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KONVENCIJOS D L TARPTAUTINI  INTERES , SUSIJUSI  SU MOBILIеJA RANGA, LIUKSEMBURGO 
PROTOKOLAS D L SU GELEŽINKELI  RIEDMENIMIS SUSIJUSI  DALYK  

VALSTYB S, ŠIO PROTOKOLO ŠALYS, 

MANYDAMOS, kad svarbu gyvendinti Konvencijж d l tarptauТ
tini  interes , susijusi  su mobiliжja ranga (toliau – Konvencija), 
kiek ji susijusi su geležinkeli  riedmenimis, atsižvelgiant  
Konvencijos preambul je išd stytus tikslus, 

ATMINDAMOS, kad reikia suderinti Konvencijж su konkre iais 
geležinkeli  riedmen  reikalavimais ir j  finansavimu, 

SUSITAR  d l ši  nuostat , susijusi  su geležinkeli  riedmenimis: 

I SKYRIUS 

TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS 

I straipsnis 

Apibr žti terminai 

1. Išskyrus tuos atvejus, kai pagal kontekstж reikalaujama 
kitaip, šiame Protokole naudojami terminai turi Konvencijoje 
nustatytas reikšmes. 

2. Šiame Protokole vartojami tokiж prasm  turintys terminai: 

a) garantin  sutartis – sutartis, kuriж sudaro kaip garantas 
veikiantis asmuo; 

b) garantas – asmuo, kuris, siekdamas užtikrinti bet kokios 
prievol s, prisiimtos kreditoriaus naudai ir garantuojamos 
garantiniu susitarimu ar pagal susitarimж, vykdymж, pateikia 
ar suteikia laidavimж arba garantijж, vykdomж gavus reikalaТ
vimж, arba garantin  akredityvж, arba kitokios formos kredito 
operacij  draudimж; 

c) su nemokumu susij s vykis: 

i) bankroto bylos pradžia; arba 

ii) pareikštas ketinimas sulaikyti skolininko mok jimus ar 
mok jim  faktinis sulaikymas, kai pagal statymж ar d l 

valstyb s veiksm  negali b ti vykdoma arba sustabdoma 
kreditoriaus teis  prad ti bankroto bylж prieš skolininkж 
ar vykdyti teis s gynimo priemones pagal Konvencijж; 

d) pirmin  jurisdikcija bankroto atveju – Susitarian ioji Šalis, 
kurioje yra skolininko pagrindini  interes  centras, kuri 
šiuo tikslu laikoma skolininko oficialia buvein s vieta, arba, 
jei tokios vietos n ra, vieta, kurioje skolininkas yra steigtas 
ar sudarytas, jei ne rodyta kitaip; 

e) geležinkeli  riedmenys – fiksuotais geležinkelio b giais arba 
tiesiogiai ant kreipiamojo kelio, virš jo arba po juo judan ios 
transporto priemon s, kartu su traukos sistemomis, varikliais, 
stabdžiais, ašimis, vežim liais, pantografais, priedais ir 
kitomis sudedamosiomis dalimis, ranga ir dalimis, kiekvienu 
atveju rengtais transporto priemon se arba prid tais prie j , 
ir kartu su visais su tuo susijusiais duomenimis, vadovais bei 
rašais. 

II straipsnis 

Konvencijos taikymas geležinkeli  riedmenims 

1. Konvencija geležinkeli  riedmenims taikoma, kaip nustaТ
tyta šiame Protokole. 

2. Konvencija ir šis Protokolas žinomi kaip Konvencija d l 
tarptautini  interes , susijusi  su mobiliжja ranga, taikoma geleТ 
žinkeli  riedmenims. 

III straipsnis 

Nukrypti leidžianti nuostata 

Šalys rašytiniu susitarimu gali netaikyti IX straipsnio ir savo 
tarpusavio santykiuose nukrypti nuo bet kurios šio Protokolo 
nuostatos arba pakeisti j  galiojimж, išskyrus VII straipsnio 3 ir 
4 dalis. 

