
EUROPOS PARLAMENTAS
2009 










 2014

Plenarinio posėdžio dokumentas

C7-0077/2010
2008/0237(COD)

LT
25/03/2010

Tarybos pozicija per pirmąjį svarstymą

Tarybos pozicija pirmojo svarstymo metu, siekiant priimti EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTĄ dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių 
teisių, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004

Dok. 05218/2010
06978/2010  Pareiškimai
COM(2010)0121

LT                                                     LT





5218/3/10 REV 3 AP/is/jm
DG C III LT

EUROPOS SĄJUNGOS
TARYBA

Briuselis, 2010 m. kovo 11 d.
(OR. en)

Tarpinstitucinė byla:
2008/0237 (COD)

5218/3/10
REV 3

TRANS 6
CODEC 8

TEISĖS AKTAI IR KITI DOKUMENTAI
Dalykas: Tarybos pozicija pirmojo svarstymo metu, siekiant priimti EUROPOS

PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ dėl miesto ir tolimojo 
susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, iš dalies keičiantį 
Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004
– Tarybos priimta 2010 m. kovo 11 d.



5218/3/10 REV 3 AP/is/jm 1
DG C III LT

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS

REGLAMENTAS (ES) Nr. …/2010

… m. … … d.

dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių,

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 1,

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą 2,

                                               

1 2009 m. liepos 16 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
2 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame 

leidinyje), … m. … … d. Tarybos pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 
… m. … … d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
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kadangi:

(1) Sąjungos veiksmais miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto srityje, be kita ko, 

turėtų būti siekiama užtikrinti aukštą keleivių apsaugos lygį, panašų į kitose transporto 

rūšyse užtikrinamą keleivių apsaugos lygį, nesvarbu, kur jie keliautų. Be to, reikėtų 

visapusiškai atsižvelgti į bendrus vartotojų apsaugos reikalavimus.

(2) Kadangi miesto ir tolimojo susisiekimo autobusais vykstantis keleivis yra silpnesnė vežimo

sutarties šalis, visiems keleiviams turėtų būti užtikrinamas būtiniausias apsaugos lygis.

(3) Nustatant Sąjungos priemones, kuriomis siekiama geriau užtikrinti keleivių teises miesto ir 

tolimojo susisiekimo autobusų sektoriuje, turėtų būti atsižvelgta į specifines šio sektoriaus, 

kurį daugiausia sudaro mažosios ir vidutinės įmonės, ypatybes.

(4) Atsižvelgiant į specifines specialių reguliarių paslaugų ir vežimo savo sąskaita veiklos 

ypatybes, šios vežimo rūšys neturėtų patekti į šio reglamento taikymo sritį. Specialioms 

reguliarioms paslaugoms turėtų būti priskiriamos neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų 

vežimui skirtos paslaugos, darbuotojų vežimas iš namų į darbovietę ir atgal, moksleivių ir 

studentų vežimas į mokymo įstaigą ir atgal.
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(5) Atsižvelgiant į specifines reguliarių vežimo miesto, priemiestinio ir regioninio susisiekimo 

maršrutais paslaugų ypatybes, valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė šioms 

transporto rūšims netaikyti didelės šio reglamento dalies. Nustatydamos, kurias paslaugas 

priskirti reguliarioms vežimo miesto, priemiestinio ir regioninio susisiekimo maršrutais 

paslaugoms, valstybės narės turėtų atsižvelgti į tokius kriterijus kaip antai atstumas, 

paslaugų teikimo dažnumas, pagal tvarkaraštį numatytų sustojimų skaičius, naudojamų 

miesto arba tolimojo susisiekimo autobusų tipas, bilietų pardavimo sistemos, skirtingas

keleivių skaičius piko ir ne piko valandomis, vežimo autobusais taisyklės ir tvarkaraščiai.

(6) Atsižvelgiant į 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės 

draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo 1, keleiviams ir bent 

asmenims, kuriuos keleivis turėjo arba būtų turėjęs teisinę pareigą išlaikyti, turėtų būti 

užtikrinta teisė į tinkamą apsaugą nelaimingo atsitikimo, įvykusio važiuojant miesto ar 

tolimojo susisiekimo autobusu, atveju.

                                               

1 OL L 263, 2009 10 7, p. 11.
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(7) Pasirenkant nacionalinės teisės aktus, taikomus kompensavimui mirties ar kūno 

sužalojimo, taip pat bagažo dingimo ar jo sugadinimo nelaimingų atsitikimų, įvykusių 

važiuojant miesto ar tolimojo susisiekimo autobusu, atveju, reikėtų atsižvelgti į 2007 m. 

liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 864/2007 dėl 

nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma II) 1 ir 2008 m. birželio 17 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms 

taikytinos teisės (Roma I) 2.

(8) Vadovaujantis taikoma nacionaline teise keleiviai turėtų turėti teisę ne tik į kompensaciją 

mirties ar kūno sužalojimo arba bagažo dingimo ar jo sugadinimo dėl nelaimingų

atsitikimų, įvykusių važiuojant miesto ar tolimojo susisiekimo autobusu, atveju, bet ir į 

pagalbą, kad būtų patenkinti skubūs jų praktiniai poreikiai po nelaimingo atsitikimo. Tokia 

pagalba galėtų apimti pirmąją pagalbą, apgyvendinimą, maitinimą, aprūpinimą drabužiais 

ir vežimą.

(9) Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleiviams teikiamos paslaugos turėtų būti 

naudingos visiems piliečiams. Todėl neįgalieji ir riboto judumo – dėl negalios, amžiaus 

arba bet kurios kitos priežasties – asmenys turėtų turėti tokias pačias galimybes naudotis 

vežimo miesto ir tolimojo susisiekimo autobusais paslaugomis, kaip ir kiti piliečiai. 

Neįgalieji ir riboto judumo asmenys turi tokias pačias teises į judėjimo laisvę, pasirinkimo 

laisvę ir nediskriminavimą, kaip ir kiti piliečiai.

                                               

1 OL L 199, 2007 7 31, p. 40.
2 OL L 177, 2008 7 4, p. 6.
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(10) Atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 9 straipsnį ir siekiant suteikti 

neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims panašias galimybes keliauti miesto ir tolimojo 

susisiekimo autobusais, kaip ir kitiems piliečiams, turėtų būti nustatytos nediskriminavimo 

ir pagalbos keliaujant taisyklės. Todėl tie asmenys turėtų būti priimami vežti, ir jiems 

neturėtų būti neleista naudotis transporto priemonėmis dėl jų negalios ar riboto judumo, 

nebent tai būtų daroma dėl saugos sumetimų arba transporto priemonių konstrukcija ar 

infrastruktūra pagrįstų priežasčių. Vadovaujantis atitinkamais teisės aktais dėl darbuotojų, 

neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų apsaugos, jie turėtų turėti teisę naudotis pagalba stotyse 

ir transporto priemonėse. Socialinės įtraukties sumetimais atitinkami asmenys pagalbą

turėtų gauti nemokamai. Vežėjai turėtų nustatyti prieigos sąlygas, pageidautina remdamiesi 

Europos standartizacijos sistema.

(11) Stotis valdančios įstaigos, priimdamos sprendimą dėl naujų stočių projektų arba iš esmės 

jas atnaujindamos, turėtų, kai įmanoma, atsižvelgti į neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų 

poreikius. Bet kuriuo atveju stotis valdančios įstaigos turėtų nurodyti vietas, kuriose tokie 

asmenys galėtų pranešti apie savo atvykimą ir paprašyti pagalbos.
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(12) Siekiant, kad būtų patenkinti neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų poreikiai, personalas 

turėtų būti tinkamai apmokytas. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas abipusiam 

vairuotojų nacionalinės kvalifikacijos pripažinimui, žinių apie neįgaliuosius gerinimas

galėtų būti įtrauktas į pradinės kvalifikacijos ar periodinį mokymą, kaip nurodyta 2003 m. 

liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių 

transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir 

periodinio mokymo 1. Siekiant užtikrinti, kad nustatant mokymo reikalavimus būtų 

atsižvelgta į toje direktyvoje nustatytus terminus, turėtų būti numatyta galimybė ribotą 

laikotarpį leisti taikyti išimtį.

(13) Kai įmanoma, organizuojant mokymą apie neįgaliuosius turėtų būti konsultuojamasi su 

neįgaliuosius ar riboto judumo asmenis atstovaujančiomis organizacijomis arba jos turėtų 

dalyvauti organizuojant tokį mokymą.

(14) Be kitų teisių, miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleiviai turėtų turėti teisę gauti 

informaciją apie teikiamą paslaugą prieš kelionę ir jos metu. Be to, visa svarbiausia miesto 

ir tolimojo susisiekimo autobusų keleiviams teikiama informacija turėtų būti teikiama 

alternatyviomis formomis, prieinamomis neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims.

                                               

1 OL L 226, 2003 9 10, p. 4.
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(15) Šiuo reglamentu neturėtų būti apribotos vežėjų teisės pagal taikomus nacionalinės teisės 

aktus reikalauti kompensacijos iš bet kurio asmens, įskaitant trečiąsias šalis.

(16) Būtina mažinti keleivių nepatogumus, patiriamus, jeigu kelionė atšaukiama ar labai 

vėluojama ją pradėti. Todėl iš stočių išvykstančiais keleiviais turėtų būti tinkamai 

pasirūpinta ir jiems suteikta tinkama informacija. Be to, keleiviai turėtų turėti galimybę 

atsisakyti kelionės ir atgauti už bilietus sumokėtus pinigus arba priimtinomis sąlygomis 

tęsti kelionę ar vykti kitu maršrutu.

(17) Vežėjai per savo profesines asociacijas turėtų bendradarbiauti, kad dalyvaujant 

suinteresuotiesiems subjektams, profesinėms asociacijoms ir vartotojų, keleivių bei 

neįgaliųjų asociacijoms būtų nustatytos priemonės nacionaliniu ar Europos lygiu, siekiant 

gerinti rūpinimąsi keleiviais, ypač atšaukus kelionę ir kai labai vėluojama ją pradėti.

(18) Šiuo reglamentu neturėtų būti daroma įtaka keleivių teisėms, nustatytoms 1990 m. 

birželio 13 d. Tarybos direktyvoje 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų 

paketų 1. Šis reglamentas neturėtų būti taikomas tuo atveju, kai organizuota turistinė 

kelionė atšaukiama dėl kitų priežasčių nei keleivių vežimo miesto arba tolimojo 

susisiekimo autobusais paslaugos atšaukimas.

                                               

1 OL L 158, 1990 6 23, p. 59.
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(19) Keleiviams turėtų būti suteikiama visa informacija apie pagal šį reglamentą jiems suteiktas 

teises, kad jie galėtų jomis veiksmingai pasinaudoti.

(20) Keleiviai turėtų galėti pasinaudoti savo teisėmis remdamiesi atitinkamomis vežėjų 

nustatytomis skundų procedūromis arba atitinkamu atveju teikdami skundus atitinkamos 

valstybės narės tuo tikslu paskirtai įstaigai ar įstaigoms.

(21) Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento ir paskirti 

kompetentingą įstaigą ar įstaigas priežiūros ir vykdymo užtikrinimo užduotims atlikti. Tuo

neturėtų būti daroma įtaka keleivių teisėms nacionalinėje teisėje nustatyta tvarka kreiptis į 

teismą dėl žalos atlyginimo.

