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BG Единство в многообразието BG 

8.11.2018 A8-0340/142 

Изменение  142 

Михаел Крамер 

от името на групата Verts/ALE 

Карима Дели 

 

Доклад A8-0340/2018 

Богуслав Либерадзки 

Права и задължения на пътниците, използващи железопътен транспорт 

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

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 15 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) „пропусната връзка“ означава 

ситуация, при която пътникът изпуска 

една или повече услуги по време на 

пътуване в резултат на закъснение или 

отмяна на една или повече предходни 

услуги; 

(15) „пропусната връзка“ означава 

ситуация, при която, за пътуване „от 

начало до край“, пътникът изпуска една 

или повече услуги по време на 

пътуването в резултат на закъснение 

или отмяна на една или повече 

предходни услуги; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

8.11.2018 A8-0340/143 

Изменение  143 

Михаел Крамер 

от името на групата Verts/ALE 

Карима Дели 

 

Доклад A8-0340/2018 

Богуслав Либерадзки 

Права и задължения на пътниците, използващи железопътен транспорт 

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

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 4 а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4 a. В рекламите за пътуванията с 

влак, в информацията за резервации и 

върху билетите се посочват данните 

за емисиите, както и източникът на 

енергия и енергопотреблението за 

дадено пътуване. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

8.11.2018 A8-0340/144 

Изменение  144 

Михаел Крамер 

от името на групата Verts/ALE 

Карима Дели 

 

Доклад A8-0340/2018 

Богуслав Либерадзки 

Права и задължения на пътниците, използващи железопътен транспорт 

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

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Когато пътникът получава 

отделни билети за еднократно пътуване, 

включващо последователни 

железопътни услуги, извършвани от 

едно или повече железопътни 

предприятия, неговите права на 

информация, помощ, грижа и 

обезщетение са равностойни на тези по 

директен билет и обхващат цялото 

пътуване от заминаването до крайното 

местоназначение, освен ако пътникът 

изрично е информиран другояче в 

писмена форма. В тази информация 

по-специално се посочва, че когато 

пътникът изпусне връзка, той няма 

право на помощ или обезщетение въз 

основа на общата дължина на 

пътуването. Тежестта за доказване, 

че информацията е била 

предоставена, се носи от 

железопътното предприятие, неговия 

агент, туроператора или продавача 

на билети. 

6. Когато пътникът получава 

отделни билети за еднократно пътуване, 

включващо последователни 

железопътни услуги, извършвани от 

едно или повече железопътни 

предприятия, неговите права на 

информация, помощ, грижа и 

обезщетение са равностойни на тези по 

директен билет и обхващат цялото 

пътуване „от начало до край“ от 

заминаването до крайното 

местоназначение. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

8.11.2018 A8-0340/145 

Изменение  145 

Михаел Крамер 

от името на групата Verts/ALE 

Карима Дели 

 

Доклад A8-0340/2018 

Богуслав Либерадзки 

Права и задължения на пътниците, използващи железопътен транспорт 

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

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 – уводна част  

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Без да губи правото си на превоз, 

пътникът може да иска обезщетение за 

закъснения от железопътното 

предприятие, ако му предстои 

закъснение между мястото на тръгване 

и местоназначението, посочени в 

договора за превоз, за което стойността 

на билета му не е възстановена съгласно 

член 16. Минималните обезщетения за 

закъснения са, както следва: 

1. Като запазва правото си на 

превоз, пътникът може да иска 

обезщетение за закъснения от 

железопътното предприятие, ако му 

предстои закъснение между мястото на 

тръгване и местоназначението, 

посочени за пътуването „от начало 

до край“, за което стойността на билета 

му не е възстановена съгласно член 16. 

Минималните обезщетения за 

закъснения са, както следва: 

Or. en 

 


