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8.11.2018 A8-0340/142 

Poprawka  142 

Michael Cramer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Sprawozdanie A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 15 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) „utracone połączenie” oznacza 

sytuację, w której pasażer spóźni się na 

kolejne połączenie lub połączenia w trakcie 

podróży w wyniku opóźnienia lub 

odwołania wcześniejszego połączenia lub 

wcześniejszych połączeń; 

(15) „utracone połączenie” oznacza 

sytuację, w której w przypadku podróży 

między stacją początkową a stacją 

końcową pasażer spóźni się na kolejne 

połączenie lub połączenia w trakcie 

podróży w wyniku opóźnienia lub 

odwołania wcześniejszego połączenia lub 

wcześniejszych połączeń; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/143 

Poprawka  143 

Michael Cramer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Sprawozdanie A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. W reklamach dotyczących kolei, 

informacjach o rezerwacji oraz biletach 

wskazuje się dane dotyczące emisji, a 

także źródła energii i zużycia energii 

podczas podróży. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/144 

Poprawka  144 

Michael Cramer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Sprawozdanie A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Jeżeli pasażer otrzyma odrębne 

bilety na jedną podróż obejmującą 

następujące po sobie przewozy kolejowe 

wykonywane przez jedno przedsiębiorstwo 

kolejowe lub większą ich liczbę, 

przysługujące mu prawa do informacji, 

pomocy, opieki i odszkodowania są 

równoważne prawom przysługującym na 

podstawie wspólnego biletu i obejmują 

całą podróż od stacji początkowej do 

miejsca przeznaczenia, chyba że pasażera 

wyraźnie poinformowano na piśmie 

inaczej. W tej informacji wskazuje się 

zwłaszcza, że w przypadku utraty 

połączenia pasażerowi nie będzie 

przysługiwać pomoc ani odszkodowanie w 

oparciu o całkowitą długość podróży. 

Ciężar udowodnienia, że wspomnianą 

informację przekazano, spoczywa na 

przedsiębiorstwie kolejowym, jego 

przedstawicielu, operatorze turystycznym 

lub sprzedawcy biletów. 

6. Jeżeli pasażer otrzyma odrębne 

bilety na jedną podróż obejmującą 

następujące po sobie przewozy kolejowe 

wykonywane przez jedno przedsiębiorstwo 

kolejowe lub większą ich liczbę, 

przysługujące mu prawa do informacji, 

pomocy, opieki i odszkodowania są 

równoważne prawom przysługującym na 

podstawie wspólnego biletu i obejmują 

całą podróż między stacją początkową a 

końcową, od stacji początkowej do miejsca 

przeznaczenia. 

Or. en 
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Poprawka  145 

Michael Cramer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Sprawozdanie A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Nie tracąc prawa do przewozu, 

pasażer może zażądać od przedsiębiorstwa 

kolejowego odszkodowania za opóźnienie 

w przypadku opóźnienia pomiędzy 

podanym w umowie przewozu miejscem 

wyjazdu i miejscem docelowym, za które 

nie otrzymał on zwrotu kosztów biletu 

zgodnie z art. 16. Minimalna kwota 

odszkodowania wynosi: 

1. Zachowując prawo do przewozu, 

pasażer może zażądać od przedsiębiorstwa 

kolejowego odszkodowania za opóźnienie 

w przypadku opóźnienia pomiędzy 

podanym w odniesieniu do podróży od 

stacji początkowej do stacji końcowej 
miejscem wyjazdu i miejscem docelowym, 

za które nie otrzymał on zwrotu kosztów 

biletu zgodnie z art. 16. Minimalna kwota 

odszkodowania wynosi: 

Or. en 

 