(22) Pageidautina, kad skundas dėl pagalbos būtų teikiamas, atsižvelgiant į valstybių narių

nustatytas skundų teikimo procedūras, valstybės narės, kurioje yra įlaipinimo arba 

išlaipinimo vieta, paskirtai už šio reglamento vykdymo užtikrinimą atsakingai įstaigai ar 

įstaigoms.
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(23) Valstybės narės turėtų nustatyti sankcijas už šio reglamento pažeidimus ir užtikrinti, kad 

tos sankcijos būtų taikomos. Tos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir 

atgrasančios.

(24) Kadangi šio reglamento tikslų, t. y. užtikrinti vienodą keleivių apsaugos ir pagalbos jiems 

lygį vežant miesto ir tolimojo susisiekimo autobusais valstybėse narėse, valstybės narės 

negali deramai pasiekti ir kadangi dėl veiksmo masto bei poveikio tų tikslų būtų geriau 

siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 

subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą 

proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams 

pasiekti.

(25) Šiuo reglamentu neturėtų būti daroma poveikio 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvai 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo 1.

                                               

1 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
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(26) Šio reglamento vykdymas turėtų būti grindžiamas 2004 m. spalio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, 

atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (Reglamentas dėl 

bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje) 1. Todėl tas reglamentas turėtų būti 

atitinkamai iš dalies pakeistas.

(27) Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant pagrindinių teisių ir laikantis principų, pripažintų 

visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, kaip nurodyta Europos Sąjungos 

sutarties 6 straipsnyje, be kita ko, atsižvelgiant į 2000 m. birželio 29 d. Tarybos 

direktyvą 2000/43/EB, įgyvendinančią vienodo požiūrio principą asmenims 

nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės 2, bei į 2004 m. gruodžio 13 d. 

Tarybos direktyvą 2004/113/EB, įgyvendinančią vienodo požiūrio į moteris ir vyrus 

principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų 

teikimo 3,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

                                               

1 OL L 364, 2004 12 9, p. 1.
2 OL L 180, 2000 7 19, p. 22.
3 OL L 373, 2004 12 21, p. 37.
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I skyrius

Bendrosios nuostatos

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos vežimo miesto ir tolimojo susisiekimo autobusais taisyklės dėl:

a) keleivių nediskriminavimo vežėjams siūlant vežimo sąlygas;

b) keleivių teisių mirties ar kūno sužalojimo arba bagažo dingimo ar jo sugadinimo 

nelaimingų atsitikimų, įvykusių važiuojant miesto ar tolimojo susisiekimo autobusu, 

atveju;

c) nediskriminavimo ir privalomos pagalbos neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims;

d) keleivių teisių atšaukus kelionę ar vėluojant ją pradėti;

e) būtiniausios keleiviams teiktinos informacijos;

f) skundų nagrinėjimo;

g) bendrų vykdymo taisyklių.
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2 straipsnis

Taikymo sritis

1. Šis reglamentas taikomas keleiviams, kurie keliauja naudodamiesi reguliariomis vežimo 

paslaugomis:

a) kai keleivio įlaipinimo vieta yra valstybės narės teritorijoje; arba

b) kai keleivio įlaipinimo vieta nėra valstybės narės teritorijoje, o išlaipinimo vieta yra 

valstybės narės teritorijoje.

2. Be to, šis reglamentas, išskyrus III–VI skyrius, taikomas vienkartinėmis paslaugomis 

besinaudojantiems keleiviams, kai pradinė keleivio įlaipinimo vieta arba galutinė keleivio 

išlaipinimo vieta yra valstybės narės teritorijoje.

3. Šis reglamentas netaikomas specialioms reguliarioms paslaugoms ir vežimui savo sąskaita.

4. Valstybės narės šio reglamento, išskyrus 4 straipsnio 2 dalį, 9 straipsnį ir 10 straipsnio 

1 dalį, gali netaikyti reguliarioms vežimo miesto, priemiestinio ir regioninio susisiekimo 

maršrutais paslaugoms, įskaitant tokios rūšies tarpvalstybines paslaugas.



5218/3/10 REV 3 AP/is/jm 13
DG C III LT

5. Išskyrus 4 straipsnio 2 dalį, 9 straipsnį ir 10 straipsnio 1 dalį, valstybės narės gali skaidriu 

ir nediskriminaciniu pagrindu suteikti išimtį ir netaikyti šio reglamento reguliarioms vidaus 

paslaugoms. Tokia išimtis gali būti suteikta ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui ir 

ji gali būti atnaujinta du kartus.

6. Valstybės narės gali ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui skaidriu ir 

nediskriminaciniu pagrindu suteikti išimtį ir netaikyti šio reglamento tam tikroms 

reguliarioms paslaugoms, motyvuodama tuo, kad didelė tų reguliarių paslaugų dalis, 

įskaitant bent vieną numatytą sustojimą, teikiama už Sąjungos ribų. Tokios išimtys gali 

būti atnaujinamos.

7. Valstybės narės praneša Komisijai apie įvairių rūšių paslaugoms remiantis 4, 5 ir 6 dalimis 

suteiktas išimtis. Komisija imasi atitinkamų veiksmų, jei pripažįstama, kad tokia išimtis 

neatitinka šio straipsnio nuostatų. Komisija iki … + pateikia Europos Parlamentui ir 

Tarybai pranešimą dėl pagal 4, 5 ir 6 dalis suteiktų išimčių.

8. Šio reglamento nuostatos neturi būti suprantamos kaip techniniai reikalavimai, kuriais 

vežėjams ar stotis valdančioms įstaigoms nustatomos pareigos modifikuoti ar pakeisti 

miesto ar tolimojo susisiekimo autobusus arba infrastruktūrą ar įrangą autobusų stotelėse ir 

stotyse.

                                               

+ OL: Prašome įrašyti datą – penkeri metai nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos.
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3 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame reglamente taikomos šios sąvokų apibrėžtys:

a) „reguliarios paslaugos“ – paslaugos, kai miesto arba tolimojo susisiekimo autobusais 

keleiviai vežami nustatytais laiko tarpais nustatytais maršrutais, juos įlaipinant ir 

išlaipinant iš anksto numatytose stotelėse;

b) „specialios reguliarios paslaugos“ – reguliarios paslaugos, nesvarbu kas jas organizuotų, 

kai miesto arba tolimojo susisiekimo autobusais vežami tam tikrų kategorijų keleiviai, 

nenumatant vežti kitų keleivių;

c) „vežimo savo sąskaita veikla“ – vežimo paslaugos, kurias fizinis ar juridinis asmuo 

nekomerciniais tikslais ir nesiekdamas pelno vykdo miesto arba tolimojo susisiekimo 

autobusais, kai:

– vežimo veikla tam fiziniam ar juridiniam asmeniui tėra pagalbinė, ir

– naudojamos transporto priemonės yra to fizinio ar juridinio asmens nuosavybė, arba

tas asmuo jas įgijo išsimokėtinai ar pagal ilgalaikės išperkamosios nuomos sutartį, ir 

jas vairuoja fizinio ar juridinio asmens darbuotojas, arba pats fizinis asmuo, arba 

personalas, kurį įmonė pagal sutartinę prievolę yra įdarbinusi arba kuris įmonei yra

suteiktas;
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d) „vienkartinės paslaugos“ – paslaugos, kurioms netaikoma reguliarių paslaugų sąvokos 

apibrėžtis ir kurių pagrindinė ypatybė yra ta, kad jas teikiant miesto arba tolimojo 

susisiekimo autobusais vežamos vartotojo ar paties vežėjo iniciatyva sudarytos keleivių 

grupės;

e) „vežimo sutartis“ – sutartis dėl vežimo, kurią vežėjas ir keleivis sudarė vienai ar daugiau 

reguliarių arba vienkartinių paslaugų suteikti;

f) „bilietas“ – galiojantis dokumentas arba kitas vežimo sutarties sudarymą patvirtinantis

dokumentas;

g) „vežėjas“ – fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra bilietų pardavėjas arba kelionių 

operatorius, teikiantis plačiajai visuomenei reguliarias ar vienkartines vežimo paslaugas;

h) „vykdantysis vežėjas“ – fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra vežėjas, faktiškai vykdantis

visą vežimą arba jo dalį;

i) „bilietų pardavėjas“ – tarpininkas, vežėjo vardu sudarantis vežimo sutartis;

j) „kelionių agentūra“ – tarpininkas, keleivio vardu sudarantis vežimo sutartis;
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k) ,,kelionių operatorius“ – kelionės organizatorius arba pardavėjas, kaip apibrėžta 

Direktyvos 90/314/EEB 2 straipsnio 2 ir 3 dalyse, kuris nėra vežėjas;

l) „neįgalusis“ ar „riboto judumo asmuo“ – asmuo, kurio judumas naudojantis transporto 

priemone yra ribotas dėl bet kokios fizinės negalios (jutiminės arba judėjimo, nuolatinės 

arba laikinos), protinės negalios arba sutrikimo ar bet kurios kitos negalios arba amžiaus ir 

kuriam dėl jo būklės reikia atitinkamo dėmesio, o visiems keleiviams teikiamas paslaugas 

reikia pritaikyti prie jo specialių poreikių;

m) „prieigos sąlygos“ – atitinkami autobusų ir (arba) nurodytų stočių, įskaitant jų 

infrastruktūrą, prieinamumo neįgaliesiems ar riboto judumo asmenims standartai, gairės ir 

informacija apie jų prieinamumą neįgaliesiems ar riboto judumo asmenims;

n) „rezervacija“ – sėdimos vietos konkrečiu laiku išvykstančiame miesto arba tolimojo 

susisiekimo autobuse, teikiančiame reguliarią paslaugą, užsakymas;
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o) „stotis“ – personalo aptarnaujama stotis, kurioje nustatytu maršrutu pagal tvarkaraštį 

teikiant reguliarią paslaugą sustojama įlaipinti ar išlaipinti keleivius ir kurioje įrengta tokia 

infrastruktūra kaip registracijos vieta, laukimo salė ar bilietų kasa;

p) „autobuso stotelė“ – vieta, išskyrus stotį, kurioje nustatytu maršrutu pagal tvarkaraštį 

teikiant reguliarią paslaugą sustojama įlaipinti ir išlaipinti keleivius;

q) „stotį valdanti įstaiga“ – valstybės narės organizacinis vienetas, atsakingas už nurodytos

stoties valdymą;

r) „atšaukimas“ – iš anksto numatytos reguliarios paslaugos nesuteikimas;

s) „vėlavimas“ – laiko, kada pagal paskelbtą tvarkaraštį teikiant reguliarią paslaugą turėjo 

būti išvykta, ir laiko, kada iš tikrųjų buvo išvykta, skirtumas.
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4 straipsnis

Bilietai ir nediskriminacinės sutarties sąlygos

1. Vežėjai keleiviui išduoda bilietą, išskyrus atvejus, kai kiti dokumentai suteikia teisę būti 

vežamam. Gali būti išduotas elektroninis bilietas.

2. Nedarydami poveikio socialiniams tarifams, vežėjai plačiajai visuomenei siūlo sutarties 

sąlygas ir tarifus tiesiogiai ar netiesiogiai nediskriminuodami galutinio vartotojo dėl jo 

pilietybės arba dėl vežėjų ar bilietų pardavėjų įsisteigimo Sąjungoje vietos.

5 straipsnis

Kitos vykdančiosios šalys

1. Jei vykdyti pareigas pagal šį reglamentą pavedama vykdančiajam vežėjui, bilietų 

pardavėjui ar kitam asmeniui, bet kuriuo atveju vežėjas, kelionių agentas, kelionių 

operatorius ar stotį valdanti įstaiga, kuriam (-iai) pavesta vykdyti tokias pareigas, atsako už 

tos vykdančiosios šalies veiksmus ir neveikimą.
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2. Be to, šaliai, kuriai vežėjas, kelionių agentas, kelionių operatorius ar stotį valdanti įstaiga 

pavedė vykdyti pareigas, pavestų pareigų atžvilgiu taikomos šio reglamento nuostatos.