IV straipsnis 

Atstovavimo galios 

Asmuo gali sudaryti susitarimж, susijus  su geležinkeli  riedmeТ
nimis, atlikti registracijж, kaip apibr žta Konvencijos 16 
straipsnio 3 dalyje, ir pareikšti savo teises ir interesus pagal 
Konvencijж kaip galiotas asmuo, patik tinis ar vykdydamas 
atstovavimo galias.

LT 2009 12 16 Europos Sжjungos oficialusis leidinys L 331/5



V straipsnis 

Geležinkeli  riedmen  identifikavimas susitarime 

1. Geležinkeli  riedmenims identifikuoti pagal Konvencijos 7 
straipsnio c punktж ir šio Protokolo XVIII straipsnio 2 dal , 
pakanka pateikti geležinkeli  riedmen  aprašymж, jei jame yra: 

a) geležinkeli  riedmen  element  aprašymas; 

b) geležinkeli  riedmen  r ši  aprašymas; 

c) pareiškimas, kad susitarimas taikomas visiems esamiems ir 
b simiems geležinkeli  riedmenims, arba 

d) pareiškimas, kad susitarimas taikomas visiems esamiems ir 
b simiems geležinkeli  riedmenims, išskyrus nurodytus 
elementus ar r šis. 

2. Pagal Konvencijos 7 straipsn , interesas, susij s su b simais 
geležinkeli  riedmenimis, identifikuotais pagal ankstesn  dal , 
laikomas tarptautiniu interesu, kai tik kaito dav jas, sжlyginis 
pardav jas ar nuomotojas gyja galiojimus disponuoti geležinТ
keli  riedmenimis, ir nereikia jokio naujo perdavimo akto. 

VI straipsnis 

Teis s pasirinkimas 

1. Šis straipsnis taikomas tik Susitarian iajai Šaliai pateikus 
pareiškimж pagal XXVII straipsn . 

2. Susitarimo, susijusios garantin s sutarties arba subordinaТ
cijos susitarimo Šalys gali susitarti d l teis s, kuri reglamentuot  
visas j  sutartines teises ir prievoles arba dal  j . 

3. Jei nesusitarta kitaip, ankstesn s dalies nuoroda  Šali  
pasirinktж teis  yra nuoroda  nurodytos valstyb s vidaus teis s 
normas arba, kai tж valstyb  sudaro keli teritoriniai vienetai,  
nurodyto teritorinio vieneto vidaus teis s normas. 

II SKYRIUS 

TEIS S GYNIMO PRIEMON S SIPAREIGOJIM  NEVYKDYMO 
ATVEJAIS, PIRMUMO TEIS S IR PERDAVIMAS 

VII straipsnis 

Teis s gynimo priemoni  sipareigojim  nevykdymo 
atvejais nuostat  pakeitimas 

1. Be Konvencijos III skyriuje nurodyt  teis s gynimo prieТ
moni , kreditorius tiek, kiek skolininkas kuriuo nors metu su 
tuo sutiko, ir tame skyriuje nurodytomis aplinkyb mis gali pasiТ
r pinti geležinkeli  riedmen  eksportu ir fiziniu perdavimu iš 
teritorijos, kurioje jie yra. 

2. Kreditorius ankstesn je dalyje nurodyt  teis s gynimo 
priemoni  nevykdo be išankstinio rašytinio bet kokio užregistТ
ruoto intereso tur tojo, kuris turi pirmenyb  prieš kreditori , 
sutikimo. 

3. Konvencijos 8 straipsnio 3 dalis netaikoma geležinkeli  
riedmenims. Bet kokia Konvencijoje nustatyta teis s gynimo 
priemon , susijusi su geležinkeli  riedmenimis, vykdoma 
komerciškai pagr stu b du. Teis s gynimo priemon  laikoma 
vykdoma komerciškai pagr stu b du, jei ji vykdoma laikantis 
susitarimo nuostatos, išskyrus tuos atvejus, kai tokia nuostata 
yra aiškiai nepagr sta. 

