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Pagal 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų 

pakeitimo metodo naudojimo1 iš Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų 

atstovų sudaryta konsultacinė darbo grupė svarsto visus Komisijos pateiktus pasiūlymus dėl 

teisės aktų išdėstymo nauja redakcija. 

Pridedama konsultacinės darbo grupės nuomonė dėl minėtojo pasiūlymo. 

Teisės reikalų komitetas savo nuomonę apie šį dokumentą pateiks per 2018 m. kovo 27 d. 

posėdį. 

Priedas 

                                                 
1 OL C 77, 2002 3 28, p. 1. 
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TEISĖS TARNYBŲ 

KONSULTACINE DARBO GRUPE 

2018 m. vasario 19 d., Briuselis 

NUOMONĖ 

 PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI 

  TARYBAI 

  KOMISIJAI 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geležinkelių keleivių 

teisių ir pareigų 

2017 m. rugsėjo 27 d. COM(2017)0548 – 2017/0237(COD) 

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės 

aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro 

atitinkamų Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2017 m. 

spalio 27 d. ir gruodžio 14 d. ir 2018 m. sausio 18 d. rinkosi į posėdžius, kuriuose be kitų 

klausimų buvo svarstytas minėtasis Komisijos pateiktas pasiūlymas. 

 

Šiuose posėdžiuose1, apsvarsčiusi pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, 

kuriuo siekiama nauja redakcija išdėstyti 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų, konsultacinė darbo 

grupė bendru sutarimu nustatė, kad: 

1. Pilka spalva, įprastai naudojama esminiams pakeitimams nurodyti, turėtų būti pažymėta: 

– 10 konstatuojamojoje dalyje – dabartinės nuorodos „2001 m. kovo 19 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių 

sistemos sąveikos“ pakeitimas į nuorodą „Komisijos reglamente (ES) Nr. 454/2011“; 

– 14 konstatuojamojoje dalyje – išbraukiami žodžiai „bendradarbiauti <...>, kad <...> 

galėtų“; 

– 15 konstatuojamojoje dalyje – išbraukiami žodžiai „pasirinkimo laisvę“;  

– 16 konstatuojamojoje dalyje – žodžių „siekiant užtikrinti, kad“ pakeitimas žodžiais „Be to,“;  

– 3 straipsnio 17 punkte – žodžio „vežėjo“ pakeitimas žodžiais „geležinkelio įmonės“; 

– visas 6 straipsnio tekstas; 

– 9 straipsnio 1 dalyje – išbraukiami žodžiai „nepažeisdami 10 straipsnio“; 

– 9 straipsnio 3 dalyje – išbraukiami žodžiai „žmonių su klausos ir (arba) regėjimo negalia 

poreikiams“; 

– 10 straipsnio 1 dalyje – išbraukiami žodžiai „, kur tai įmanoma,“ (prieš žodį „bilietus“) ir 

                                                 
1 Konsultacinė darbo grupė dirbo naudodamasi pasiūlymo versija anglų kalba – svarstomo pasiūlymo 

teksto originalo kalba. 
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pridedami žodžiai „ir, jei įmanoma,“ (prieš žodžius „tęstinės kelionės bilietus“); 

– 10 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje – įrašomi žodžiai „ir 4 dalių“; 

– visas 10 straipsnio 2 dalies antros pastraipos tekstas; 

– 17 straipsnio 2 dalyje – įrašomi įžanginiai žodžiai „1 dalis taip pat taikoma“; 

– 25 straipsnio 1 dalyje – išbraukiami žodžiai „finansiniai apribojimai netaikomi“; 

– III priede – Reglamento (EB) Nr. 1371/2007 III priedo esamo teksto išbraukimas. 

2. 32 konstatuojamojoje dalyje žodis „Sutarties“ turėtų būti pakeistas žodžiais „Europos 

Sąjungos sutarties“. 

 

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad 

pasiūlyme, be jame nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra. Konsultacinė darbo 

grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio teisės akto nuostatų ir minėtųjų 

esminių pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamą teisės aktą 

nekeičiant jo esmės. 
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