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8.11.2018 A8-0340/142 

Predlog spremembe  142 

Michael Cramer 

v imenu skupine Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Poročilo A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 15 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) „zamujena povezava“ pomeni 

okoliščino, ko potnik zamudi eno ali več 

storitev na potovanju, do katere pride 

zaradi zamude ali odpovedi ene ali več 

prejšnjih storitev; 

(15) „zamujena povezava“ pomeni 

okoliščino, ko potnik v okviru celotnega 

potovanja zamudi eno ali več storitev na 

potovanju, do katere pride zaradi zamude 

ali odpovedi ene ali več prejšnjih storitev; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/143 

Predlog spremembe  143 

Michael Cramer 

v imenu skupine Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Poročilo A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 4 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Oglasi o prevozu po železnici, 

informacije o rezervacijah ter vozovnice 

vključujejo podatke o emisijah ter viru in 

porabi energije pri potovanju.  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/144 

Predlog spremembe  144 

Michael Cramer 

v imenu skupine Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Poročilo A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Če so potniku izdane ločene 

vozovnice za potovanje, ki sestoji iz več 

zaporednih storitev železniškega prevoza 

enega ali več prevoznikov v železniškem 

prometu, ima enako pravico do informacij, 

pomoči, oskrbe in nadomestil, kot bi jo 

imel, če bi mu bila izdana enotna 

vozovnica, ta pravica pa velja za celotno 

potovanje od odhoda do končne postaje, 

razen če je bil izrecno in v pisni obliki 

obveščen o nasprotnem. Takšne 

informacije zlasti navajajo, da potnik v 

primeru, da zamudi povezavo, ni 

upravičen do pomoči ali nadomestila, ki bi 

temeljila na celotni dolžini potovanja. 

Dokazno breme, da so bile te informacije 

zagotovljene, nosi prevoznik v železniškem 

prometu, njegov zastopnik, organizator 

potovanja ali prodajalec vozovnic. 

6. Če so potniku izdane ločene 

vozovnice za potovanje, ki sestoji iz več 

zaporednih storitev železniškega prevoza 

enega ali več prevoznikov v železniškem 

prometu, ima enako pravico do informacij, 

pomoči, oskrbe in nadomestil, kot bi jo 

imel, če bi mu bila izdana enotna 

vozovnica, ta pravica pa velja za celotno 

potovanje od odhoda do končne postaje. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/145 

Predlog spremembe  145 

Michael Cramer 

v imenu skupine Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Poročilo A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del  

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ne da bi izgubil pravico do 

prevoza, lahko potnik v primeru zamude 

od prevoznika v železniškem prometu 

zahteva nadomestilo za zamudo med 

krajem odhoda in krajem prihoda, 

navedenima v pogodbi o prevozu , v zvezi 

s katero strošek nakupa vozovnice ni bil 

povrnjen v skladu z določbami člena 16. 

Najmanjša nadomestila za zamude so: 

1. Potnik lahko v primeru zamude od 

prevoznika v železniškem prometu zahteva 

nadomestilo za zamudo med krajem 

odhoda in krajem prihoda, navedenima v 

pogodbi o celotnem potovanju, v zvezi s 

katero strošek nakupa vozovnice ni bil 

povrnjen v skladu z določbami člena 16, 

pri čemer ohrani pravico do prevoza. 

Najmanjša nadomestila za zamude so: 

Or. en 

 


