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8.11.2018 A8-0340/142 

Amendement  142 

Michael Cramer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Karima Delli 

 

Verslag A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 15 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) "gemiste aansluiting": een situatie 

waarin een passagier één of meer diensten 

mist in de loop van een reis, ten gevolge 

van een vertraging of annulering van een of 

meer voorgaande diensten; 

(15) "gemiste aansluiting": een situatie 

waarin een passagier tijdens een totale reis 

één of meer diensten mist in de loop van de 

reis, ten gevolge van een vertraging of 

annulering van een of meer voorgaande 

diensten; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/143 

Amendement  143 

Michael Cramer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Karima Delli 

 

Verslag A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. In reclame voor de spoorwegen, in 

boekingsinformatie en op 

vervoersbewijzen worden de gegevens 

over emissies vermeld evenals de 

energiebron en het energieverbruik van 

een treinreis. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/144 

Amendement  144 

Michael Cramer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Karima Delli 

 

Verslag A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Als een passagier afzonderlijke 

vervoersbewijzen ontvangt voor één reis 

die bestaat uit opeenvolgende 

spoorwegdiensten die door een of meer 

spoorwegondernemingen worden 

geëxploiteerd, heeft hij dezelfde rechten op 

informatie, bijstand, zorg en vergoeding als 

in het kader van een rechtstreeks 

vervoersbewijs. Deze rechten gelden voor 

de volledige reis, van vertrek tot 

eindbestemming, tenzij de passagier er 

uitdrukkelijk en schriftelijk van in kennis 

wordt gesteld dat dit niet het geval is. In 

deze kennisgeving moet met name worden 

vermeld dat, wanneer de passagier een 

aansluiting mist, hij of zij geen recht heeft 

op bijstand of vergoeding op basis van de 

totale lengte van de reis. Het is aan de 

spoorwegonderneming, haar agent, 

touroperator of verkoper van 

vervoersbewijzen om aan te tonen dat die 

informatie werd verstrekt. 

6. Als een passagier afzonderlijke 

vervoersbewijzen ontvangt voor één reis 

die bestaat uit opeenvolgende 

spoorwegdiensten die door een of meer 

spoorwegondernemingen worden 

geëxploiteerd, heeft hij dezelfde rechten op 

informatie, bijstand, zorg en vergoeding als 

in het kader van een rechtstreeks 

vervoersbewijs. Deze rechten gelden voor 

de volledige reis, van vertrek tot 

eindbestemming. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/145 

Amendement  145 

Michael Cramer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Karima Delli 

 

Verslag A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule  

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Zonder het recht op vervoer te 

verliezen kan een reiziger de 

spoorwegonderneming om 

schadevergoeding voor een vertraging 

verzoeken indien hij tussen de in de 

vervoersovereenkomst vermelde punten 

van vertrek en van bestemming 

geconfronteerd wordt met een vertraging 

waarvoor de kostprijs van het 

vervoersbewijs niet overeenkomstig artikel 

16 is terugbetaald. De 

minimumvergoedingen voor vertragingen 

zijn als volgt: 

1. Met behoud van het recht op 

vervoer kan een reiziger de 

spoorwegonderneming om 

schadevergoeding voor een vertraging 

verzoeken indien hij tussen de voor de 

totale reis vermelde punten van vertrek en 

van bestemming geconfronteerd wordt met 

een vertraging waarvoor de kostprijs van 

het vervoersbewijs niet overeenkomstig 

artikel 16 is terugbetaald. De 

minimumvergoedingen voor vertragingen 

zijn als volgt: 

Or. en 

 