4. Jei kaito gav jas apie si lomж pardavimж ar nuomж suinТ
teresuotiesiems asmenims prieš tai raštu praneša prieš keturioТ
lika ar daugiau kalendorini  dien , laikoma, kad yra vykdytas 
reikalavimas „prieš pagr stж laikotarp  raštu apie tai pranešti“, 
nurodytas Konvencijos 8 straipsnio 4 dalyje. Tai, kas pamin ta, 
netrukdo kaito gav jui ir kaito dav jui ar laiduotojui susitarti 
d l ilgesnio išankstinio pranešimo laiko. 

5. Susitarian ioji Šalis, laikydamasi bet koki  su sauga susiТ
jusi  statym  ir kit  teis s akt , užtikrina, kad atitinkamos 
administracin s institucijos operatyviai bendradarbiaut  su 
kreditoriumi ir pad t  jam vykdyti 1 dalyje nurodytas teis s 
gynimo priemones. 

6. kaito gav jas, si lantis geležinkeli  riedmen  eksportu 
pagal 1 dal  pasir pinti kitaip negu numatyta teismo sprendime, 
turi raštu iš anksto pagr stai pranešti apie si lomж eksportж: 

a) Konvencijos 1 straipsnio m punkto i ir ii papunk iuose 
nurodytiems suinteresuotiesiems asmenims; ir 

b) Konvencijos 1 straipsnio m punkto iii papunktyje nurodyТ
tiems suinteresuotiesiems asmenims, kurie per pagr stж laikoТ
tarp  iki eksporto praneš  kaito gav jui apie savo teises. 

VIII straipsnis 

Teismo skiriam  teis s gynimo priemoni , kol laukiama 
galutinio sprendimo, nuostat  pakeitimas 

1. Šis straipsnis taikomas tik Susitarian iojoje Šalyje, kuri 
pateik  pareiškimж pagal XXVII straipsn , ir tiek, kiek tai nustaТ
tyta tokiame pareiškime. 

2. Konvencijos 13 straipsnio 1 dalyje „skubos tvarka“, atsižТ
velgiant  teismo skiriamas teis s gynimo priemones, reiškia, kad 
per tiek kalendorini  dien  nuo prašymo d l teismo skiriam  
teis s gynimo priemoni  pateikimo dienos, kiek nurodyta SusiТ
tarian iosios Šalies, kurioje pateikiamas prašymas, pateiktame 
pareiškime.
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3. Konvencijos 13 straipsnio 1 dalis taikoma iš karto po d 
punkto rašius: 

„e) jei bet kuriuo metu skolininkas ir kreditorius konkre iai 
susitaria, parduoti objektж ir panaudoti iš to gautas 
pajamas“, 

o 43 straipsnio 2 dalis taikoma po žodži  „13 straipsnio 1 
dalies d“ rašius „ir e“. 

4. Nuosavybei ar bet kokiam kitam skolininko interesui, 
perduodamam pardavimo metu pagal ankstesn  dal , netaiТ
komas joks kitas interesas, kurio atžvilgiu kreditoriaus tarptauТ
tinis interesas turi pirmenyb  pagal Konvencijos 29 straipsnio 
nuostatas. 

5. Kreditorius ir skolininkas ar bet koks suinteresuotasis 
asmuo gali raštu sutikti netaikyti Konvencijos 13 straipsnio 2 
dalies. 

6. D l VII straipsnio 1 dalyje minim  teis s gynimo prieТ
moni : 

a) administracin s institucijos Susitarian iojoje Šalyje užtikrina, 
kad b t  galimyb  jomis pasinaudoti ne v liau negu pra jus 
septynioms kalendorin ms dienoms po to, kai kreditorius 
tokioms institucijoms praneša, kad suteikta VII straipsnio 1 
dalyje nurodyta teismo skiriama teis s gynimo priemon , 
arba, jei teismo skiriamж teis s gynimo priemon  skiria 
užsienio teismas, kad jж pripažino tos Susitarian iosios Šalies 
teismas ir kad kreditorius turi teis  pasinaudoti tomis teis s 
gynimo priemon mis pagal Konvencijж; ir 

b) tinkamos institucijos operatyviai bendradarbiauja su kreditoТ
riumi ir padeda jam vykdyti tokias teis s gynimo priemones 
laikantis galiojan i  su sauga susijusi  statym  ir kit  teis s 
akt . 

