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8.11.2018 A8-0340/142 

Ændringsforslag  142 

Michael Cramer 

for Verts/ALE-Gruppen 

Karima Delli 

 

Betænkning A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 15 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

15) "ikke-opnået 

tilslutningsforbindelse": en situation, hvor 

en passager ikke når en eller flere tjenester 

i løbet af en rejse som følge af forsinkelse 

eller aflysning af en eller flere forudgående 

tjenester 

15) ”ikke-opnået 

tilslutningsforbindelse": en situation, hvor 

en passager i forbindelse med en 

gennemgående rejse ikke når en eller flere 

tjenester i løbet af rejsen som følge af 

forsinkelse eller aflysning af en eller flere 

forudgående tjenester 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/143 

Ændringsforslag  143 

Michael Cramer 

for Verts/ALE-Gruppen 

Karima Delli 

 

Betænkning A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 4 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Reklamer for jernbane, 

bestillingsinformation og billetter skal 

omfatte oplysninger om en togrejses 

emissioner samt energikilde og 

energiforbrug. 

Or. en 



 

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

DA Forenet i mangfoldighed DA 

8.11.2018 A8-0340/144 

Ændringsforslag  144 

Michael Cramer 

for Verts/ALE-Gruppen 

Karima Delli 

 

Betænkning A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Hvis en passager modtager 

særskilte billetter for en samlet rejse, der 

omfatter på hinanden følgende 

jernbanetjenester, der drives af en eller 

flere jernbanevirksomheder, skal 

vedkommendes rettigheder med hensyn til 

oplysning, assistance, bistand og erstatning 

være ækvivalente med rettighederne i 

henhold til en gennemgående billet og 

omfatte hele rejsen fra afgangsstedet til 

bestemmelsesstedet, medmindre 

passageren udtrykkeligt og skriftligt 

oplyses om andet. I sådanne oplysninger 

skal det blandt andet angives, at hvis 

passageren ikke opnår 

tilslutningsforbindelse, vil vedkommende 

ikke være berettiget til assistance eller 

erstatning i forhold til rejsens samlede 

længde. Bevisbyrden for, at denne 

oplysning er afgivet, skal påhvile 

jernbanevirksomheden, dennes agent, 

rejsebureauet eller billetudstederen. 

6. Hvis en passager modtager 

særskilte billetter for en samlet rejse, der 

omfatter på hinanden følgende 

jernbanetjenester, der drives af en eller 

flere jernbanevirksomheder, skal 

vedkommendes rettigheder med hensyn til 

oplysning, assistance, bistand og erstatning 

være ækvivalente med rettighederne i 

henhold til en gennemgående billet og 

omfatte hele den gennemgående rejse fra 

afgangsstedet til bestemmelsesstedet. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/145 

Ændringsforslag  145 

Michael Cramer 

for Verts/ALE-Gruppen 

Karima Delli 

 

Betænkning A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 – indledning  

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. En passager, som må imødese en 

forsinkelse, kan uden at miste retten til 

befordring kræve erstatning af 

jernbanevirksomheden for forsinkelse 

mellem det i befordringskontrakten 

anførte afgangs- og ankomststed, som ikke 

har medført billetrefusion i henhold til 

artikel 16. De minimale erstatningsbeløb 

for forsinkelse er fastsat til: 

1. En passager, som må imødese en 

forsinkelse, kan med bevarelse af retten til 

befordring kræve erstatning af 

jernbanevirksomheden for forsinkelse 

mellem det til den gennemgående rejse 

anførte afgangs- og ankomststed, som ikke 

har medført billetrefusion i henhold til 

artikel 16. De minimale erstatningsbeløb 

for forsinkelse er fastsat til: 

Or. en 

 


