a kártérítéshez való 

joga egyenértékű kell legyen az 

átszállójegy esetében biztosítottal, és a 

kezdőponttól a végpontig az egész utazást 

le kell fedje a kiindulási ponttól a 

célállomásig. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.11.2018 A8-0340/145 

Módosítás  145 

Michael Cramer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Karima Delli 

 

Jelentés A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész  

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az utas – az utazási jog elvesztése 

nélkül – a szállítási szerződésben 

feltüntetett indulási állomás és célállomás 

közötti késések miatt kártérítést kérhet a 

vasúttársaságtól olyan késés esetén, amikor 

a menetjegy árát a 16. cikkel 

összhangban még nem térítették vissza. A 

késések esetén fizetendő legalacsonyabb 

kártérítések a következők: 

(1) Az utas – az utazási jog megőrzése 

mellett – a kezdőponttól a végpontig 

történő utazás indulási állomása és 

célállomása közötti késések miatt 

kártérítést kérhet a vasúttársaságtól olyan 

késés esetén, amikor a menetjegy árát a 

16. cikkel összhangban még nem térítették 

vissza. A késések esetén fizetendő 

legalacsonyabb kártérítések a következők: 

Or. en 

 


