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8.11.2018 A8-0340/142 

Amendamentul  142 

Michael Cramer 

în numele Grupului Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Raport A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 15 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) „legătură pierdută” înseamnă o 

situație în care un călător pierde unul sau 

mai multe servicii în decursul unei 

călătorii ca urmare a întârzierii sau anulării 

unuia sau mai multor servicii anterioare; 

(15) „legătură pierdută” înseamnă o 

situație în care, într-o călătorie de la un 

capăt la altul, un călător pierde unul sau 

mai multe servicii în decursul călătoriei ca 

urmare a întârzierii sau anulării unuia sau 

mai multor servicii anterioare; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/143 

Amendamentul  143 

Michael Cramer 

în numele Grupului Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Raport A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Publicitatea feroviară, informațiile 

privind rezervările și biletele conțin date 

privind emisiile, precum și consumul și 

sursa de energie aferente călătoriei. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/144 

Amendamentul  144 

Michael Cramer 

în numele Grupului Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Raport A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. În cazul în care un călător primește 

legitimații de transport separate pentru o 

singură călătorie care cuprinde servicii 

feroviare succesive exploatate de una sau 

mai multe întreprinderi feroviare, 

drepturile sale la informare, la asistență și 

la despăgubire sunt echivalente cu cele 

conferite de un bilet direct și acoperă 

întreaga călătorie, de la plecare până la 

destinația finală, cu excepția cazului în 

care călătorul primește informații 

contrare explicite, în scris. Aceste 

informații precizează în special că, atunci 

când un călător pierde o legătură, el nu 

este îndreptățit să ceară asistență sau 

despăgubiri pe baza lungimii totale a 

călătoriei. Sarcina probei referitoare la 

faptul că informațiile au fost furnizate îi 

revine întreprinderii feroviare, agentului 

acesteia, operatorului de turism sau 

vânzătorului de legitimații de transport. 

6. În cazul în care un călător primește 

legitimații de transport separate pentru o 

singură călătorie care cuprinde servicii 

feroviare succesive exploatate de una sau 

mai multe întreprinderi feroviare, 

drepturile sale la informare, la asistență și 

la despăgubire sunt echivalente cu cele 

conferite de un bilet direct și acoperă 

călătoria completă, de la plecare până la 

destinația finală. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/145 

Amendamentul  145 

Michael Cramer 

în numele Grupului Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Raport A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fără a pierde dreptul la transport, 

un călător poate cere întreprinderii 

feroviare o despăgubire pentru întârziere 

între locurile de plecare și de destinație 

menționate în contractul de transport 

pentru care costul aferent legitimației de 

transport nu a fost rambursat în 

conformitate cu articolul 16. Despăgubirile 

minime în caz de întârziere sunt fixate 

după cum urmează: 

1. Păstrându-și dreptul la transport, 

un călător poate cere întreprinderii 

feroviare o despăgubire pentru întârziere 

între locurile de plecare și de destinație 

menționate pentru călătoria de la un capăt 

la altul, pentru care costul aferent 

legitimației de transport nu a fost 

rambursat în conformitate cu articolul 16. 

Despăgubirile minime în caz de întârziere 

sunt fixate după cum urmează: 

Or. en 

 