6 straipsnis

Atsisakymo draudimas

1. Pagal šį reglamentą numatytos pareigos keleivių atžvilgiu negali būti apribotos arba jų 

atsisakyta, visų pirma į vežimo sutartį įtraukiant leidžiančią nukrypti arba ribojančią

nuostatą.

2. Vežėjai gali pasiūlyti keleiviui palankesnes, nei nustatytos šiame reglamente, sutarties 

sąlygas.
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II skyrius

Kompensavimas ir pagalba

nelaimingų atsitikimų atveju

7 straipsnis

Keleivių mirtis ar kūno sužalojimas

ir bagažo dingimas arba sugadinimas

1. Pagal taikomą nacionalinę teisę keleiviai turi teisę į kompensaciją mirties ar kūno 

sužalojimo atveju, taip pat bagažo dingimo ar jo sugadinimo nelaimingų atsitikimų, 

įvykusių važiuojant miesto ar tolimojo susisiekimo autobusu, atveju. Keleivio mirties 

atveju ši teisė taikoma bent asmenims, kuriuos keleivis turėjo arba būtų turėjęs išlaikyti.

2. Kompensacijos dydis apskaičiuojamas laikantis taikomos nacionalinės teisės. 

Nacionalinėje teisėje nustatyta didžiausia kompensacijos mirties ir kūno sužalojimo arba 

bagažo dingimo ar sugadinimo atveju riba kiekvienu atskiru atveju negali būti mažesnė 

nei:

a) 220 000 EUR vienam keleiviui;
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b) reguliarių ar vienkartinių vežimo miesto, priemiestinio ir regioninio susisiekimo 

maršrutais paslaugų atveju – 500 EUR vienam bagažo vienetui, o visų kitų reguliarių 

ar vienkartinių paslaugų atveju – 1 200 EUR vienam bagažo vienetui. Neįgaliųjų 

vežimėlių, kitos judėjimo įrangos ar pagalbinių įrenginių sugadinimo atveju 

išmokama kompensacijos suma visais atvejais turi atitikti dingusios ar sugadintos 

įrangos pakeitimo kainą ar su taisymu susijusias išlaidas.

8 straipsnis

Skubūs praktiniai keleivių poreikiai

Nelaimingo atsitikimo, įvykusio važiuojant miesto ar tolimojo susisiekimo autobusu, atveju vežėjas 

teikia tinkamą pagalbą, kad būtų patenkinti skubūs praktiniai keleivių poreikiai po nelaimingo 

atsitikimo. Pagalbos suteikimas nelaikomas atsakomybės pripažinimu.
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III skyrius

Neįgaliųjų ir riboto judumo

asmenų teisės

9 straipsnis

Teisė į vežimą

1. Vežėjai, kelionių agentai ir kelionių operatoriai negali atsisakyti rezervuoti, išduoti ar 

kitaip perduoti bilietą arba įlaipinti asmenį dėl jo negalios ar riboto judumo.

2. Bilietai neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims rezervuojami ir parduodami be 

papildomo mokesčio.

10 straipsnis

Išimtys ir specialiosios sąlygos

1. Nepaisant 9 straipsnio 1 dalies, vežėjai, kelionių agentai ir kelionių operatoriai gali 

atsisakyti rezervuoti, išduoti ar kitaip perduoti bilietą arba įlaipinti asmenį dėl jo negalios 

ar riboto judumo:

a) kad įvykdytų taikomus saugos reikalavimus, nustatytus tarptautinėje, Sąjungos ar 

nacionalinėje teisėje, arba kad įvykdytų sveikatos ir saugos reikalavimus, kuriuos 

nustatė kompetentingos institucijos;
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b) kai dėl transporto priemonės konstrukcijos arba infrastruktūros, įskaitant autobusų 

stoteles ir stotis, neįgaliojo arba riboto judumo asmens įlaipinimas, išlaipinimas ar 

vežimas fiziškai neįmanomas saugiomis ir eksploataciniu požiūriu tinkamomis 

priemonėmis.

2. Jeigu dėl 1 dalyje nurodytų priežasčių atsisakoma rezervuoti arba išduoti ar kitaip perduoti 

bilietą, vežėjai, kelionių agentai ir kelionių operatoriai imasi pagrįstų pastangų, kad

informuotų atitinkamą asmenį apie priimtiną alternatyvią vežėjo teikiamą paslaugą.

3. Jei neįgalųjį arba riboto judumo asmenį, kuris turi rezervaciją ar bilietą ir atitinka

14 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytus reikalavimus, vis tiek atsisakoma įlaipinti dėl jo 

negalios ar riboto judumo, tam asmeniui ir lydinčiam asmeniui, kaip nurodyta šio 

straipsnio 4 dalyje, suteikiama galimybė pasirinkti tarp:

a) teisės į sumokėtos sumos grąžinimą ir, prireikus, nemokamą grįžimo į pradinę 

išvykimo vietą, kaip nustatyta vežimo sutartyje, paslaugą esant anksčiausiai 

galimybei; ir
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b) išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma, galimybės tęsti kelionę arba vykti kitu maršrutu 

naudojantis priimtinomis alternatyviomis vežimo paslaugomis, kad asmuo galėtų 

pasiekti kelionės tikslą, nurodytą vežimo sutartyje.

Pranešimo pagal 14 straipsnio 1 dalies a punktą nepateikimas nedaro poveikio teisei į 

sumokėtų pinigų už bilietą grąžinimą.

4. Tokiomis pačiomis, kaip nustatytos 1 dalies a punkte, sąlygomis vežėjas, kelionių agentas

ar kelionių operatorius gali reikalauti, jei tai tikrai būtina, kad neįgaliuosius ar riboto 

judumo asmenis lydėtų kitas asmuo, galintis suteikti neįgaliajam ar riboto judumo

asmeniui reikalingą pagalbą. Toks lydintis asmuo vežamas nemokamai ir, kai įmanoma, jis 

sodinamas šalia neįgaliojo ar riboto judumo asmens.

5. Kai vežėjai, kelionių agentai ar kelionių operatoriai pasinaudoja 1 dalyje numatyta 

galimybe, jie nedelsdami informuoja neįgalųjį arba riboto judumo asmenį apie priežastis ir,

jeigu pateiktas prašymas, informuoja atitinkamą asmenį raštu per penkias darbo dienas nuo 

prašymo gavimo dienos.
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11 straipsnis

Prieinamumas ir informacija

1. Bendradarbiaudami su neįgaliesiems ar riboto judumo asmenims atstovaujančiomis 

organizacijomis, vežėjai ir stotis valdančios įstaigos, prireikus pasitelkdami savo 

organizacijas, įdiegia arba taiko nediskriminavimo principu grindžiamas prieigos sąlygas 

neįgaliųjų ar riboto judumo asmenų vežimui.

2. Vežėjai ir stotis valdančios įstaigos viešai fizine forma ar internete skelbia 1 dalyje 

numatytas prieigos sąlygas tokiomis pačiomis kalbomis, kokiomis paprastai informacija 

teikiama visiems keleiviams.

3. Kelionių operatoriai suteikia galimybę susipažinti su 1 dalyje numatytomis prieigos 

sąlygomis, kurios taikomos kelionėms, įtrauktoms į jų organizuojamų, parduodamų ar 

siūlomų pirkti kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketus.
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4. Keleivio prašymu 2 ir 3 dalyse nurodyta informacija apie prieigos sąlygas išplatinama 

fizine forma.

5. Vežėjai, kelionių agentai ir kelionių operatoriai užtikrina, kad visa svarbi bendra 

informacija apie kelionę ir vežimo sąlygas būtų teikiama neįgaliesiems ir riboto judumo 

asmenims tinkamais ir prieinamais būdais, įskaitant, kai taikoma, jos teikimą užsisakant 

bilietą ir ieškant informacijos internete. Keleivio prašymu ši informacija išplatinama fizine 

forma.

12 straipsnis

Stočių nurodymas

Valstybės narės paskiria miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų stotis, kuriose turi būti teikiama 

pagalba neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims. Šią informaciją valstybės narės praneša 

Komisijai. Komisija internete pateikia nurodytų miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų stočių 

sąrašą.
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13 straipsnis

Teisė į pagalbą nurodytose stotyse ir miesto

bei tolimojo susisiekimo autobusuose

1. Laikydamiesi 11 straipsnio 1 dalyje numatytų prieigos sąlygų, vežėjai ir stotis valdančios 

įstaigos pagal savo kompetenciją valstybių narių nurodytose stotyse teikia neįgaliesiems ir 

riboto judumo asmenims I priedo a dalyje nurodytą nemokamą pagalbą.

2. Laikydamiesi 11 straipsnio 1 dalyje numatytų prieigos sąlygų, vežėjai miesto ir tolimojo 

susisiekimo autobusuose teikia neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims I priedo b dalyje 

nurodytą nemokamą pagalbą.
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14 straipsnis

Pagalbos teikimo sąlygos

1. Vežėjai ir stotis valdančios įstaigos bendradarbiauja, kad būtų teikiama pagalba 

neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims, su sąlyga, kad:

a) vežėjams, stotis valdančioms įstaigoms, kelionių agentams ar kelionių operatoriams 

pranešama, kad asmeniui reikės tokios pagalbos, vėliausiai likus dviem darbo 

dienoms iki to laiko, kai reikės suteikti pagalbą; ir

b) atitinkami asmenys atvyksta į nurodytą vietą:

i) vežėjo iš anksto nurodytu laiku, tačiau negali būti reikalaujama atvykti 

anksčiau kaip likus 60 minučių iki paskelbto išvykimo laiko; arba

ii) jei laikas nenurodytas, ne vėliau kaip likus 30 minučių iki paskelbto išvykimo 

laiko.
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2. Be 1 dalies nuostatų, neįgalieji arba riboto judumo asmenys rezervacijos metu arba iš 

anksto pirkdami bilietą praneša vežėjui, kelionių agentui arba kelionių operatoriui apie 

savo specialius poreikius, susijusius su sėdima vieta, jeigu tie poreikiai yra žinomi tuo 

metu.

3. Vežėjai, stotis valdančios įstaigos, kelionių agentai ir kelionių operatoriai imasi visų būtinų 

priemonių sudaryti palankesnes sąlygas gauti neįgaliojo ar riboto judumo asmenų 

pranešimą apie pagalbos poreikį. Ši pareiga taikoma visoms nurodytoms stotims ir jų 

prekybos vietoms, įskaitant pardavimą telefonu ar internetu.

4. Jei pranešimas pagal 1 dalies a punktą ir 2 dalį nepateiktas, vežėjai, stotis valdančios 

įstaigos, kelionių agentai ir kelionių operatoriai imasi visų pagrįstų pastangų užtikrinti, kad 

pagalba būtų suteikta taip, jog neįgalusis ar riboto judumo asmuo galėtų įlipti į 

išvykstančią transporto priemonę, persėsti į kitą atitinkamą transporto priemonę ar išlipti iš 

atvykusios transporto priemonės, į kurią jis nusipirko bilietą.

