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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

8.11.2018 A8-0340/142 

Tarkistus  142 

Michael Cramer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Karima Delli 

 

Mietintö A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – 15 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

15) ’junayhteyden menettämisellä’ 

tilannetta, jossa matkustaja menettää yhden 

tai useamman palvelun matkan aikana sen 

vuoksi, että yksi tai useampi edellinen 

palvelu myöhästyy tai peruutetaan; 

15) ’junayhteyden menettämisellä’ 

tilannetta, jossa matkustaja menettää koko 

matkan kattavan kuljetussopimuksen 

yhteydessä yhden tai useamman palvelun 

matkan aikana sen vuoksi, että yksi tai 

useampi edellinen palvelu myöhästyy tai 

peruutetaan; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

8.11.2018 A8-0340/143 

Tarkistus  143 

Michael Cramer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Karima Delli 

 

Mietintö A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Junamatkojen mainoksissa, 

varaustiedoissa ja lipuissa on mainittava 

matkan päästötiedot sekä energialähteet 

ja energiankulutus. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

8.11.2018 A8-0340/144 

Tarkistus  144 

Michael Cramer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Karima Delli 

 

Mietintö A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Jos matkustajalle annetaan erilliset 

liput yhden tai useamman rautatieyrityksen 

liikennöimistä peräkkäisistä 

rautatiematkoista muodostuvaa yhtä 

matkaa varten, hänen oikeutensa saada 

tietoa, apua, huolenpitoa ja korvausta on 

oltava vastaavat kuin suoraan lippuun 

liittyvät oikeudet ja katettava koko matka 

lähtöasemalta määräasemalle asti, jollei 

matkustajalle nimenomaisesti muuta 

tiedoteta kirjallisesti. Tällaisissa tiedoissa 

on nimenomaisesti todettava, että jos 

matkustaja menettää jatkoyhteyden, hän 

ei ole oikeutettu matkan 

kokonaispituuteen perustuvaan apuun 

eikä korvaukseen. Todistustaakka siitä, 

että tiedot on annettu, on 

rautatieyrityksellä, sen edustajalla, 

matkanjärjestäjällä tai lipunmyyjällä. 

6. Jos matkustajalle annetaan erilliset 

liput yhden tai useamman rautatieyrityksen 

liikennöimistä peräkkäisistä 

rautatiematkoista muodostuvaa yhtä 

matkaa varten, hänen oikeutensa saada 

tietoa, apua, huolenpitoa ja korvausta on 

oltava vastaavat kuin suoraan lippuun 

liittyvät oikeudet ja katettava koko yhden 

kuljetussopimuksen kattama matka 

lähtöasemalta määräasemalle asti. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/145 

Tarkistus  145 

Michael Cramer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Karima Delli 

 

Mietintö A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta – johdantokappale  

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Matkustaja voi kuljetusoikeutta 

menettämättä vaatia rautatieyritykseltä 

korvausta häntä kohdanneesta, 

kuljetussopimuksessa ilmoitetun lähtö- ja 

saapumispaikan välillä tapahtuvasta 

viivästymisestä, jonka osalta lipun hintaa ei 

ole palautettu 16 artiklan säännösten 

mukaisesti. Viivästymisistä maksettavat 

vähimmäiskorvaukset ovat seuraavat: 

1. Matkustaja voi kuljetusoikeuden 

säilyttäen vaatia rautatieyritykseltä 

korvausta häntä kohdanneesta, koko 

matkan kattavassa kuljetussopimuksessa 

ilmoitetun lähtö- ja saapumispaikan välillä 

tapahtuvasta viivästymisestä, jonka osalta 

lipun hintaa ei ole palautettu 16 artiklan 

säännösten mukaisesti. Viivästymisistä 

maksettavat vähimmäiskorvaukset ovat 

seuraavat: 

Or. en 

 