7. 2 ir 6 dalys nedaro takos jokiems taikytiniems su sauga 
susijusiems statymams ir kitiems teis s aktams. 

IX straipsnis 

Teis s gynimo priemon s nemokumo atveju 

1. Šis straipsnis taikomas tik kai Susitarian ioji Šalis, bankТ
roto atveju turinti pirmin  jurisdikcijж, pateik  pareiškimж pagal 
XXVII straipsn . 

2. Šiame straipsnyje nuorodos  „bankroto administratori “ 
yra nuorodos  tж pareigas einant , o ne individual , asmen . 

A alternatyva 

3. Atsiradus su nemokumu susijusiam vykiui, bankroto 
administratorius arba skolininkas prireikus pagal 7 dal  geležinТ

keli  riedmenis kreditoriui perduoda ne v liau nei ankstesn  iš 
toliau nurodyt  dat : 

a) laukimo laikotarpio pabaigoje; ir 

b) dienж, kuriж kreditorius gyt  teis  tur ti geležinkeli  riedТ
menis, jei šis straipsnis neb t  taikomas. 

4. Šiame straipsnyje „laukimo laikotarpis“ – tai laikotarpis, 
nurodytas Susitarian iosios Šalies, bankroto atveju turin ios 
pirmin  jurisdikcijж, pareiškime. 

5. Kol kreditoriui nesuteikiama galimyb  perimti geležinkeli  
riedmen  valdymж pagal 3 dal : 

a) bankroto administratorius arba skolininkas prireikus saugo 
geležinkeli  riedmenis ir išlaiko juos bei j  vert  pagal susiТ
tarimж; ir 

b) kreditorius turi teis  kreiptis d l bet koki  kit  laikin j  
teismo skiriam  teis s gynimo priemoni , kurias numato 
taikytina teis . 

6. Pagal ankstesn s dalies a punktж nedraudžiama naudoti 
geležinkeli  riedmen  taikant priemones, skirtas geležinkeli  
riedmenims saugoti ir jiems bei j  vertei išlaikyti. 

7. Bankroto administratorius arba skolininkas prireikus gali 
išlaikyti geležinkeli  riedmenis, jei iki 3 dalyje nurodyto laiko 
vykdo visus sipareigojimus, išskyrus sipareigojimus d l kuri  

prad ta bankroto byla, ir sutinka vykdyti visas b simas prievoles 
pagal susitarimж ir susijusius sandorio dokumentus. Antrasis 
laukimo laikotarpis netaikomas toki  b sim  prievoli  nevykТ
dymo atveju. 

8. D l VII straipsnio 1 dalyje minim  teis s gynimo prieТ
moni : 

a) administracin s institucijos Susitarian iojoje Šalyje užtikrina, 
kad b t  galimyb  jomis pasinaudoti ne v liau negu pra jus 
septynioms kalendorin ms dienoms po to, kai kreditorius 
tokioms institucijoms praneša, kad jis turi teis  pasinaudoti 
tomis teis s gynimo priemon mis pagal Konvencijж; ir 

b) tinkamos institucijos operatyviai bendradarbiauja su kreditoТ
riumi ir padeda jam vykdyti tokias teis s gynimo priemones 
laikantis taikytin  su sauga susijusi  statym  ir kit  teis s 
akt . 

9. Po 3 dalyje nurodytos dienos negalima stabdyti ar atid ti 
joki  teis s gynimo priemoni , kurios leidžiamos pagal KonvenТ
cijж arba š  Protokolж, vykdymo.
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10. Jokios skolininko prievol s pagal susitarimж negali b ti 
pakeistos be kreditoriaus sutikimo. 

11. Jokia ankstesn s dalies nuostata neturi takos bankroto 
administratoriaus galiojimams, jei toki  yra, pagal taikytinж 
teis  nutraukti susitarimж. 

