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Pakeitimas 1
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Ciarán Cuffe, Tilly Metz, Karima 
Delli, Ignazio Corrao, Jutta Paulus, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Tarybos pozicija
37 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(37) tačiau geležinkelio įmonė neturėtų 
būti įpareigota mokėti kompensacijos, 
jeigu ji gali įrodyti, kad traukiniai vėlavo 
dėl ypatingų aplinkybių, tokių kaip 
ekstremalios oro sąlygos arba didelės 
stichinės nelaimės, kurios būtų pavojingos 
traukinių eismui. Kiekvienas toks įvykis 
turėtų prilygti ypatingai gaivalinei 
nelaimei ir skirtis nuo įprastų tuo metų 
laiku oro sąlygų, pavyzdžiui, nuo 
rudeninių audrų arba nuo reguliariai 
miestus užtvindančio potvynio arba sniego 
tirpsmo vandens. Be to, geležinkelio 
įmonė neturėtų būti įpareigota mokėti 
kompensaciją, jei ji gali įrodyti, kad 
vėlavimo priežastis buvo didelė 
visuomenės sveikatos krizė, kaip antai 
pandemija. Be to, kai vėluojama dėl 
keleivio arba trečiųjų šalių tam tikrų 
veiksmų, geležinkelio įmonė neturėtų būti 
įpareigota kompensuoti už vėlavimą. 
Geležinkelio įmonės turėtų įrodyti 
negalėjusios nei numatyti, nei išvengti 
tokių įvykių ar užkirsti kelią traukinių 
vėlavimui, net jei būtų ėmusiosios visų 
įmanomų priemonių, įskaitant tinkamą 
prevencinę jos riedmenų techninę 
priežiūrą. Geležinkelio įmonės darbuotojų 
streikai ir kitų tą pačią infrastruktūrą 
naudojančių geležinkelio operatorių, 
infrastruktūros valdytojų ar stoties 
valdytojų veiksmai arba neveikimas 
neturėtų daryti poveikio atsakomybei už 
vėlavimą. Aplinkybės, kuriomis 
geležinkelio įmonės neprivalo mokėti 
kompensacijos, turėtų būti objektyviai 
pagrįstos. Jeigu geležinkelio įmonės turi 
geležinkelio infrastruktūros valdytojo, 
valdžios institucijos arba kito nuo 
geležinkelio įmonių nepriklausančio 

Išbraukta.
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subjekto pranešimą arba dokumentą, 
kuriame nurodytos aplinkybės, kuriomis 
remdamasi geležinkelio įmonė teigia, kad 
jai netaikoma pareiga mokėti 
kompensaciją, jos turėtų tokius 
pranešimus arba dokumentus pateikti 
keleiviams ir, kai aktualu, atitinkamoms 
institucijoms;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas Parlamento per pirmąjį svarstymą priimta pozicija, pagal kurią 
bet koks atsisakymas mokėti kompensaciją dėl force majeure priežasčių buvo atmestas.

Pakeitimas 2
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Ciarán Cuffe, Tilly Metz, Leila Chaibi, 
Karima Delli, Ignazio Corrao, Jutta Paulus, Anne-Sophie Pelletier

Tarybos pozicija
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

3a. Bendradarbiaudamos su stoties 
valdytojais ir infrastruktūros valdytojais 
geležinkelio įmonės tvarkaraščiuose 
nurodo informaciją apie geležinkelio 
jungtis ir stotis.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas Parlamento pirmojo svarstymo pozicija.

Pakeitimas 3
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Ciarán Cuffe, Tilly Metz, Leila Chaibi, 
Karima Delli, Ignazio Corrao, Jutta Paulus, Anne-Sophie Pelletier

Tarybos pozicija
12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Pirmos pastraipos tikslu terminas Pirmos pastraipos tikslu terminas 
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„vienintelė geležinkelio įmonė“ taip pat 
apima visas geležinkelio įmones, kurių 
visos nuosavybės teisės priklauso tam 
pačiam savininkui arba kurios yra vienos iš 
dalyvaujančių geležinkelio įmonių 
patronuojamosios įmonės, kurių visos 
nuosavybės teisės priklauso tai 
geležinkelio įmonei.

„vienintelė geležinkelio įmonė“ taip pat 
apima visas geležinkelio įmones, kurių 
mažiausiai pusė akcijų priklauso tam 
pačiam savininkui arba kurios yra vienos iš 
dalyvaujančių geležinkelio įmonių 
patronuojamosios įmonės, kurios priklauso 
tai geležinkelio įmonei.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti naują nuostatą, kurią Taryba įtraukė po pirmojo 
svarstymo Parlamente, laikantis 68 straipsnio 2 dalies c punkto.

