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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.11.2018 A8-0340/142 

Muudatusettepanek  142 

Michael Cramer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Karima Delli 

 

Raport A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Rongireisijate õigused ja kohustused 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 15 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) „ühendusreisist mahajäämine“ – 

olukord, kus reisijal jääb reisi vältel 

kasutamata üks või mitu teenust selle tõttu, 

et üks või mitu eelnevat teenust on 

hilinenud või tühistatud; 

(15) „ühendusreisist mahajäämine“ – 

olukord, kus reisijal jääb algpunktist lõpp-

punkti toimuva reisi vältel kasutamata üks 

või mitu teenust selle tõttu, et üks või mitu 

eelnevat teenust on hilinenud või 

tühistatud; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.11.2018 A8-0340/143 

Muudatusettepanek  143 

Michael Cramer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Karima Delli 

 

Raport A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Rongireisijate õigused ja kohustused 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Rongireiside reklaamides, 

broneerimisteabes ja piletitel esitatakse 

andmed reisi heitkoguste ning 

energiaallika ja -tarbimise kohta. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.11.2018 A8-0340/144 

Muudatusettepanek  144 

Michael Cramer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Karima Delli 

 

Raport A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Rongireisijate õigused ja kohustused 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Kui reisija saab eraldi piletid ühe 

reisi jaoks, mis koosneb järjestikustest 

raudteeveoteenustest, mille osutajaks on 

üks või mitu raudteeveo-ettevõtjat, on tema 

õigused teabele, abile, hoolitsusele ja 

hüvitamisele võrdväärsed nende õigustega, 

mille annab otsepilet, ning kõnealused 

õigused peavad reisijal olema terve reisi 

vältel lähtepunktist kuni lõpliku 

sihtpunktini, kui reisijat ei ole 

vastupidisest selgesõnaliselt kirjalikult 

teavitatud. Sellise teavitamise raames 

tuleb eelkõige rõhutada, et kui reisija jääb 

maha ühendusreisist, siis ei ole tal kogu 

reisi pikkust silmas pidades õigust abile 

või hüvitisele. Teabe esitamise tõendamise 

kohustus on raudteeveo-ettevõtjal, tema 

agendil, reisikorraldajal või piletimüüjal. 

6. Kui reisija saab eraldi piletid ühe 

reisi jaoks, mis koosneb järjestikustest 

raudteeveoteenustest, mille osutajaks on 

üks või mitu raudteeveo-ettevõtjat, on tema 

õigused teabele, abile, hoolitsusele ja 

hüvitamisele võrdväärsed nende õigustega, 

mille annab otsepilet, ning kõnealused 

õigused peavad reisijal olema terve 

algpunktist lõpp-punkti viiva reisi vältel 

lähtepunktist kuni lõpliku sihtpunktini. 

Or. en 



 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.11.2018 A8-0340/145 

Muudatusettepanek  145 

Michael Cramer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Karima Delli 

 

Raport A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Rongireisijate õigused ja kohustused 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa  

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kaotamata õigust transpordile, 

võib reisija hilinemise korral taotleda 

raudteeveo-ettevõtjalt hüvitist nende 

hilinemiste eest veolepingus märgitud 

lähte- ja sihtkoha vahel, mille puhul 

pileti maksumust pole hüvitatud vastavalt 

artiklile 16. Hilinemiste eest makstavad 

miinimumhüvitised on järgmised: 

1. Säilitades õiguse transpordile, võib 

reisija hilinemise korral taotleda 

raudteeveo-ettevõtjalt hüvitist nende 

hilinemiste eest algpunktist lõpp-punkti 

viiva reisi puhul märgitud lähte- ja 

sihtkoha vahel, mille puhul 

pileti maksumust pole hüvitatud vastavalt 

artiklile 16. Hilinemiste eest makstavad 

miinimumhüvitised on järgmised: 

Or. en 

 