12. Jokia teis  ar interesas, išskyrus tos kategorijos nekonsenТ
sualines teises ar interesus, kuriai taikomas pareiškimas pagal 
Konvencijos 39 straipsnio 1 dal , bankroto byloje neturi pirmeТ
nyb s užregistruot  interes  atžvilgiu. 

13. Konvencija su pakeitimais, padarytais šio Protokolo VII ir 
XXV straipsniais, taikoma vykdant bet kokias teis s gynimo 
priemones pagal š  straipsn . 

B alternatyva 

3. Atsiradus su nemokumu susijusiam vykiui, bankroto 
administratorius arba skolininkas prireikus kreditoriaus prašymu 
praneša kreditoriui per laikotarp , nurodytж Susitarian iosios 
Šalies pareiškime pagal XXVII straipsn , ar jis: 

a) vykdys visus sipareigojimus, išskyrus sipareigojimus d l 
kuri  prad ta bankroto byla, ir sutiks vykdyti visas b simas 
prievoles pagal susitarimж ir susijusius sandorio dokumentus; 
arba 

b) suteiks kreditoriui galimyb  perimti geležinkeli  riedmen  
valdymж pagal taikytinж teis . 

4. Remiantis taikytina teise, nurodyta ankstesn s dalies b 
punkte, gali b ti leidžiama teismui reikalauti imtis bet koki  
papildom  veiksm  arba suteikti bet kokiж papildomж garantijж. 

5. Kreditorius pateikia savo ieškinio rodymus ir rodymж, 
kad jo tarptautinis interesas yra užregistruotas. 

6. Jei bankroto administratorius ar skolininkas prireikus 
nepraneša pagal 3 dal  arba kai bankroto administratorius ar 
skolininkas pareišk , kad suteiks kreditoriui galimyb  perimti 
geležinkeli  riedmen  valdymж, bet to nepadar , teismas gali 
leisti kreditoriui perimti geležinkeli  riedmen  valdymж 
tokiomis sжlygomis, kokias teismas gali nurodyti, ir gali pareiТ
kalauti imtis bet koki  papildom  veiksm  arba suteikti bet 
kokiж papildomж garantijж. 

7. Geležinkeli  riedmenys neparduodami, kol laukiama 
teismo sprendimo d l ieškinio ir tarptautinio intereso. 

C alternatyva 

3. Atsiradus su nemokumu susijusiam vykiui, bankroto 
administratorius arba skolininkas prireikus per laikotarp  pad Т 

iai ištaisyti: 

a) vykdys visus sipareigojimus, išskyrus sipareigojimus d l 
kuri  prad ta bankroto byla, ir sutiks vykdyti visas b simas 
prievoles pagal susitarimж ir susijusius sandorio dokumentus; 
arba 

b) suteiks kreditoriui galimyb  perimti geležinkeli  riedmen  
valdymж pagal taikytinж teis . 

4. Iki laikotarpio pad iai ištaisyti pabaigos bankroto admiТ
nistratorius arba skolininkas prireikus gali kreiptis  teismж d l 
sprendimo sustabdyti jo prievol  pagal ankstesn s dalies b 
punktж laikotarpiui, kuris prasideda pasibaigus laikotarpiui pad Т 

iai ištaisyti ir baigiasi ne v liau nei susitarimo ar bet kokio 
susitarimo atnaujinimo galiojimo pabaigos dienж, teismo 
manymu pagr stomis sжlygomis (sustabdymo laikotarpis). Bet 
kokiame tokiame sprendime turi b ti nustatyta, kad visos susiТ
kaupusios sumos kreditoriui sustabdymo laikotarpiu turi b ti 
sumokamos iš bankrutuojan io subjekto turto arba jas turi 
sumok ti skolininkas su jus j  terminui, o bankroto administraТ
torius arba skolininkas prireikus atlieka visas kitas prievoles, 
atsirandan ias sustabdymo laikotarpiu. 