5. Stotį valdanti įstaiga stoties pastato viduje ar išorėje paskiria vietą, kurioje neįgalieji ar 

riboto judumo asmenys gali pranešti apie savo atvykimą ir paprašyti pagalbos. Tokia vieta 

turi būti aiškiai pažymėta ženklu, ir joje prieinamais būdais turi būti teikiama pagrindinė 

informacija apie stotį ir teikiamą pagalbą.
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15 straipsnis

Informacijos perdavimas trečiosioms šalims

Jeigu kelionių agentai ar kelionių operatoriai gauna 14 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą 

pranešimą, jie kuo greičiau per savo įprastą darbo laiką perduoda tą informaciją vežėjui ar stotį 

valdančiai įstaigai.

16 straipsnis

Mokymas

1. Vežėjai ir tam tikrais atvejais stotis valdančios įstaigos nustato mokymo apie neįgaliuosius 

procedūras, įskaitant instrukcijas, bei užtikrina, kad:

a) jų personalas, išskyrus vairuotojus, įskaitant ir bet kurios kitos vykdančiosios šalies 

įdarbintus darbuotojus, tiesiogiai teikiantis pagalbą neįgaliesiems ir riboto judumo 

asmenims, būtų mokomas apie neįgaliuosius arba gautų instrukcijas, kaip nurodyta 

II priedo a ir b dalyse; ir

b) jų personalas, įskaitant vairuotojus, kuris tiesiogiai dirba su keleiviais arba sprendžia 

klausimus, susijusius su keleiviais, būtų mokomas apie neįgaliuosius arba gautų 

instrukcijas, kaip nurodyta II priedo a dalyje.

2. Valstybė narė gali ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui nuo … + suteikti išimtį ir leisti 

netaikyti 1 dalies b punkto, susijusio su vairuotojų mokymu.

                                               

+ OL: Prašome įrašyti šio reglamento taikymo pradžios datą.
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17 straipsnis

Kompensacija už neįgaliųjų vežimėlius

ir kitą judėjimo įrangą

1. Vežėjai ir stotis valdančios įstaigos atsako už žalą, patirtą dėl neįgaliųjų vežimėlių, kitos 

judėjimo įrangos ar pagalbinių įrenginių dingimo ar sugadinimo teikiant pagalbą. Dingimo 

ar sugadinimo atveju kompensaciją išmoka vežėjas ar stotį valdanti įstaiga, atsakinga(s) už 

tą dingimą ar sugadinimą.

2. 1 dalyje nurodyta kompensacija atitinka dingusios ar sugadintos įrangos ar įrenginių 

pakeitimo kainą arba su taisymu susijusias išlaidas.

3. Prireikus, dedamos visos pastangos, kad būtų greitai suteikta laikina pakaitinė įranga ar 

įrenginiai. Neįgaliųjų vežimėlių, kitos judėjimo įrangos ar pagalbinių įrenginių, jei 

įmanoma, techninės ir funkcinės savybės turi būti panašios į dingusios ar sugadintos 

įrangos arba įrenginių savybes.
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18 straipsnis

Išimtys

1. Nedarant poveikio 2 straipsnio 4 dalies taikymui, valstybės narės gali netaikyti vidaus 

reguliarių paslaugų teikėjams reikalavimo taikyti visas ar kai kurias šio skyriaus nuostatas, 

jeigu jos užtikrina, kad neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų apsaugos lygis pagal jų 

nacionalines taisykles būtų bent toks pat kaip šiame reglamente nustatytas lygis.

2. Valstybės narės praneša Komisijai apie remiantis 1 dalimi suteiktas išimtis. Komisija imasi 

atitinkamų veiksmų, jei laikoma, kad tokia išimtis neatitinka šio straipsnio nuostatų. 

Komisija iki … + pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl pagal 1 dalį 

suteiktų išimčių.

                                               

+ OL: Prašome įrašyti datą – penkeri metai nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos.
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IV skyrius

Keleivių teisės

atšaukus kelionę ar vėluojant ją pradėti

19 straipsnis

Kelionės tęsimas, vykimas kitu maršrutu ir sumokėtos sumos grąžinimas

1. Kai vežėjas pagrįstai numato, kad reguliari paslauga bus atšaukta arba iš stoties vėluojama 

išvykti daugiau kaip 120 minučių, keleiviui nedelsiant siūloma pasirinkti:

a) tęsti kelionę arba vykti į galutinę atvykimo vietą kitu maršrutu, panašiomis kelionės 

sąlygomis, kaip nustatyta vežimo sutartyje, esant anksčiausiai galimybei; arba

b) už bilietą sumokėtos sumos grąžinimą ir, atitinkamais atvejais, nemokamą grįžimo 

miesto arba tolimojo susisiekimo autobusu į pradinę išvykimo vietą paslaugą, kaip 

nustatyta vežimo sutartyje, esant anksčiausiai galimybei.
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2. Jei reguliari paslauga atšaukiama arba iš autobuso stotelės vėluojama išvykti daugiau kaip 

120 minučių, keleiviai turi teisę į tokį kelionės tęsimą, arba vykimą kitu maršrutu, arba už 

bilietą sumokėtos sumos grąžinimą iš vežėjo.

3. 1 dalies b punkte ir 2 dalyje numatytas sumokėtos sumos grąžinimas atliekamas per 

14 dienų po pasiūlymo pateikimo arba prašymo gavimo dienos. Mokėjimu padengiama 

visa bilieto kainos suma, už kurią jis buvo įsigytas, už neįvykusią kelionės dalį ar dalis ir 

už jau įvykusią kelionės dalį ar dalis, jei pagal keleivio pradinį kelionės planą kelionė 

nebetenka prasmės. Keleiviams, turintiems nuolatinius ar sezoninius bilietus mokėjimas 

apskaičiuojamas proporcingai visos nuolatinio ar sezoninio bilieto kainos sumos daliai. 

Sumokėta suma grąžinama pinigais, išskyrus atvejus, kai keleivis sutinka su kita 

sumokėtos sumos grąžinimo forma.
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20 straipsnis

Informavimas

1. Jeigu reguliari paslauga atšaukiama arba vėluojama išvykti, vežėjas arba tam tikrais 

atvejais stotį valdanti įstaiga kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip praėjus 

30 minučių po numatyto išvykimo laiko informuoja iš stočių išvykstančius keleivius apie 

padėtį ir numatomą išvykimo laiką, kai tik ši informacija tampa žinoma.

2. Jeigu keleiviai dėl atšaukimo ar vėlavimo nespėja pasinaudoti pagal tvarkaraštį jungiamąja 

vežimo paslauga, vežėjas arba, atitinkamu atveju, stotį valdanti įstaiga kiek įmanoma 

stengiasi informuoti atitinkamus keleivius apie alternatyvias jungiamąsias vežimo 

paslaugas.

3. Vežėjas arba, atitinkamu atveju, stotį valdanti įstaiga užtikrina, kad neįgalieji ir riboto 

judumo asmenys prieinamais būdais gautų pagal 1 ir 2 dalis privalomą pateikti informaciją.
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21 straipsnis

Pagalba atšaukto arba pavėluoto išvykimo atveju 

Jeigu kelionės, kurios numatyta trukmė viršija tris valandas, atveju išvykimas atšaukiamas arba iš 

stoties vėluojama išvykti daugiau kaip dvi valandas, vežėjas keleiviui nemokamai teikia:

a) užkandžius, patiekalus arba gaiviuosius gėrimus atsižvelgiant į pagrįstą laukimo arba 

vėlavimo laiką, jei jų yra autobuse ar stotyje, arba jie pagrįstai gali būti pateikti;

b) pagalbą surandant viešbučio kambarį ar kitą apgyvendinimo vietą bei pagalbą užtikrinant 

transportavimą tarp stoties ir apgyvendinimo vietos, kai tenka apsistoti vienai ar kelioms

naktims.

Taikydamas šį straipsnį, vežėjas ypač daug dėmesio skiria neįgaliųjų ir riboto judumo keleivių bei 

juos lydinčių asmenų poreikiams.

22 straipsnis

Kiti ieškiniai

Nė viena šio skyriaus nuostata netrukdo keleiviams reikalauti atlyginti žalą, patirtą atšaukus 

reguliarias paslaugas ar pavėlavus jas suteikti, nacionaliniuose teismuose pagal nacionalinę teisę.
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V skyrius

Informavimą ir skundus reglamentuojančios bendrosios taisyklės

23 straipsnis

Teisė gauti informaciją apie kelionę

Vežėjai ir stotis valdančios įstaigos savo atitinkamose kompetencijos srityse per visą kelionę teikia 

keleiviams tinkamą informaciją. Kai įmanoma, ši informacija prieinamais būdais teikiama jos 

paprašius.

24 straipsnis

Informacija apie keleivių teises 

1. Vežėjai ir stotis valdančios įstaigos savo atitinkamose kompetencijos srityse užtikrina, kad 

keleiviams ne vėliau kaip išvykimo metu būtų suteikta tinkama ir suprantama informacija 

apie jų teises pagal šį reglamentą. Informacija pateikiama stotyse ir, kai taikoma, internete.

Neįgaliojo ar riboto judumo asmens prašymu informacija pateikiama prieinamais būdais. 

Į tą informaciją taip pat įtraukiami valstybės narės pagal 27 straipsnio 1 dalį paskirtos 

vykdymo užtikrinimo įstaigos ar įstaigų kontaktiniai duomenys.
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2. Siekdami įvykdyti 1 dalyje nurodytą informavimo reikalavimą, vežėjai ir stotis valdančios 

įstaigos gali naudoti Komisijos visomis oficialiomis Europos Sąjungos institucijų kalbomis 

parengtą ir jiems pateiktą šio reglamento nuostatų santrauką.

25 straipsnis

Skundai

Vežėjai nustato arba taiko skundų, susijusių su 4, 8 ir 9–24 straipsniuose nustatytomis teisėmis ir 

pareigomis, nagrinėjimo tvarką.

26 straipsnis

Skundų pateikimas

Jei keleivis, kuriam taikomas šis reglamentas, pageidauja vežėjui pateikti skundą, susijusį su 4, 8 ir 

9–24 straipsniais, jis pateikia jį per tris mėnesius nuo tos dienos, kai reguliari paslauga buvo ar 

turėjo būti suteikta. Per vieną mėnesį nuo skundo gavimo dienos vežėjas keleiviui praneša, kad jo 

skundas yra patenkintas, atmestas ar kad tebevyksta jo nagrinėjimas. Terminas galutiniam 

atsakymui pateikti yra ne ilgesnis kaip trys mėnesiai nuo skundo gavimo dienos.
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VI skyrius

Vykdymo užtikrinimas ir nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos

27 straipsnis

Nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos

1. Kiekviena valstybė narė paskiria naują ar esamą įstaigą ar įstaigas, atsakingas už šio 

reglamento nuostatų, susijusių su reguliarioms paslaugomis, kai vežama iš jos teritorijoje 

esančių vietų, ir reguliariomis paslaugomis, kai vežama iš trečiosios valstybės į tas vietas, 

vykdymo užtikrinimą. Kiekviena įstaiga imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad būtų 

laikomasi šio reglamento.

Kiekviena įstaiga, organizuodama savo veiklą, priimdama sprendimus dėl finansavimo, 

nustatydama teisinę struktūrą ir priimdama sprendimus, yra nepriklausoma nuo vežėjų, 

kelionių operatorių ir stotis valdančių įstaigų.

2. Valstybės narės praneša Komisijai apie įstaigą ar įstaigas, paskirtas remiantis šiuo 

straipsniu.
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3. Keleivis pagal 1 dalį paskirtai atitinkamai įstaigai arba bet kuriai kitai valstybės narės 

paskirtai atitinkamai įstaigai gali pagal nacionalinę teisę pateikti skundą dėl galimo šio 

reglamento pažeidimo.

