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8.11.2018 A8-0340/142 

Ändringsförslag  142 

Michael Cramer 

för Verts/ALE-gruppen 

Karima Delli 

 

Betänkande A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led 15 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

15. missad anslutning: en situation där 

en resenär missar en eller flera förbindelser 

under en resa till följd av försening eller 

inställelse av en eller flera tidigare 

förbindelser. 

15. missad anslutning: en situation där 

en resenär inom ramen för en 

sammanhängande resa missar en eller 

flera förbindelser under resan till följd av 

försening eller inställelse av en eller flera 

tidigare förbindelser. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/143 

Ändringsförslag  143 

Michael Cramer 

för Verts/ALE-gruppen 

Karima Delli 

 

Betänkande A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 4a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Reklammaterial om tågresor, 

bokningsuppgifter och biljetter ska 

innehålla uppgifter om tågresans utsläpp 

samt energikälla och energiförbrukning. 

Or. en 



 

AM\1168511SV.docx  PE624.216v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

8.11.2018 A8-0340/144 

Ändringsförslag  144 

Michael Cramer 

för Verts/ALE-gruppen 

Karima Delli 

 

Betänkande A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Om en resenär får separata biljetter 

för en enda resa som omfattar på varandra 

följande järnvägstjänster som tillhandahålls 

av ett eller flera järnvägsföretag, ska 

resenärens rättigheter till information, 

assistans, service och ersättning motsvara 

de rättigheter som gäller för en direktbiljett 

och omfatta hela resan från avresan till den 

slutliga bestämmelseorten, såvida inte 

resenären uttryckligen informeras 

skriftligen om något annat. Sådan 

information ska särskilt ange att om 

resenären missar en anslutning har han 

eller hon inte rätt till assistans eller 

ersättning på grundval av resans totala 

längd. Bevisbördan när det gäller att visa 

att informationen har lämnats ska ligga 

hos järnvägsföretaget, dess agent, 

researrangören eller biljettutfärdaren. 

6. Om en resenär får separata biljetter 

för en enda resa som omfattar på varandra 

följande järnvägstjänster som tillhandahålls 

av ett eller flera järnvägsföretag, ska 

resenärens rättigheter till information, 

assistans, service och ersättning motsvara 

de rättigheter som gäller för en direktbiljett 

och omfatta hela den sammanhängande 

resan från avresan till den slutliga 

bestämmelseorten. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/145 

Ändringsförslag  145 

Michael Cramer 

för Verts/ALE-gruppen 

Karima Delli 

 

Betänkande A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1 – inledningen  

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Resenärer som drabbas av en 

försening mellan den avrese- och 

ankomstort som anges i transportavtalet 

för vilken biljettpriset inte har ersatts i 

enlighet med artikel 16, får, utan att 

därmed avsäga sig rätten till transport, 

begära ersättning för en sådan försening 

från järnvägsföretaget. Den minsta 

ersättningen vid förseningar ska vara 

1. Resenärer som drabbas av en 

försening mellan den avrese- och 

ankomstort som anges för den 

sammanhängande resan för vilken 

biljettpriset inte har ersatts i enlighet med 

artikel 16, får, med bibehållen rätt till 

transport, begära ersättning för en sådan 

försening från järnvägsföretaget. Den 

minsta ersättningen vid förseningar ska 

vara 

Or. en 

 