5. Jei prašymas teismui pateikiamas pagal ankstesn  dal , 
kreditorius neperima geležinkeli  riedmen  valdymo tol, kol 
nepriimamas teismo sprendimas. Jei prašymas nepatenkinamas 
per tiek kalendorini  dien  nuo prašymo d l teismo skiriam  
teis s gynimo priemoni  pateikimo dienos, kiek nurodyta SusiТ
tarian iosios Šalies, kurioje pateikiamas prašymas, pateiktame 
pareiškime, prašymas bus laikomas panaikintu, jei kreditorius 
ir bankroto administratorius arba skolininkas prireikus nesusiТ
taria kitaip. 

6. Kol kreditoriui nesuteikiama galimyb  perimti geležinkeli  
riedmen  valdymж pagal 3 dal : 

a) bankroto administratorius arba skolininkas prireikus saugo 
geležinkeli  riedmenis ir išlaiko juos bei j  vert  pagal susiТ
tarimж; ir 

b) kreditorius turi teis  kreiptis d l bet koki  kit  laikin j  
teismo skiriam  teis s gynimo priemoni , kurias numato 
taikytina teis . 

7. Pagal ankstesn s dalies a punktж nedraudžiama naudoti 
geležinkeli  riedmen  taikant priemones, skirtas geležinkeli  
riedmenims saugoti ir jiems bei j  vertei išlaikyti.
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8. Jei laikotarpiu pad iai ištaisyti arba bet kuriuo sustabТ
dymo laikotarpiu bankroto administratorius arba skolininkas 
prireikus vykdo visus sipareigojimus, išskyrus sipareigojimus 
d l kuri  prad ta bankroto byla, ir sutinka vykdyti visas b simas 
prievoles pagal susitarimж ir susijusius sandorio dokumentus, 
bankroto administratorius arba skolininkas gali išlaikyti geležinТ
keli  riedmen  valdymж, o bet koks pagal 4 dal  priimtas teismo 
sprendimas netenka galios. Antrasis laikotarpis pad iai ištaisyti 
netaikomas toki  b sim  prievoli  nevykdymo atveju. 

9. D l VII straipsnio 1 dalyje minim  teis s gynimo prieТ
moni : 

a) administracin s institucijos Susitarian iojoje Šalyje užtikrina, 
kad b t  galimyb  jomis pasinaudoti ne v liau negu pra jus 
septynioms kalendorin ms dienoms po to, kai kreditorius 
tokioms institucijoms praneša, kad jis turi teis  pasinaudoti 
tomis teis s gynimo priemon mis pagal Konvencijж; ir 

b) tinkamos institucijos operatyviai bendradarbiauja su kreditoТ
riumi ir padeda jam vykdyti tokias teis s gynimo priemones 
laikantis taikytin  su sauga susijusi  statym  ir kit  teis s 
akt . 

10. Pagal 4, 5 ir 8 dalis, pasibaigus laikotarpiui pad iai 
ištaisyti negalima stabdyti ar atid ti joki  teis s gynimo prieТ
moni , kurios leidžiamos pagal Konvencijж, vykdymo. 

11. Pagal 4, 5 ir 8 dalis, jokios skolininko prievol s pagal 
susitarimж ir susijusius sandorius negali b ti pakeistos bankroto 
bylose be kreditoriaus sutikimo. 

12. Jokia ankstesn s dalies nuostata neturi takos bankroto 
administratoriaus galiojimams, jei toki  yra, pagal taikytinж 
teis  nutraukti susitarimж. 

13. Jokia teis  ar interesas, išskyrus tos kategorijos nekonsenТ
sualines teises ar interesus, kuriai taikomas pareiškimas pagal 
Konvencijos 39 straipsnio 1 dal , bankroto byloje neturi pirmeТ
nyb s užregistruot  interes  atžvilgiu. 

14. Konvencija su pakeitimais, padarytais šio Protokolo VII ir 
XXV straipsniais, taikoma vykdant bet kokias teis s gynimo 
priemones pagal š  straipsn . 

15. Šiame straipsnyje „laikotarpis pad iai ištaisyti“ – tai 
laikotarpis, kuris prasideda su nemokumu susijusio vykio, nuroТ
dyto Susitarian iosios Šalies, bankroto atveju turin ios pirmin  
jurisdikcijж, pareiškime, dienж. 