Valstybė narė gali nuspręsti:

a) kad skundą dėl 4, 8 ir 9–24 straipsnių taikymo keleivis pirmiausia pateikia vežėjui; 

ir (arba)

b) kad nacionalinė vykdymo užtikrinimo įstaiga arba bet kuri kita valstybės narės 

paskirta atitinkama įstaiga veikia kaip apeliacinė įstaiga, kuri nagrinėja pagal 

26 straipsnį neišspręstus skundus.

28 straipsnis

Vykdymo užtikrinimo ataskaita

Pagal 27 straipsnio 1 dalį paskirtos vykdymo užtikrinimo įstaigos iki … m. + birželio 1 d. ir po to 

kas dvejus metus paskelbia savo praėjusių dvejų kalendorinių metų veiklos ataskaitą, kurioje visų 

pirma aprašomi veiksmai, kurių buvo imtasi siekiant įgyvendinti šį reglamentą, ir pateikiami 

statistiniai duomenys apie skundus bei taikytas sankcijas.

                                               

+ OL: Prašome įrašyti datą – dveji metai nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos.
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29 straipsnis

Vykdymo užtikrinimo įstaigų bendradarbiavimas

27 straipsnio 1 dalyje nurodytos nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos prireikus keičiasi 

informacija apie savo darbą ir sprendimų priėmimo principus bei praktiką. Komisija joms padeda 

vykdyti šią užduotį.

30 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato sankcijų už šio reglamento nuostatų pažeidimus taisykles ir imasi visų 

būtinų jų įgyvendinimo užtikrinimo priemonių. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, 

proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės iki … ++ praneša Komisijai apie tas taisykles ir 

priemones bei nedelsdamos praneša apie visus vėliau padarytus su jomis susijusius pakeitimus.

                                               

++ OL: Prašome įrašyti šio reglamento taikymo pradžios datą.
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VII skyrius

Baigiamosios nuostatos

31 straipsnis

Ataskaita

Komisija iki … + pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento veikimo ir poveikio 

ataskaitą. Prireikus prie ataskaitos pridedami pasiūlymai dėl teisės aktų, kuriais dar išsamiau 

įgyvendinamos šio reglamento nuostatos arba kuriais šis reglamentas iš dalies keičiamas.

32 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2006/2004 dalinis pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 2006/2004 priedas papildomas šiuo punktu:

„18. … m. … … d. ++ Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. …/2010 +++ dėl 

miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių *.

____________________

* OL …“.

                                               

+ OL: Prašome įrašyti datą – treji metai nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos.
++ OL: Prašome įrašyti šio reglamento priėmimo datą.
+++ OL: Prašome įrašyti šio reglamento numerį.
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33 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje.

Jis taikomas nuo … .

34 straipsnis

Paskelbimas

Šis reglamentas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

                                               

 OL: Prašome įrašyti datą – dveji metai po paskelbimo.
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I PRIEDAS

Neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims teikiama pagalba

a) Pagalba nurodytose stotyse

Pagalba ir tvarka, būtinos, kad neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims būtų sudarytos 

sąlygos:

– pranešti apie atvykimą į stotį ir paprašyti pagalbos nurodytose vietose;

– iš nurodytos vietos nuvykti į registracijos vietą, laukimo salę ir įlaipinimo vietą;

– įlipti į transporto priemonę, prireikus naudojantis liftais, neįgaliųjų vežimėliais ar 

kita reikiama pagalba;

– įkelti savo bagažą;

– atsiimti savo bagažą;
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– išlipti iš transporto priemonės;

– į miesto ar tolimojo susisiekimo autobusą pasiimti sertifikuotą šunį vedlį;

– atsisėsti į savo vietą.

b) Autobuse teikiama pagalba

Pagalba ir tvarka, būtinos, kad neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims būtų sudarytos 

sąlygos:

– keleiviui pateikus prašymą, prieinamais būdais gauti svarbiausią informaciją apie 

kelionę;

– įlipti ir (arba) išlipti per pertraukas kelionės metu, jei autobuse be vairuotojo dirba ir 

kiti personalo nariai.
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II PRIEDAS

Mokymas apie neįgaliuosius

a) Žinių apie neįgaliuosius gerinimas

Personalas, tiesiogiai bendraujantis su keleiviais, mokomas:

– suprasti, kaip tinkamai elgtis su keleiviais, turinčiais fizinę, jutiminę (klausos ir 

regos), nefizinę negalią ar mokymosi sutrikimų, įskaitant žinias, kaip atskirti 

skirtingus asmenų, kurių judumas, orientacija ar bendravimas gali būti sutrikę, 

gebėjimus;

– apie kliūtis, su kuriomis susiduria neįgalieji ir riboto judumo asmenys, įskaitant 

požiūrį į juos, aplinkos ir fizines bei organizacines kliūtis;

– apie sertifikuotus šunis vedlius, įskaitant tokio šuns vedlio vaidmenį ir poreikius;

– kaip elgtis netikėtomis aplinkybėmis;
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– tarpasmeninių gebėjimų ir bendravimo su kurčiaisiais ir klausos, regos bei kalbos 

sutrikimų turinčiais asmenimis bei asmenimis su mokymosi sutrikimais būdų;

– kaip atsargiai ir nepadarant žalos elgtis su neįgaliųjų vežimėliais ir kita judėjimo

įranga (visiems darbuotojams, kurie rūpinasi bagažu, jei toks yra).

b) Mokymas apie pagalbos teikimą neįgaliesiems

Personalas, tiesiogiai padedantis neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims, mokomas:

– kaip padėti neįgaliųjų vežimėliu besinaudojančiam asmeniui atsisėsti į neįgaliųjų 

vežimėlį arba iš jo pakilti;

– pagalbos neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims, keliaujantiems su sertifikuotu 

šunimi vedliu, teikimo įgūdžių, įskaitant tokių šunų vaidmenį ir poreikius;
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– lydėti akluosius ir silpnaregius keleivius bei tinkamai elgtis su sertifikuotais šunimis 

vedliais ir juos vežti;

– atskirti įrangos, skirtos padėti neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims, rūšis ir 

žinoti, kaip tokia įranga naudotis;

– naudotis įranga, skirta padėti įlipti ir išlipti, ir žinoti tinkamas pagalbos įlipant ir 

išlipant procedūras, užtikrinančias neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų saugumą ir 

orumą;

– suvokti patikimos ir profesionalios pagalbos poreikį. Taip pat siekiama, kad 

personalas suprastų, jog kai kurie neįgalieji kelionės metu gali jaustis pažeidžiami, 

nes yra priklausomi nuo teikiamos pagalbos;

– suteikti pirmąją pagalbą.
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I. ĮVADAS

2008 m. gruodžio 4 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, iš dalies 

keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų 

apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo  1.

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamentas priėmė nuomonę per pirmąjį svarstymą 2.

2009 m. gruodžio 17 d. Taryba pasiekė politinį susitarimą dėl reglamento projekto. 

Teisininkams lingvistams patvirtinus galutinę teksto redakciją, Taryba 2010 m. kovo 11 d.

priėmė Tarybos poziciją po pirmojo svarstymo pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

294 straipsnyje nustatytą įprastą teisėkūros procedūrą.

Atlikdama šį darbą Taryba atsižvelgė į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 

nuomonę. Regionų komitetas atsisakė pateikti nuomonę.

                                               
1 Dok. 16933/08.
2 Dok. A6-0250/2009.
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II. POZICIJOS PO PIRMOJO SVARSTYMO ANALIZĖ

1. Bendro pobūdžio informacija

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl miesto ir tolimojo susisiekimo 

autobusų keleivių teisių yra dalis bendrojo Europos Sąjungos tikslo, kuriuo siekiama užtikrinti 

vienodą požiūrį į keleivius, nepriklausomai nuo jų pasirinktos transporto rūšies. Panašaus 

pobūdžio teisės aktai jau priimti oro 3 arba geležinkelių transportu 4 vykstančių keleivių 

atžvilgiu. Jame pateikiamos nuostatos dėl atsakomybės keleivių mirties ar sužalojimo ir 

bagažo dingimo ar sugadinimo atveju, automatiškai taikomų priemonių kelionės nutraukimo 

atveju, skundų nagrinėjimo tvarkos ir žalos atlyginimo priemonių, keleiviams teiktinos 

informacijos ir kitų iniciatyvų. Be to, pasiūlyme nustatomos neįgaliųjų ir riboto judumo 

asmenų informavimo ir pagalbos jiems taisyklės.

Nors Taryba pritaria Komisijos pasiūlymo tikslui, ji laikosi nuomonės, kad pirminis 

pasiūlymas turi būti iš esmės pakeistas. Nemažai siūlomų nuostatų buvo nepriimtinos dėl to, 

kad jomis sukuriama pernelyg didelė administracinė našta ir atsiranda su tuo susijusios 

išlaidos vežėjams bei nacionalinėms administracijoms, nesukuriant keleiviams pridėtinės 

vertės, kuri kompensuotų šiuos nepatogumus. Kitos nuostatos buvo performuluotos 

atsižvelgiant į skirtingus valstybėse narėse galiojančius teisės aktus, taip siekiant išvengti šio 

pasiūlymo dėl reglamento projekto ir galiojančių nacionalinių bei Europos teisės aktų 

kolizijos. Galiausiai, kitos nuostatos buvo performuluotos siekiant šį reglamentą supaprastinti 

ir patikslinti.

                                               
3 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, 

nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir 
skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) 
Nr. 295/91 (OL L 46, 2004 2 17, p. 1), ir 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių 
keliaujant oru (OL L 204, 2006 7 26, p. 1).

4 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl 
geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL L 315, 2007 12 3, p. 14).
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Laikantis šio požiūrio, Tarybos pozicijoje po pirmojo svarstymo pirminis Komisijos 

pasiūlymas buvo šiek tiek pakeistas performulavus tekstą ir išbraukus kelias nuostatas. Tai 

reiškia, kad Taryba nepritarė visiems su šiomis išbrauktomis teksto nuostatomis susijusiems 

pakeitimams, įtrauktiems į per pirmąjį svarstymą priimtą Europos Parlamento nuomonę.

Tarybos tikslas – rasti suderintą sprendimą, kuriame būtų atsižvelgta ir į keleivių teises, ir į 

poreikį užtikrinti miesto ir tolimojo susisiekimo transporto sektoriaus, kurio didžiąją dalį 

sudaro mažosios ir vidutinės įmonės, operatorių ekonominį gyvybingumą, todėl į poziciją po 

pirmojo svarstymo įtraukė Europos Parlamento 3 pakeitimą.

2. Pagrindiniai politiniai klausimai

i) Taikymo sritis

Pagal pirminį Komisijos pasiūlymą reglamentas iš esmės turėjo būti taikomas visoms 

miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonių teikiamoms reguliarioms keleivių 

vežimo paslaugoms. Valstybės narės galėtų jo netaikyti tik viešųjų paslaugų sutartyse 

numatytam vežimui miesto, priemiestinio ir regioninio susisiekimo maršrutais, jei 

šiomis sutartimis užtikrinamas keleivių teisių apsaugos lygis atitiktų reglamente 

reikalaujamą lygį. Be to, Europos Parlamentas pateikė vieną pakeitimą, pagal kurį 

valstybėms narėms, laikantis pirmiau paminėtos sąlygos, būtų leidžiama neįtraukti į 

reglamento taikymo sritį miesto ir priemiestinio susisiekimo transporto, bet įtraukti 

regioninio susisiekimo transportą.

