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DĖL IŠVADOS PATEIKIMO
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, pagal kompetenciją išnagrinėjusi Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 8 d.
nutarimo Nr. 356 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 610
„Dėl Užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą apskaičiavimo ir skelbimo, konkrečios geležinkelio
įmonės (vežėjo) mokėtino užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą dydžio apskaičiavimo ir
mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 610 ,,Dėl Užmokesčio
už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą ir užmokesčio už skirtus, bet
nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą, teikia pastabas.
1. Vadovaujantis Nuorodų į Europos Sąjungos teisės aktus teikimo teisės aktuose reikalavimų
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1R-72
„Dėl Nuorodų į Europos Sąjungos teisės aktus teikimo teisės aktuose reikalavimų aprašo
patvirtinimo“ (toliau – Nuorodų aprašas), 9 punktu, vienu metu įgyvendinant Europos Sąjungos
(toliau – ES) teisės aktą ir jo pakeitimus nurodomas tik pirmasis (pagrindinis) ES teisės aktas ir
paskutinis jį keitęs ir (ar) papildęs ES teisės aktas. Atsižvelgiant į tai, Projektais keičiamų nutarimų
preambulėse teikiamos nuorodos turėtų būti patikslintos tokiu būdu: „<...> įgyvendindama 2012 m.
lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra
Europos geležinkelių erdvė su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. rugsėjo 4 d.
Komisijos deleguotuoju sprendimu (ES) 2017/2075“.
2. Pažymime, kad pagal Nuorodų aprašą teikiant nuorodas į Europos Sąjungos teisės aktus
neturi būti nurodomas Europos Sąjungos teisės akto paskelbimo šaltinis Europos Sąjungos
oficialiajame leidinyje. Atsižvelgiant į tai, atitinkamos nuorodos į Europos Sąjungos oficialųjį leidinį
keičiamų nutarimų preambulėse turėtų būti išbrauktos.
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