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8.11.2018 A8-0340/142 

Alteração  142 

Michael Cramer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Relatório A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Direitos e obrigações dos passageiros dos serviços ferroviários 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 15 

 
Texto da Comissão Alteração 

(15) «Perda de correspondência», a 

situação em que um passageiro perde um 

ou mais serviços no decurso de uma 

viagem em resultado do atraso ou da 

anulação de um ou mais serviços 

anteriores; 

(15) «Perda de correspondência», a 

situação em que, numa viagem de extremo 

a extremo, um passageiro perde um ou 

mais serviços no decurso da viagem, em 

resultado do atraso ou da anulação de um 

ou mais serviços anteriores; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/143 

Alteração  143 

Michael Cramer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Relatório A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Direitos e obrigações dos passageiros dos serviços ferroviários 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 4-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 4-A. A publicidade a serviços 

ferroviários, as informações sobre 

reservas e os bilhetes devem conter dados 

sobre as emissões, bem como sobre a 

fonte e o consumo de energia relativos à 

viagem. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/144 

Alteração  144 

Michael Cramer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Relatório A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Direitos e obrigações dos passageiros dos serviços ferroviários 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

6. Se um passageiro receber bilhetes 

separados para uma viagem única que 

inclua uma sucessão de serviços 

ferroviários explorados por uma ou mais 

empresas ferroviárias, os seus direitos à 

informação, assistência e indemnização são 

equivalentes aos que decorrem de um 

bilhete único e abrangem a totalidade da 

viagem desde a partida até ao destino final, 

salvo se o passageiro tiver sido 

explicitamente informado por escrito do 

contrário. As informações em questão 

devem especificar, em especial, que, 

quando o passageiro perde uma 

correspondência, não terá direito a 

assistência ou a indemnização com base 

na duração total da viagem. O ónus da 

prova de que a informação foi prestada 

deve incumbir à empresa ferroviária, ao 

seu agente, ao operador turístico ou ao 

vendedor de bilhetes. 

6. Se um passageiro receber bilhetes 

separados para uma viagem única que 

inclua uma sucessão de serviços 

ferroviários explorados por uma ou mais 

empresas ferroviárias, os seus direitos à 

informação, assistência e indemnização são 

equivalentes aos que decorrem de um 

bilhete único e abrangem a totalidade da 

viagem de extremo a extremo, desde a 

partida até ao destino final. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/145 

Alteração  145 

Michael Cramer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Relatório A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Direitos e obrigações dos passageiros dos serviços ferroviários 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória  

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Sem perder o direito ao transporte, 

o passageiro confrontado com um atraso 

entre o local de partida e o local de destino 

indicados no contrato de transporte pelo 

qual o custo do bilhete não tenha sido 

reembolsado nos termos do artigo 16.º 

pode pedir uma indemnização à empresa 

ferroviária pelo atraso. As indemnizações 

mínimas em caso de atrasos são atribuídas 

do seguinte modo: 

1. Sem perder o direito ao transporte, 

o passageiro confrontado com um atraso 

entre o local de partida e o local de destino 

indicados no contrato de transporte para a 

viagem de extremo a extremo pelo qual 

o custo do bilhete não tenha sido 

reembolsado nos termos do artigo 16.º 

pode pedir uma indemnização à empresa 

ferroviária pelo atraso. As indemnizações 

mínimas em caso de atrasos são atribuídas 

do seguinte modo: 

Or. en 

 