Taryba negalėjo pritarti nei Komisijos siūlomai reglamento taikymo sričiai, nei Europos 

Parlamento pateiktiems su ja susijusiems pakeitimams (1, 2 ir 81 pakeitimai), nes ji 

laikėsi nuomonės, kad miesto, priemiestinio ir regioninio susisiekimo transportui 

taikomas subsidiarumo principas.  
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Į taikymo sritį įtraukiant vežimo regioninio susisiekimo maršrutais transportą, kaip siūlo 

Europos Parlamentas, gali kilti problemų ir keleiviams, ir šiam sektoriui. Didelėse 

miesto vietovėse bendrovės paprastai valdo visą transporto tinklą, įskaitant autobusų, 

metro, vietinio susisiekimo traukinių ir tramvajų paslaugas. Dažnai visos šios paslaugos 

yra miesto, priemiestinio ir regioninio pobūdžio. Nustatant išimtį tik miesto ir 

priemiestinio susisiekimo paslaugoms reikštų, kad šių tinklų dalims būtų taikomos 

taisyklės, kurios skirtos tolimojo susisiekimo transporto paslaugoms. Šiuos tinklus 

valdančios bendrovės turėtų tame pačiame tinkle valdyti kelias kompensavimo sistemas 

– kai kurios iš jų būtų nevisai tinkamos tokio tipo transportui. Dėl to taip pat kiltų 

neaiškumų keleiviams, kurie keliauja naudodamiesi šių tinklų paslaugomis, nes jiems 

būtų neaišku, kurios taisyklės iš tikrųjų galioja.

Be to, kadangi pagal galiojantį Reglamentą dėl geležinkelių keleivių teisių yra galimybė 

taikyti išimtį regioninėms geležinkelių transporto paslaugoms, nesant tokios atitinkamos 

nuostatos Reglamente dėl autobusų keleivių teisių gali būti iškraipoma konkurencija 

tarp šių dviejų sektorių. Autobusų ir geležinkelių transporto paslaugos dažnai yra 

alternatyva viena kitai. 

Todėl Taryba negalėjo pritarti su taikymo sritimi susijusiems Europos Parlamento 

pakeitimams. Dėl šios priežasties Taryba siūlo, kad reglamento projektas būtų taikomas 

tik keleiviams, besinaudojantiems nacionalinio ir tarptautinio reguliaraus transporto 

paslaugomis, tačiau su galimybe nacionaliniu lygmeniu taikyti išimtį reguliarioms 

vežimo miesto, priemiestinio ir regioninio susisiekimo maršrutais paslaugoms. Be to, 

Taryba siūlo įtraukti nuostatą, užtikrinančią, kad kai kurios pagrindinės teisės būtų 

taikomos be išimties visoms miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto 

paslaugoms (t. y. nediskriminuojančios sutarties sąlygos ir tarifai, neįgaliųjų ir riboto 

judumo asmenų teisė į vežimą bei susijusios leidžiančios nukrypti nuostatos).

Valstybėms narėms suteikiama teisė ne ilgiau kaip penkeriems metams reguliarioms 

vidaus paslaugoms nustatyti šio reglamento nuostatų taikymo išimtį, kurią būtų galima 

pratęsti du kartus. Be to, tam tikroms reguliarioms paslaugoms, kurių didelė dalis, 

įskaitant vieną numatytą sustojimą, teikiama už ES ribų, valstybės narės gali nustatyti 

ne daugiau kaip penkerių metų išimtį, kurią būtų galima pratęsti.



5218/3/10 REV 3 ADD 1 jm/gp/RZ/sg 6
DG C III LT

Taikymo srities klausimu, konkrečia nuostata taip pat nustatoma, kad valstybės narės, 

galinčios užtikrinti, jog pagal jų nacionalines taisykles neįgaliųjų ir riboto judumo 

asmenų apsaugos lygis yra bent ne mažesnis, nei nustatytas šiame reglamente, gali 

visiškai nekeisti nacionalinių taisyklių.

ii) Infrastruktūros pakeitimai

Kaip aiškiai išdėstyta konstatuojamoje dalyje, infrastruktūros klausimais Taryba yra 

pasirengusi skatinti ir remti bet kokią iniciatyvą, susijusią su nauja įranga, kurią reikia 

įsigyti, ir infrastruktūra, kurią reikia sukurti, atsižvelgiant į neįgaliųjų ir riboto judumo 

asmenų poreikius. Tačiau šis reglamentas yra rengiamas atsižvelgiant į vartotojų 

apsaugos teisės aktus, todėl į jį negali būti įtraukti įpareigojimai, susiję su techniniais 

reikalavimais vežėjams modifikuoti arba pakeisti transporto priemones, infrastruktūrą ar 

stočių įrangą. Todėl visiems su infrastruktūros keitimu susijusiems Europos Parlamento 

pakeitimams negalėjo būti pritarta (6–10 pakeitimai). 

iii) Kompensavimas ir pagalba nelaimių atveju

Komisijos pasiūlyme nustatytos taisyklės dėl miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo 

autobusų įmonių atsakomybės už keleivius ir jų bagažą. Keleiviams būtų naudinga, jei 

taisyklės dėl miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų įmonių atsakomybės būtų 

suderintos. Už žalą, kurios dydis neviršija 220 000 EUR, miesto ir (arba) tolimojo 

susisiekimo autobusų įmonėms turėtų būti taikoma griežta atsakomybė, t. y., įmonės 

neturėtų turėti galimybės atsisakyti atsakomybės įrodydamos, kad nelaimė įvyko ne dėl 

jų kaltės. Už žalą, kurios dydis viršija 220 000 EUR, atsakomybė būtų grindžiama kalte, 

bet ji būtų neribota. Nelaimingo įvykio atveju nukentėję keleiviai turėtų teisę į 

išankstinius mokėjimus, kad galėtų išspręsti ekonominius sunkumus, su kuriais jie arba 

jų šeimos nariai gali susidurti keleivio mirties arba sužalojimo atveju.
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Tačiau valstybėse narėse šiuo metu galiojanti atsakomybės tvarka labai skiriasi 

atsakomybės pagrindo atžvilgiu (griežta neribota atsakomybė, griežta atsakomybė su 

išimtimis force majeure atvejais ir kalte grindžiama atsakomybė) ir jos neįmanoma 

suderinti. Be to, atskirų valstybių narių teisės aktai iš dalies grindžiami Direktyva 

2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės 

draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo (vadinamąja 

„Motorinių transporto priemonių draudimo direktyva“), iš dalies – nacionalinės teisės 

aktais, kurie nepatenka į ES teisės reglamentavimo sritį. Šiais tekstais jau yra 

reglamentuojama atsakomybė autobusų keleivių atžvilgiu, todėl būtina išvengti 

prieštaravimų tarp dabartinio teksto ir pirmiau nurodytos „Motorinių transporto 

priemonių draudimo direktyvos“.

Todėl Taryba laikosi požiūrio, kad reikia taikyti galiojančią sistemą, kartu įtraukiant 

tam tikrus būtiniausius suderinimo elementus. Siūloma nustatyti minimalią ribą vienam 

keleiviui ir vienam bagažo vienetui: 220 000 EUR vienam keleiviui mirties arba kūno 

sužalojimo atveju. Bagažo dingimo arba sugadinimo atveju – 500 EUR vežimo miesto, 

priemiestinio bei regioninio susisiekimo maršrutais paslaugų atžvilgiu ir 1 200 EUR

kitų reguliarių paslaugų atžvilgiu. Tokiu būdu kompensavimo už bagažą tvarka būtų 

suderinta su atitinkamomis Reglamento dėl geležinkelių nuostatomis, kartu atsižvelgiant 

į vežimo miesto, priemiestinio ir regioninio susisiekimo maršrutais ypatumus. 

Neįgaliųjų vežimėlių, kitos judumo įrangos ar pagalbinių įrenginių atveju Tarybos 

siūlomame tekste numatyta, kad turi būti kompensuojama visa suma ir jie neturi būti 

laikomi paprastu bagažu, net kai žala padaroma teikiant pagalbą (atsižvelgiant į Europos 

Parlamento 46 pakeitimo esmę).

Be to, tekstas buvo patikslintas, kad būtų numatyta pagalba keleiviams įvykus 

nelaimingam įvykiui patenkinant jų skubius praktinius poreikius. Tokios nuostatos 

„Motorinių transporto priemonių draudimo direktyvoje“ nėra – ja užtikrinama reali 

nauda autobusų keleiviams, labai nepadidinant miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo 

autobusų įmonėms tenkančios administracinės naštos.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Taryba negalėjo pritarti nei Komisijos 

siūlomam požiūriui, nei su atsakomybe susijusiems Europos Parlamento pakeitimams 

(18–24 pakeitimai).
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iv) Neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų teisės

Taryba visapusiškai pritaria Komisijos tikslui užtikrinti, kad neįgalieji ir riboto judumo 

asmenys turėtų nediskriminuojančias prieigos sąlygas naudotis miesto ir tolimojo 

susisiekimo autobusų paslaugomis. Todėl Taryba nekeičia Komisijos pasiūlymo, 

išskyrus kai kurias nuostatas, kad jas būtų galima įgyvendinti, taip pat kai kurias 

nuostatas pakeičia paprastesnėmis ir aiškesnėmis. Į šio skyriaus tekstą Taryba įtraukė 

kelis Europos Parlamento pakeitimus – visus, iš dalies arba jų esmę.

Dėl teisės į vežimą išimčių Komisija yra pasiūliusi, kad neįgaliajam gali būti neleista 

naudotis transportu dėl saugos reikalavimų arba dėl transporto priemonės dydžio. 

Taryba pateikė kelis patobulinimus, pakeisdama sąvoką „transporto priemonės dydis“ į 

sąvoką „transporto priemonės konstrukcija“, taip įtraukdama Europos Parlamento 26 ir 

27 pakeitimų turinį arba esmę. Be to, Taryba taip pat priėmė 73 pakeitimą, dėl 

pasirinkimo galimybės, kuri turi būti suteikta neįgaliajam arba riboto judumo asmeniui, 

kai atsisakoma jį įlaipinti. 

Pagal pirminį pasiūlymą vežėjas gali reikalauti, kad neįgalusis arba riboto judumo 

asmuo būtų lydimas kito asmens, kuris gali suteikti pagalbą. Pagal Tarybos poziciją po 

pirmojo svarstymo, jei vežėjas pateikia tokį reikalavimą dėl keleivių vežimo paslaugos, 

lydintis asmuo turi būti vežamas nemokamai ir, jei įmanoma, pasodinamas šalia 

neįgaliojo arba riboto judumo asmens. Šia nuostata įtraukiamas Europos Parlamento 

29 pakeitimo turinys.

Tarybos pozicijos po pirmojo svarstymo tekste nustatomos nediskriminuojančios 

prieigos sąlygos ir galimybė jas tinkama forma skelbti viešai neįgaliesiems arba riboto 

judumo asmenims, taip iš dalies arba visiškai pritariant Europos Parlamento 31 ir 

32 pakeitimams. Be to, Komisija internete paskelbs sąrašą valstybių narių paskirtų 

miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų stočių, kuriose teikiama pagalba neįgaliesiems 

arba riboto judumo asmenims, kaip tai numatyta Europos Parlamento 36 pakeitime.
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Pagalba neįgaliesiems arba riboto judumo asmenims bus teikiama su sąlyga, kad 

atitinkamas asmuo praneša vežėjui arba stoties operatoriui ne vėliau kaip prieš dvi darbo 

dienas (Komisija buvo pasiūliusi 48 valandas) ir atvyks į nurodytą vietą ne vėliau kaip 

likus 60 minučių iki skelbiamo išvykimo laiko. Todėl Taryba negalėjo pritarti 

39 pakeitimui, kuriuo buvo siūlomas trumpesnis 24 valandų laikotarpis. Be to, jei 

asmuo turi specialių su sėdima vieta susijusių poreikių, apie tokius poreikius keleivis 

turėtų informuoti vežėją rezervacijos metu, jei tie poreikiai žinomi tuo metu. Šis 

papildomas reikalavimas, kurį nustatė Taryba, sudarys galimybes vežėjui užtikrinti šių 

specialių poreikių patenkinimą ir atitinkamam asmeniui suteikti kuo geresnes paslaugas.

