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8.11.2018 A8-0340/142 

Grozījums Nr.  142 

Michael Cramer 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi 

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

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – 15. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) “nokavēta pārsēšanās” ir situācija, 

kad pasažieris brauciena laikā nokavē 

vienu vai vairākus reisus tāpēc, ka ir 

aizkavējies vai atcelts viens vai vairāki 

iepriekšējie reisi; 

(15) “nokavēta pārsēšanās” ir situācija, 

kad pasažieris brauciena no sākumpunkta 

līdz galapunktam laikā nokavē vienu vai 

vairākus reisus tāpēc, ka ir aizkavējies vai 

atcelts viens vai vairāki iepriekšējie reisi; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/143 

Grozījums Nr.  143 

Michael Cramer 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi 

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

Regulas priekšlikums 

9. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Dzelzceļa pārvadājumu reklāmā, 

rezervācijas informācijā un biļetēs norāda 

ziņas par emisijām, kā arī par 

pārvadājuma energoavotu un 

energopatēriņu. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/144 

Grozījums Nr.  144 

Michael Cramer 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi 

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

Regulas priekšlikums 

10. pants – 6. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Ja pasažieris saņem atsevišķas 

biļetes vienam braucienam, kuru veido 

secīgi dzelzceļa pārvadājumi, ko nodrošina 

viens vai vairāki dzelzceļa pārvadājumu 

uzņēmumi, pasažiera tiesības uz 

informāciju, palīdzību, aprūpi un 

kompensāciju ir līdzvērtīgas tiesībām 

saskaņā ar tranzīta biļeti un aptver visu 

braucienu no iekāpšanas stacijas līdz 

galamērķim, ja vien pasažierim nav 

rakstiski skaidri sniegta citāda 

informācija. Šādā informācijā jo īpaši 

norāda, ka tad, ja pasažieris nokavē 

pārsēšanos, pasažierim nav tiesību uz 

palīdzību vai kompensāciju, pamatojoties 

uz brauciena kopgarumu. Pienākums 

pierādīt, ka informācija ir sniegta, gulstas 

uz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, tā 

pārstāvi, ceļojumu rīkotāju vai biļešu 

pārdevēju. 

6. Ja pasažieris saņem atsevišķas 

biļetes vienam braucienam, kuru veido 

secīgi dzelzceļa pārvadājumi, ko nodrošina 

viens vai vairāki dzelzceļa pārvadājumu 

uzņēmumi, pasažiera tiesības uz 

informāciju, palīdzību, aprūpi un 

kompensāciju ir līdzvērtīgas tiesībām 

saskaņā ar tranzīta biļeti un aptver visu 

braucienu kopumā no iekāpšanas stacijas 

līdz galamērķim. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/145 

Grozījums Nr.  145 

Michael Cramer 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi 

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

Regulas priekšlikums 

17. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Nezaudējot tiesības uz 

pārvadāšanu, pasažieris var pieprasīt no 

dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma 

kompensāciju par kavējumiem, ja viņš 

saskaras ar tādu kavējumu, kas noticis 

starp pārvadājuma līgumā norādīto 
iekāpšanas un galamērķa vietu, par kuru 

biļetes cena nav atlīdzināta saskaņā ar 

16. pantu. Minimālās kompensācijas par 

kavējumiem ir šādas: 

1. Saglabājot tiesības uz pārvadāšanu, 

pasažieris var pieprasīt no dzelzceļa 

pārvadājumu uzņēmuma kompensāciju par 

kavējumiem, ja viņš saskaras ar tādu 

kavējumu, kas noticis braucienā no 

sākumpunkta līdz galapunktam paredzēto 
iekāpšanas un galamērķa vietu, par kuru 

biļetes cena nav atlīdzināta saskaņā ar 

16. pantu. Minimālās kompensācijas par 

kavējumiem ir šādas: 

Or. en 


