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8.11.2018 A8-0340/142 

Pakeitimas 142 

Michael Cramer 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Karima Delli 

 

Pranešimas A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 pastraipos 15 punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

15) praleistas persėdimas – situacija, 

kai vienos kelionės metu keleivis dėl 

vienos arba daugiau ankstesnių paslaugų 

vėlavimo arba atšaukimo nespėja 

pasinaudoti viena arba daugiau paslaugų; 

15) praleistas persėdimas – situacija, 

kai kelionės nuo pradinės iki galutinės 

stoties metu keleivis dėl vienos arba 

daugiau ankstesnių paslaugų vėlavimo arba 

atšaukimo nespėja pasinaudoti viena arba 

daugiau paslaugų; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

8.11.2018 A8-0340/143 

Pakeitimas 143 

Michael Cramer 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Karima Delli 

 

Report A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Teikiant informaciją apie kelionę, 

ją užsakant ir perkant bilietus klientui 

pateikiami išmetamųjų teršalų, energijos 

šaltinio ir jos suvartojimo duomenys. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/144 

Pakeitimas 144 

Michael Cramer 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Karima Delli 

 

Pranešimas A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Jei keleivis gauna atskirus bilietus 

vienai geležinkelio kelionei, sudarytai iš 

paslaugų, kurias iš eilės teikia viena arba 

kelios geležinkelio įmonės, jo teisės, 

susijusios su informacija, pagalba, 

rūpinimusi ir kompensacija, yra lygiavertės 

teisėms, garantuojamoms turint tęstinės 

kelionės bilietą, ir galioja visą kelionę nuo 

išvykimo iki galutinės paskirties vietos, 

nebent keleivis būtų raštu informuotas 

kitaip. Tokioje informacijoje turi būti visų 

pirma nurodoma, kad praleidęs persėdimą 

keleivis netektų teisės gauti pagalbą arba 

kompensaciją, grindžiamą visu kelionės 

ilgiu. Pareigą įrodyti, kad ši informacija 

buvo pateikta, turi geležinkelio įmonė, jos 

agentas, kelionių operatorius arba bilietų 

pardavėjas. 

6. Jei keleivis gauna atskirus bilietus 

vienai geležinkelio kelionei, sudarytai iš 

paslaugų, kurias iš eilės teikia viena arba 

kelios geležinkelio įmonės, jo teisės, 

susijusios su informacija, pagalba, 

rūpinimusi ir kompensacija, yra lygiavertės 

teisėms, garantuojamoms turint tęstinės 

kelionės nuo pradinės iki galutinės stoties 

bilietą, ir galioja visą kelionę nuo išvykimo 

iki galutinės paskirties vietos. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/145 

Pakeitimas 145 

Michael Cramer 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Karima Delli 

 

Pranešimas A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis  

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Neprarasdamas teisės į transportą, 

keleivis iš geležinkelio įmonės gali 

reikalauti kompensacijos už vėlavimą, jei 

jo traukinys iš išvykimo vietos į atvykimo 

vietą, nurodytas vežimo sutartyje, važiuoja 

vėluodamas ir už šį vėlavimą nebuvo 

grąžinta bilieto kaina pagal 16 straipsnio 

nuostatas. Minimalios kompensacijos už 

vėlavimą yra: 

1. Išsaugodamas teisę į transportą, 

keleivis iš geležinkelio įmonės gali 

reikalauti kompensacijos už vėlavimą, jei 

jo traukinys iš išvykimo vietos į atvykimo 

vietą, kurios nurodytos kaip kelionė nuo 

pradinės iki galutinės stoties, važiuoja 

vėluodamas ir už šį vėlavimą nebuvo 

grąžinta bilieto kaina pagal 16 straipsnio 

nuostatas. Minimalios kompensacijos už 

vėlavimą yra: 

Or. en 

 


