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8.11.2018 A8-0340/142 

Pozmeňujúci návrh  142 

Michael Cramer 

v mene skupiny Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Správa A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – bod 15 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) „zmeškaný prípoj“ označuje 

situáciu, keď cestujúci v priebehu jednej 

cesty zmešká jeden alebo viacero spojov v 

dôsledku meškania alebo odrieknutia 

jedného alebo viacerých predchádzajúcich 

spojov; 

(15) „zmeškaný prípoj“ označuje 

situáciu, keď cestujúci v rámci celkovej 

dĺžky cesty v priebehu cesty zmešká jeden 

alebo viacero spojov v dôsledku meškania 

alebo odrieknutia jedného alebo viacerých 

predchádzajúcich spojov; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/143 

Pozmeňujúci návrh  143 

Michael Cramer 

v mene skupiny Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Správa A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 4 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Na propagačných materiáloch 

týkajúcich sa železníc, v informáciách o 

rezerváciách a na cestovných lístkoch 

treba uviesť údaje o emisiách, ako aj o 

zdrojoch a spotrebe energie na cestu. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/144 

Pozmeňujúci návrh  144 

Michael Cramer 

v mene skupiny Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Správa A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Ak cestujúci dostane osobitné lístky 

na jednu cestu s viacerými nadväzujúcimi 

železničnými spojmi jedného alebo 

viacerých železničných podnikov, jeho 

právo na informácie, pomoc, starostlivosť a 

náhradu musia byť rovnaké, ako pri 

priamom cestovnom lístku, a musia sa 

vzťahovať na celú cestu od stanice 

odchodu až po cieľovú stanicu, pokiaľ 

cestujúci nie je písomne výslovne 

informovaný o opaku. V takejto 

informácii sa musí najmä uviesť, že v 

prípade zmeškania prípoja cestujúci nemá 

nárok na pomoc alebo náhradu v 

závislosti od celkovej dĺžky cesty. Bremeno 

preukázania, že táto informácia bola 

poskytnutá, spočíva na železničnom 

podniku, jeho zástupcovi, 

prevádzkovateľovi zájazdu alebo 

predajcovi cestovných lístkov. 

6. Ak cestujúci dostane osobitné lístky 

na jednu cestu s viacerými nadväzujúcimi 

železničnými spojmi jedného alebo 

viacerých železničných podnikov, jeho 

právo na informácie, pomoc, starostlivosť a 

náhradu musia byť rovnaké ako pri 

priamom cestovnom lístku a musia sa 

vzťahovať na celú dĺžku cesty od stanice 

odchodu až po cieľovú stanicu. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/145 

Pozmeňujúci návrh  145 

Michael Cramer 

v mene skupiny Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Správa A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 1 – úvodná časť  

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Cestujúci môže bez straty práva na 

prepravu žiadať od železničného podniku 

náhradu za meškanie, ak je vystavený 

meškaniu medzi východiskovým a 

cieľovým miestom uvedeným v prepravnej 

zmluve, za ktoré mu cena prepravného 

dokladu nebola preplatená v súlade 

s článkom 16. Minimálna náhrada za 

meškanie je: 

1. Cestujúci môže pri zachovaní 

práva na prepravu žiadať od železničného 

podniku náhradu za meškanie, ak je 

vystavený meškaniu medzi východiskovým 

a cieľovým miestom uvedeným v celkovej 

dĺžke cesty, za ktoré mu cena cestovného 

lístka nebola preplatená v súlade 

s článkom 16. Minimálna náhrada za 

meškanie je: 

Or. en 

 