Pagalbos, teikiamos autobuse, klausimu Taryba apribojo Komisijos pirminiame 

pasiūlyme nustatytą taikymo sritį. Tarybos tekste nustatyta, kad informacija privalo būti 

teikiama prieinama forma, taip pat turi būti teikiama pagalba įlipant ir išlipant per 

pertraukas kelionės metu, tačiau pastaroji pagalba turi būti teikiama tik tuo atveju, jei be 

vairuotojo autobuse yra ir kitas darbuotojas. Šia nuostata atsižvelgiama į tai, kad 

daugumą transporto priemonių vairuoja vienas vairuotojas, todėl, pagalbos teikimas 

kelionės metu, turės įtakos vairuotojo darbo valandoms ir tuo pačiu saugos reikalavimų 

vykdymui.

Valstybės narės paskirtose darbuotojų turinčiose stotyse pagalba neįgaliesiems arba 

riboto judumo asmenims turi būti teikiama nemokamai, o darbuotojai, teikiantys šiems 

asmenims tiesioginę pagalbą, turi būti atitinkamai išmokyti teikti pagalbą tokiems 

asmenims. Darbuotojams, įskaitant vairuotojus, dirbantiems tiesiogiai su keliaujančiais 

asmenimis, turi būti organizuojami žinių apie neįgaliuosius asmenis gerinimo mokymai.

v) Keleivių teisės atšaukus kelionę arba vėluojant išvykti

Komisijos pasiūlyme buvo numatyti miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų 

įmonių įsipareigojimai, kylantys nutraukus kelionę, paslaugą atšaukus arba vėluojant 

išvykti. Jei įmonės nesuteikia kitų paslaugų arba reikalingos informacijos, jos turėtų 

sumokėti iki 100 % bilieto kainos sudarančią kompensaciją.
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Nors Taryba visiškai pritaria principui, kad vežėjai ir stočių operatoriai turėtų rūpintis 

savo keleiviais, ji iš dalies pakeitė Komisijos pasiūlymą, atsižvelgdama į ypatingą 

miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų sektoriaus struktūrą. Susitarta, kad sąlygos, 

taikomos keleiviams, vykstantiems iš stočių, ir keleiviams, įlipantiems autobusų 

stotelėse, turi būti skirtingas, nes, pavyzdžiui, neįmanoma ir nepagrįsta teikti tokios pat 

apimties informaciją apie vėlavimus ir autobusų stotelėje, ir darbuotojų turinčioje 

stotyje.

Jei vėluojama daugiau kaip dvi valandas arba jei kelionė atšaukiama, keleivis gali 

rinktis tęsti kelionę tuo pačiu transportu, kelionę su persėdimu, arba prašyti grąžinti už 

bilietą sumokėtus pinigus (kurie turi būti sumokėti per 14 dienų po įvykio ir, jei būtina, 

turi būti suteikta galimybė grįžti nemokamai). Jei daugiau kaip dvi valandas vėluojama

išvykti į kelionę, kuri trunka ilgiau kaip tris valandas, iš stoties vykstantiems keleiviams 

vežėjas privalės suteikti maisto arba gėrimų, kaip tai iš esmės numatyta Europos 

Parlamento 53 pakeitime, tačiau neprivalės jų apgyvendinti, nors vežėjas privalės padėti 

rasti kur apsistoti. Tačiau, skirtingai nuo jūrų ir geležinkelių transporto keleivių, miesto 

ir tolimojo susisiekimo transporto keleiviams nebus skiriama papildoma nuostolių 

kompensacija (mokama papildomai prie bilieto kainos). Tokiu būdu nebuvo priimti su 

kompensavimu ir apgyvendinimu susiję Europos Parlamento pakeitimai (49, 50, 51, 52, 

54 ir 55 pakeitimai).

Europos Parlamentas pateikė kai kuriuos pakeitimus, susijusius su kompensavimu ir 

pagalba, kai vėluojama atvykti, bei su force majeure atvejais susijusias išimtis (56 ir 

57 pakeitimai), pagal kurias vežėjui nebūtų taikoma atsakomybė už žalą, jei ji padaroma 

aplinkybėmis, nesusijusiomis su jų paslaugų teikimu, ir kurios negalėjo būti numatytos. 

Taryba nepritarė tokiems pakeitimams, nes jos tekste nėra numatyta jokių nuostatų dėl 

kompensavimo tais atvejais, kai vėluojama atvykti.

Dėl tokių kompensacijų miesto ir tolimojo susisiekimo įmonėms tektų prisiimti 

papildomą atsakomybę ir būtų sukurta papildoma našta. Be to, vairuotojai patirtų 

spaudimą bet kokia kaina laikytis tvarkaraščio, todėl kiltų pavojus eismo saugumui.
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Taryba pritarė 58 pakeitimui dėl informacijos teikimo neįgaliesiems arba riboto judumo 

asmenims prieinama forma.

vi) Bendrosios taisyklės dėl informavimo, skundų nagrinėjimo ir nacionalinių vykdymo 

užtikrinimo įstaigų

Pagal Tarybos poziciją po pirmojo svarstymo, vežėjai ir stotis valdančios įstaigos savo 

kompetencijos ribose ir, jei įmanoma, prieinama forma keleiviams visos jų kelionės 

metu teikia atitinkamą informaciją. Be to, jie tinkamu ir suprantamu būdu informuoja 

keleivius apie jų teises, kaip tai iš esmės numatyta Europos Parlamento 62 pakeitime.

Dėl skundų Komisijos pasiūlyme yra pateiktos taisyklės, kaip vežėjai turėtų juos 

nagrinėti, visų pirma numatytos svarbios teisinės pasekmės, kylančios tais atvejais, kai į 

juos nereaguojama.

Taryba, nors iš esmės sutikdama su Komisijos pasiūlymu, pasiūlė suteikti sistemai 

daugiau lankstumo, kad būtų išvengta nenumatytų pasekmių, galinčių kilti valstybių 

narių teisinėms sistemoms arba administracinėms struktūroms. Todėl šiame kontekste ir 

siekiant išvengti papildomos biurokratijos, Taryba nepritarė Europos Parlamento 

64 pakeitimui, kuriuo miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo įmonėms buvo nustatyta 

pareiga kasmet pateikti išsamią ataskaitą apie gautus skundus.

Be to, Parlamentas pasiūlė, kad nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos turėtų būti 

nepriklausomos (65 pakeitimas). Tarybos pozicijoje po pirmojo svarstymo aiškiau 

nurodyta, kad šios institucijos turėtų būti nepriklausomos nuo vežėjų, kelionių 

operatorių ir stočių operatorių.

vii) Reglamento taikymo pradžios data

Komisija pasiūlė, kad šis reglamentas įsigaliotų praėjus dvidešimčiai dienų nuo jo 

paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir būtų pradėtas taikyti praėjus 

vieneriems metams nuo šios datos.
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Tarybos pozicijoje po pirmojo svarstymo numatyta, kad reglamentas turėtų būti 

pradėtas taikyti praėjus dvejiems metams po jo paskelbimo, taip iš esmės įtraukiant 

Europos Parlamento 69 pakeitimą.

3. Kiti Europos Parlamento priimti pakeitimai

Kiti pakeitimai, neįtraukti į Tarybos poziciją po pirmojo svarstymo, yra susiję su:

– pakeista sąvokų „vežimo sutartis“ (13 pakeitimas), „bilietų pardavėjas“ (14 pakeitimas), 

„kelionių operatorius“ (15 pakeitimas), „atšaukimas“ (16 pakeitimas) apibrėžtimi; 

– nauja pasiūlyta sąvokos „prieinama forma“ (17 pakeitimas) apibrėžtimi;

– nuoroda į „asmenis, kurie negali keliauti be pagalbos dėl jų senyvo ar jauno amžiaus“ 

(34 pakeitimas);

– pagalba, pritaikyta individualiems neįgaliųjų arba riboto judumo asmenų poreikiams (35 

pakeitimas);

– poreikiu užtikrinti, kad keleivis gautų patvirtinimą dėl pranešimo apie jo pagalbos 

poreikius (40 pakeitimas);

– pagal šį reglamentą gauta kompensacijos suma, kuri gali būti atimama iš suteiktos

papildomos kompensacijos sumos (59 pakeitimas);

– sankcijomis, taikomomis už reglamento pažeidimą, kurios galėtų apimti reikalavimą 

išmokėti kompensaciją (68 pakeitimas);

– 70, 71 ir 72 pakeitimais, susijusiais su reglamento priedais.
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III. IŠVADA

Rengdama poziciją po pirmojo svarstymo, Taryba visapusiškai atsižvelgė į Komisijos 

pasiūlymą ir Europos Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtą nuomonę. Taryba atkreipia 

dėmesį į tai, kad nemažai Europos Parlamento pasiūlytų pakeitimų jau yra iš esmės, iš dalies 

arba visiškai įtraukti į jos poziciją po pirmojo svarstymo.

_____________
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CODEC 162
TRANS 45

PRANEŠIMAS DĖL „I/A“ PUNKTO
nuo: Tarybos generalinio sekretoriato
kam: Nuolatinių atstovų komitetui / TARYBAI
Dalykas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl miesto ir tolimojo 

susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių ir iš dalies keičiančio 
Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų 
apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (pirmasis svarstymas) (TA + P)
– Priėmimas
a) Tarybos pozicijos
b) Tarybos motyvų pareiškimo

1. 2008 m. gruodžio 5 d. Komisija pateikė Tarybai pirmiau minėtą pasiūlymą 1, grindžiamą 

EB sutarties 71 straipsnio 1 dalimi.

2. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pateikė nuomonę 2009 m. liepos 16 d. 2

3. Europos Parlamentas pateikė nuomonę po pirmojo svarstymo 2009 m. balandžio 23 d. 3

                                               
1 Dok. 16933/08 TRANS 460 CODEC 1759.
2 OL C 317, 2009 12 23, p. 99.
3 Dok. 8897/09 CODEC 580 TRANS 160.
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4. 2009 m. gruodžio 17 d. įvykusiame 2987-ame posėdyje Taryba (Transportas, 

telekomunikacijos ir energetika) pasiekė politinį susitarimą dėl Tarybos pozicijos po pirmojo 

svarstymo dėl pirmiau nurodyto reglamento.

5. Nuolatinių atstovų komiteto prašoma pasiūlyti Tarybai:

– vieno iš būsimų posėdžių darbotvarkės A punktu priimti dokumente 5218/10 pateiktą 

Tarybos poziciją po pirmojo svarstymo ir dokumente 5218/10 ADD 1 pateiktą motyvų 

pareiškimą;

– nuspręsti įtraukti į to posėdžio protokolą šio pranešimo papildyme pateiktus pareiškimus.

