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paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių (nauja redakcija)
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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 2012 m. kovo 1 d. 
posėdį.

Priedas

                                               
1 OL C 77, 2002 3 28, p. 1.
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Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laiko tarpsnių 
paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių (nauja redakcija)
(COM(2011)827 galutinis (2011 12 1) – 2011/0391 (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 
atitinkamos Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2011 m. 
gruodžio 12 d. susirinko į posėdį, kuriame, be kitų klausimų, buvo svarstytas minėtasis 
Komisijos pateiktas pasiūlymas.

Svarstydama1 pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo siekiama 
nauja redakcija išdėstyti 1993 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko 
tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių, konsultacinė grupė bendru 
sutarimu nusprendė, kad:   

1) 18 konstatuojamojoje dalyje frazė „oro uostas gali būti paskelbtas koordinuojamu“ turėtų 
būti pakeistas fraze „oro uostas gali būti paskelbtas oro uostu, kurio darbas palengvinamas 
sudarant tvarkaraščius, arba koordinuojamu oro uostu“;
2) 6 straipsnio 1 dalyje nuoroda „13 bei 18 straipsniai“ turėtų būti pakeista į nuorodą 
„13 straipsnis, 17 straipsnio 1 dalis bei 18 straipsnis“; 
3) 9 straipsnio 3 dalyje frazė „Nepažeidžiant 10 straipsnio 2 dalies“ turėtų būti išbraukta.

Apsvarsčiusi pasiūlymą grupė bendru sutarimu nusprendė, kad be pasiūlyme nurodytų 
pakeitimų pasiūlyme kitų esminių pakeitimų nėra. Kalbant apie nepakeistų ankstesniojo teisės 
akto nuostatų ir minėtųjų esminių pakeitimų kodifikavimą, konsultacinė darbo grupė taip pat 
nutarė, kad pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti atitinkamus teisės aktus nekeičiant jų esmės.

                                               
1 Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus vokiečių, anglų ir prancūzų kalbomis, tačiau dirbo 
naudodamasi dokumentu prancūzų kalba – darbo dokumento originalo kalba.
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