Pakeitimas 4
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Ciarán Cuffe, Tilly Metz, Leila Chaibi, 
Karima Delli, Ignazio Corrao, Jutta Paulus, Anne-Sophie Pelletier

Tarybos pozicija
18 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Jei apie esamas kelionės nukreipimo kitu 
maršrutu galimybes keleiviui nepranešama 
per 100 minučių nuo tvarkaraštyje 
numatyto atidėtos ar atšauktos paslaugos ar 
praleisto persėdimo išvykimo laiko, 
keleivis turi teisę sudaryti tokią sutartį su 
kitais viešojo transporto vežimo 
geležinkeliais, tarpmiestiniais ar miesto 
autobusais paslaugų teikėjais. Geležinkelio 
įmonė atlygina keleiviui būtinas, tinkamas 
ir pagrįstas patirtas išlaidas.

Jei apie esamas kelionės nukreipimo kitu 
maršrutu galimybes keleiviui nepranešama 
per 60 minučių nuo tvarkaraštyje numatyto 
atidėtos ar atšauktos paslaugos ar praleisto 
persėdimo išvykimo laiko, keleivis turi 
teisę sudaryti tokią sutartį su kitais viešojo 
transporto vežimo geležinkeliais, 
tarpmiestiniais ar miesto autobusais 
paslaugų teikėjais.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti naują nuostatą, kurią Taryba įtraukė po pirmojo 
svarstymo Parlamente, laikantis 68 straipsnio 2 dalies c punkto, kad ji atitiktų likusios 
reglamento dalies terminus (60 minučių riba), o ne gana savavališką ir nepraktišką 100 
minučių skaičių, kurį pasiūlė Taryba.
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Pakeitimas 5
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Ciarán Cuffe, Tilly Metz, Leila Chaibi, 
Karima Delli, Ignazio Corrao, Jutta Paulus, Anne-Sophie Pelletier

Tarybos pozicija
19 straipsnio 1 dalies a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) 25 % bilieto kainos tuo atveju, kai 
vėluojama nuo 60 iki 119 minučių;

a) 50 % bilieto kainos tuo atveju, kai 
vėluojama nuo 60 iki 90 minučių;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas Parlamento pirmojo svarstymo pozicija.

Pakeitimas 6
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Ciarán Cuffe, Tilly Metz, Leila Chaibi, 
Karima Delli, Ignazio Corrao, Jutta Paulus, Anne-Sophie Pelletier

Tarybos pozicija
19 straipsnio 1 dalies b punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

b) 50 % bilieto kainos tuo atveju, kai 
vėluojama 120 ar daugiau minučių.

b) 75 % bilieto kainos tuo atveju, kai 
vėluojama 91 ar daugiau minučių.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas Parlamento per pirmąjį svarstymą priimta pozicija, kuri logiškai 
pritaikyta atsižvelgiant į tai, kad tris dalis paverčiame dviem dalimis.

Pakeitimas 7
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Ciarán Cuffe, Tilly Metz, Leila Chaibi, 
Karima Delli, Ignazio Corrao, Jutta Paulus, Anne-Sophie Pelletier

Tarybos pozicija
19 straipsnio 10 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas
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10. Geležinkelio įmonė neprivalo 
mokėti kompensacijos, jei gali įrodyti, kad 
vėlavimas, praleistas persėdimas arba 
atšaukimas buvo tiesiogiai nulemti arba 
yra neatsiejamai susiję su:

Išbraukta.

a) ypatingomis aplinkybėmis, 
nesusijusiomis su geležinkelio veikimu, 
pavyzdžiui, ekstremaliomis oro sąlygomis, 
didelėmis gaivalinėmis nelaimėmis arba 
didelėmis visuomenės sveikatos krizėmis, 
kurių geležinkelio įmonė negalėjo išvengti 
ir užkirsti kelio jų pasekmėms, nepaisant 
to, kad konkrečiomis to atvejo 
aplinkybėmis ėmėsi reikiamo atsargumo;
b) keleivio kalte arba
c) trečiojo asmens elgesiu (pavyzdžiui, ant 
geležinkelio bėgių patekusiais asmenimis, 
kabelių vagyste, transporto priemonėje 
kilusiomis ekstremaliosiomis situacijomis, 
teisėsaugos veiksmais, sabotažu ar 
terorizmu), kurio geležinkelio įmonė 
negalėjo išvengti ir užkirsti kelio jo 
pasekmėms, nepaisant to, kad 
konkrečiomis to atvejo aplinkybėmis 
ėmėsi reikiamo atsargumo.
Pirmos pastraipos c punkte nurodytos 
išimtys neapima geležinkelio įmonės 
darbuotojų streikų, kitos įmonės, kuri 
naudojasi ta pačia geležinkelio 
infrastruktūra, veiksmų ar neveikimo 
atvejų ir infrastruktūros bei stoties 
valdytojų veiksmų ar neveikimo atvejų.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas Parlamento per pirmąjį svarstymą priimta pozicija, pagal kurią 
bet koks atsisakymas mokėti kompensaciją dėl force majeure priežasčių buvo atmestas.