________________________
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2008/0237 (COD)

6978/10
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CODEC 162
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PRANEŠIMO DĖL „I/A“ PUNKTO PAPILDYMAS
nuo: Tarybos generalinio sekretoriato
kam: Nuolatinių atstovų komitetui / TARYBAI
Dalykas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl miesto ir tolimojo 

susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių ir iš dalies keičiančio 
Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už 
vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo
(pirmasis svarstymas) (TA + P)
– Priėmimas
a) Tarybos pozicijos
b) Tarybos motyvų pareiškimo
Pareiškimai

ISPANIJOS PAREIŠKIMAS

Ispanijos Karalystė pritaria principams, kuriais grindžiamas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių ir iš 
dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už 
vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo.

Tačiau ji mano, kad reikėtų nustatyti ne ilgesnį kaip 24 valandų laikotarpį įpareigojimui iš anksto 
pranešti, jog bus reikalinga pagalba riboto judumo asmenims, įvykdyti, kadangi, jos nuomone, 
24 valandų laikotarpis būtų tinkamesnis pagalbai tokiems keleiviams suteikti ir jo taip pat pakaktų 
miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų stoties valdytojui pasirengti tokios pagalbos suteikimui.
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KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Komisija pareiškia, kad nepaisant to, jog politinis susitarimas ne visiškai atitinka tam tikrus 

svarbius jos pradinio pasiūlymo tikslus, ji ketina neprieštarauti šiam susitarimui, kad būtų 

užtikrintas įprastos teisėkūros procedūros tęstinumas.

_____________
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PRANEŠIMO DĖL „I/A“ PUNKTO KLAIDŲ IŠTAISYMAS
nuo: Tarybos generalinio sekretoriato
kam: Nuolatinių atstovų komitetui / TARYBAI
Dalykas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl miesto ir tolimojo 

susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių ir iš dalies keičiančio 
Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų 
apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (pirmasis svarstymas) (TA + P)
– Priėmimas
a) Tarybos pozicijos
b) Tarybos motyvų pareiškimo

Netaikoma teksto redakcijai lietuvių kalba.

________________________
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Tarybos per pirmąjį svarstymą priimtos pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių ir iš 

dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų 
už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo, priėmimo  
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2008/0237 (COD) 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS 
EUROPOS PARLAMENTUI 

 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 6 dalį  

 
dėl 

Tarybos per pirmąjį svarstymą priimtos pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių ir iš 

dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų 
už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo, priėmimo  

1. PAGRINDINIAI FAKTAI 

Pasiūlymas Europos Parlamentui ir Tarybai pateiktas
(dokumentas COM/2008/817 – COD-2008-237) 

2008 m. gruodžio 4 d. 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė 
pateikta 

2009 m. liepos 16 d. 

Po pirmojo svarstymo Europos Parlamento pozicija pateikta 2009 m. balandžio 
23 d. 

Tarybos pozicija per pirmąjį svarstymą priimta 2010 m. kovo 11 d. 

2. KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS 
2008 m. gruodžio 4 d. Komisijos priimto pasiūlymo tikslas – nustatyti miesto ir tolimojo 
susisiekimo autobusų keleivių teises, kad keleivinis kelių transportas būtų patrauklesnis ir kad 
juo būtų labiau pasitikima. Reglamentu nustačius naujas taisykles, būtų sustiprinta apskritai 
visų keleivių, ir ypač neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų, apsauga. Juo taip pat būtų nustatyti 
kokybės standartai, prilygstantys jau nustatytiesiems oro susisiekimo ir geležinkelio 
sektoriuose. 

3. PASTABOS DĖL TARYBOS POZICIJOS 

3.1. Bendrosios pastabos 

Komisija mano, kad kai kurias jos pasiūlymo dalis Taryba pataisė iš esmės.  

Pirma, Tarybos priimtoje pozicijoje valstybėms narėms suteikta galimybė šio reglamento 
netaikyti miesto, priemiestinio ir regioninio transporto reguliariosioms paslaugoms, įskaitant 
tokio pobūdžio tarpvalstybines paslaugas. Komisijos pasiūlyme tokia galimybė numatyta tik 
kai paslaugos, kurioms daroma išimtis, teikiamos pagal viešųjų paslaugų sutartis, kuriomis 
užtikrinamos panašios keleivių teisės. Be to, valstybės narės gali daryti laikinas išimtis vidaus 
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reguliariosioms paslaugoms ir tarptautinėms paslaugoms, kurių didelė dalis suteikiama už 
Sąjungos ribų Visu tuo taikymo sritis būtų gerokai apribota.  

Antra, Komisijos pasiūlyme buvo skyrius, kuriame išdėstytos išsamios taisyklės, kuriomis 
vežėjai įpareigojami kompensuoti ir suteikti pagalbą nelaimės atveju. Pradinis Komisijos 
pasiūlymas dėl vežėjo atsakomybės Tarybos pozicijoje pakeistas nuoroda į taikytinus 
nacionalinius teisės aktus ir valstybėms narėms taikomu reikalavimu užtikrinti, kad teikiant 
miesto, priemiestinio ir regioninio susisiekimo paslaugas didžiausia kompensacija pagal 
nacionalinę teisę būtų ne mažesnė kaip 220 000 EUR už keleivį ir 500 EUR už bagažo vienetą 
(1 200 EUR teikiant kitas susisiekimo paslaugas). Be to, Tarybos pozicijoje išankstinės 
išmokos reikalavimas pakeistas vežėjų įpareigojimu patenkinti skubius keleivių praktinius 
poreikius po nelaimės. Nors tokia pozicija neprilygsta Komisijos pasiūlymo nuostatoms, vis 
dėlto ją taikant Europos lygmeniu būtų užtikrinta kur kas geresnė keleivių apsauga nei dabar. 

Galiausiai, Komisija atsižvelgia į Tarybos sprendimą, kad reglamentas turėtų būti pradėtas 
taikyti po dvejų (ne po vienerių) metų nuo jo įsigaliojimo. 

3.2. Visiškai arba iš dalies į Tarybos poziciją įtraukti Europos Parlamento 
pakeitimai, kuriems Komisija pritarė  

– 3 pakeitimas, kuriuo pabrėžiami miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų 
sektoriaus ypatumai. 

– 5 pakeitimas, kuriuo daroma nuoroda į pagrindines mokymo apie neįgaliuosius 
asmenis sąlygas. 

– 26, 30, 31, 36, 45, 46 pakeitimai, kuriais siekiama pasiūlymo formuluotes padaryti 
aiškesnes ir sklandesnes.  

– 32, 58, 62 pakeitimai, kuriais paaiškinta, kaip teikti informaciją, kad ji būtų 
prieinama visiems keleiviams. 

3.3. Į Tarybos poziciją neįtraukti Europos Parlamento pakeitimai, kuriems 
Komisija pritarė  

– 1, 2, 6 pakeitimai, kuriais paaiškintos konstatuojamosios dalys. 

– 7, 8, 9 ir 10 pakeitimai, kuriais įtrauktos naujos konstatuojamosios dalys, kuriomis 
valstybės narės ir rinkos subjektai raginami investuoti į transporto priemones ir 
infrastruktūrą, tinkamą neįgaliesiems ir riboto judumo keleiviams vežti.  

– 13, 16 ir 17 pakeitimai, kuriais paaiškintos apibrėžtys.  

– 15 pakeitimas dėl apibrėžčių. 

– 23 ir 82 pakeitimai, kuriais paaiškintos pasiūlyto vežėjų atsakomybės nelaimės 
atveju režimo sąlygos. 

– 50, 51 (iš dalies) ir 55 pakeitimai, kuriais išplėstos keleivių teisės, kai vėluojama 
teikti paslaugas arba jos atšaukiamos. 
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– 59 ir 60 pakeitimai, kuriais nustatyti vežėjams taikomi reikalavimai rūpintis 
keleiviais, kai vėluojama teikti paslaugas. 

– 61 ir 63 pakeitimai, kuriuose pabrėžiama, kaip svarbu, kad vežėjai visiems 
keleiviams, įskaitant riboto judumo asmenis, užtikrintų galimybę gauti 
informaciją ir nustatytų skundų nagrinėjimo sistemą. 

– 64, 65, 66, 67, 68 pakeitimai, kuriais paaiškintas ir iš dalies sugriežtintas skundų 
nagrinėjimo tvarkos veikimas ir vykdymo užtikrinimo nuostatos.  

– 70 pakeitimas, kuriuo patikslintas neįgaliesiems ir riboto judumo keleiviams 
transporto priemonėje teikiamos pagalbos priemonių sąrašas.  

– 73, 33, 34 (iš dalies), 35, 37, 40, 42, 43, 44 pakeitimai, kuriais sugriežtintos 
sąlygos, kuriomis riboto judumo asmenims pagalba teikiama prieš ir per kelionę 
miesto ir tolimojo susisiekimo autobusais, taip pat po jos. 

3.4. Komisijos atmesti, tačiau į Tarybos poziciją visiškai arba iš dalies įtraukti 
Europos Parlamento pakeitimai  

– 27, 29 pakeitimai, kuriais paaiškintos sąlygos, kuriomis daromos neįgaliųjų ir 
roboto judumo keleivių teisės gauti vežimo paslaugas išimtys.  

– 53 pakeitimas, kuriuo keleiviams suteikta teisė gauti maisto ir gaiviųjų gėrimų, kai 
vėluojama teikti paslaugas.  

– 69 pakeitimas, kuriame pasiūlyta reglamentą pradėti taikyti po dvejų metų nuo jo 
įsigaliojimo. 

3.5. Komisijos atmesti ir į Tarybos poziciją neįtraukti Europos Parlamento 
pakeitimai  

– 4, 18, 19, 21, 22, 24 pakeitimai, kuriais padaryta vežėjo atsakomybės nelaimės 
atveju režimo pakeitimų. 

– 14 pakeitimas dėl apibrėžčių. 

– 25 pakeitimas, kuriame netiesiogiai numatyta nepaisyti saugumo reikalavimų 
vežant neįgaliuosius ir riboto judumo asmenis. 

– 38, 39, 41 pakeitimai, susiję su pagalbos teikimo neįgaliesiems ir riboto judumo 
asmenims sąlygomis.  

– 47, 48 pakeitimai, kuriais apribota vežėjų atsakomybė, susijusi su vežimėliais ir 
judumo įranga. 

– 49, 52, 54, 56, 57 pakeitimai, susiję su vežėjų atsakomybe, kai vėluojama teikti 
paslaugas arba jos atšaukiamos. 

– 71 ir 72 pakeitimai, kuriais apribota transporto priemonėje teikiama pagalba arba 
personalui rengiamo mokymo aptarnauti vežamus riboto judumo asmenis apimtis. 
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4. IŠVADA 

Komisijai didelį nerimą kelia labai dideli pakeitimai, kuriuos Taryba padarė, palyginti su 
pradiniu Komisijos pasiūlymu ir su kai kuriais Europos Parlamento pakeitimais, ir kuriais 
gerokai sumažinta reglamento projekto taikymo sritis, vadinasi, ir ES keleivių apsauga. 
Komisija atsižvelgia į Tarybos vienbalsiai priimtą poziciją ir mano, kad institucijos turėtų 
toliau tartis dėl galutinio reglamento priėmimo ir konstruktyviai pasiekti didesnį užmojį. 

5. KOMISIJOS PAREIŠKIMAI 

Komisijos pareiškimas 2009 m. gruodžio 17 d. Transporto ministrų tarybos posėdyje: 

„Komisija pareiškia, kad nepaisant to, jog politinis susitarimas ne visiškai atitinka tam tikrus 
svarbius jos pradinio pasiūlymo tikslus, ji ketina neprieštarauti šiam susitarimui, kad būtų 
užtikrintas įprastos teisėkūros procedūros tęstinumas.“ 
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