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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 

στη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση 

σχετικά με την θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης  κανονισμού 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των επιβατών 

λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 

(05218/3/2010 – C7-0077/2010 – 2008/0237(COD)) 

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 

Εισηγητής: Antonio Cancian 

A7-0174/2010 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Η τροπολογία 46 διατυπώνεται ως εξής: 

Τροπολογία  46 

Θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 24 - παράγραφος 1 

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

1. Οι μεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης 

τερματικών σταθμών μεριμνούν, στο 

πλαίσιο των αντίστοιχων πεδίων 

αρμοδιότητάς τους, ώστε οι επιβάτες να 

διαθέτουν κατάλληλες και κατανοητές 

πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα 

που έχουν δυνάμει του παρόντος 

1. Οι μεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης 

τερματικών σταθμών μεριμνούν, στο 

πλαίσιο των αντίστοιχων πεδίων 

αρμοδιότητάς τους, ώστε οι επιβάτες να 

διαθέτουν κατάλληλες και κατανοητές 

πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα 

που έχουν δυνάμει του παρόντος 
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κανονισμού, το αργότερο κατά την 

αναχώρηση. Οι πληροφορίες παρέχονται 

στους τερματικούς σταθμούς και, ανάλογα 

με την περίπτωση, στο διαδίκτυο. Εφόσον 

ζητηθούν πληροφορίες από άτομο με 

αναπηρία ή άτομο με μειωμένη 

κινητικότητα παρέχονται σε προσιτή 

μορφή. Οι πληροφορίες αυτές 

περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας 

του φορέα ή των φορέων ελέγχου της 

εφαρμογής, οι οποίοι ορίζονται από τα 

κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 27 

παράγραφος 1. 

κανονισμού, κατά τη στιγμή της 

κράτησης και το αργότερο κατά την 

αναχώρηση. Οι πληροφορίες παρέχονται 

σε προσιτές μορφές και σύμφωνα με 

κοινό εννοιολογικό πρότυπο για τα 

στοιχεία και τα συστήματα στον τομέα 

των δημόσιων μεταφορών, στους 

τερματικούς σταθμούς και, ανάλογα με την 

περίπτωση, στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες 

αυτές περιλαμβάνουν τα στοιχεία 

επικοινωνίας του φορέα ή των φορέων 

ελέγχου της εφαρμογής, οι οποίοι 

ορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 

το άρθρο 27 παράγραφος 1. 

 

 

(Αφορά τις BG, CS, EL, EN, ES, ET, FI, HU, IT, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SL γλώσσες.) 