Pakeitimas 8
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Ciarán Cuffe, Tilly Metz, Leila Chaibi, 
Karima Delli, Ignazio Corrao, Jutta Paulus, Anne-Sophie Pelletier

Tarybos pozicija
24 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis (nauja)
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Tarybos pozicija Pakeitimas

a) pagalba suteikiama, jei geležinkelio 
įmonei, stoties valdytojui, bilietų 
pardavėjui ar kelionių operatoriui, iš kurio 
pirktas bilietas, arba, kai taikytina, f punkte 
nurodytam bendram kontaktiniam centrui 
apie tai, kad keleiviui reikės tokios 
pagalbos, pranešama bent 24 valandas 
prieš tai, kai reikės suteikti pagalbą. Apie 
kelionę pakanka pateikti vieną pranešimą. 
Tokie pranešimai turi būti persiunčiami 
visoms geležinkelio įmonėms ir stoties 
valdytojams, susijusiems su kelione.

a) pagalba stotyse suteikiama 
geležinkelio paslaugų teikimo valandomis, 
jei geležinkelio įmonei, stoties valdytojui, 
bilietų pardavėjui ar kelionių operatoriui, iš 
kurio pirktas bilietas, arba, kai taikytina, 
f punkte nurodytam bendram kontaktiniam 
centrui apie tai, kad keleiviui reikės tokios 
pagalbos, pranešama bent 12 valandas 
prieš tai, kai reikės suteikti pagalbą. Jeigu 
stotyje kasdien aptarnaujama daugiau 
kaip 10 000 keleivių, išankstinio 
pranešimo nereikia, tačiau asmuo, 
kuriam reikia pagalbos, atitinkamoje 
stotyje turi būti ne vėliau kaip likus 30 
minučių iki traukinio išvykimo. Jeigu 
stotyje kasdien aptarnaujama daugiau 
nuo 2 000 iki 10 000 keleivių, pranešimas 
turi būti perduotas ne vėliau kaip prieš 
tris valandas. Toks pranešimas turi būti 
persiunčiamas visoms kitoms geležinkelio 
įmonėms ir stoties valdytojams, 
susijusiems su asmens kelione;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas Parlamento per pirmąjį svarstymą priimta pozicija dėl terminų iki 
pranešimo pateikimo, tačiau pritaria Tarybos papildymui dėl vieno bendro informacinio 
punkto.

Pakeitimas 9
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Ciarán Cuffe, Tilly Metz, Leila Chaibi, 
Karima Delli, Ignazio Corrao, Jutta Paulus, Anne-Sophie Pelletier

Tarybos pozicija
24 straipsnio 1 dalies a punkto 2 pastraipa 

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kai įsigijus bilietą arba abonentinį bilietą 
galima keliauti keletą kartų, turi užtekti 
vieno pranešimo, jei pateikiama tinkama 
informacija apie vėlesnių kelionių laiką; ši 
informacija bet kuriuo atveju turi būti 

Kai įsigijus bilietą arba sezono bilietą 
galima vykti į daugkartines keliones, turi 
užtekti vieno pranešimo, jei pateikiama 
tinkama informacija apie vėlesnes 
keliones. Keleivis arba jo atstovas deda 
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pateikiama bent 24 valandas prieš tai, kai 
pirmą kartą prašoma pagalbos. Keleivis 
arba jo atstovas deda visas pagrįstas 
pastangas, kad bent prieš 12 valandų 
informuotų apie visus tokių vėlesnių 
kelionių anuliavimus.

visas pagrįstas pastangas, kad bent prieš 
12 valandų informuotų apie visus tokių 
vėlesnių kelionių anuliavimus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nuoseklumo su Parlamento per pirmąjį svarstymą priimta pozicija 
dėl kitų naujos nuostatos, kurią Taryba įtraukė po pirmojo svarstymo Parlamente, ištraukų, 
laikantis 68 straipsnio 2 dalies c punkto.

Pakeitimas 10
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Ciarán Cuffe, Tilly Metz, Leila Chaibi, 
Karima Delli, Ignazio Corrao, Jutta Paulus, Anne-Sophie Pelletier

Tarybos pozicija
24 straipsnio 1 dalies a punkto 3 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Valstybės narės gali leisti, kad 24 valandų 
laikotarpis, skirtas pirmoje, antroje ir 
trečioje pastraipose nurodytiems 
pranešimams pateikti, būtų pratęstas iki 
36 valandų, bet ne ilgiau kaip iki 2026 m. 
birželio 30 d. Tokiais atvejais valstybės 
narės praneša Komisijai apie tą leidimą ir 
pateikia informaciją apie priemones, 
kurių imtasi arba numatoma imtis tam 
laikotarpiui sutrumpinti;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti naują nuostatą, kurią Taryba įtraukė po pirmojo 
svarstymo Parlamente pagal 68 straipsnio 2 dalies c punktą, kad ji atitiktų Parlamento 
poziciją per pirmąjį svarstymą, kai tokia išimtis nebuvo numatyta.