X straipsnis 

Pagalba nemokumo atveju 

1. Šis straipsnis taikomas tik toje Susitarian iojoje Šalyje, kuri 
pateik  pareiškimж pagal XXVII straipsnio 1 dal . 

2. Susitarian iosios Šalies, kurioje yra geležinkeli  riedmenys, 
teismai pagal tos Susitarian iosios Šalies teis , vykdydami IX 
straipsnio nuostatas, kuo glaudžiau bendradarbiauja su užsienio 
teismais ir užsienio bankroto administratoriais. 

XI straipsnis 

Su skolininku susijusios nuostatos 

1. Jei sipareigojimai vykdomi, kaip apibr žta Konvencijos 11 
straipsnyje, skolininkas turi teis  netrukdomai valdyti ir naudoti 
geležinkeli  riedmenis pagal susitarimж ši  asmen  atžvilgiu: 

a) savo kreditoriaus ir bet kokio intereso tur tojo, nuo kurio 
skolininkas tampa laisvas pagal Konvencijos 29 straipsnio 4 
dalies b punktж, jei ir tiek, kiek skolininkas n ra kitaip 
sutik s; ir 

b) bet kokio intereso tur tojo, nuo kurio priklauso skolininko 
teis  ar interesas pagal Konvencijos 29 straipsnio 4 dalies a 
punktж, bet tik tiek, kiek toks tur tojas sutiko, jeigu sutiko. 

2. Jokia šios Konvencijos ar šio Protokolo nuostata neturi 
takos kreditoriaus atsakomybei pagal taikytinж teis  už bet 

kok  susitarimo pažeidimж tiek, kiek tas susitarimas susij s su 
geležinkeli  riedmenimis. 

III SKYRIUS 

REGISTRO NUOSTATOS D L TARPTAUTINI  INTERES , 
SUSIJUSI  SU GELEŽINKELI  RIEDMENIMIS 

XII straipsnis 

Prieži ros institucija ir registratorius 

1. Prieži ros institucija yra atstov  steigta staiga; po vienж 
staigos atstovж skiria: 

a) kiekviena valstyb , šio Protokolo Šalis; 

b) kiekviena iš ne daugiau kaip kit  trij  valstybi , paskirt  
Tarptautinio privatin s teis s unifikavimo instituto (Unidroit); 
ir 

c) kiekviena iš ne daugiau kaip kit  trij  valstybi , paskirt  
Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybin s organiТ
zacijos (OTIF).
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2. Skiriant valstybes, kaip nurodyta ankstesn s dalies b ir c 
punktuose, atsižvelgiama  b tinyb  užtikrinti plat  geografin  
atstovavimж. 

3. Atstov , paskirt  pagal 1 dalies b ir c punktus, kadencijж 
nustato skirian ios organizacijos. Atstov , einan i  pareigas tж 
dienж, kai šis Protokolas sigalioja dešimtosios valstyb s, šio 
Protokolo Šalies, atžvilgiu, galiojimai baigiasi ne v liau kaip 
pra jus dvejiems metams nuo tos dienos. 

4. 1 dalyje nurodyti atstovai priima pradines Prieži ros instiТ
tucijos darbo tvarkos taisykles. Pri mimui turi pritarti: 

a) vis  atstov  dauguma; ir 

b) pagal 1 dalies a punktж paskirt  atstov  dauguma. 

5. Prieži ros institucija gali steigti ekspert  komisijж, kuriж 
sudaro: 

a) Pasirašiusi j  ir Susitarian i j  Šali  paskirti b tinж kvalifiТ
kacijж ir patirt  turintys asmenys; ir 

b) prireikus kiti ekspertai, 

ir patik ti jai užduot  pad ti Prieži ros institucijai vykdyti jos 
funkcijas. 

6. Sekretoriatas (toliau – Sekretoriatas) padeda Prieži ros 
institucijai vykdyti jos funkcijas; Sekretoriatui vadovauja PrieТ 
ži ros institucija. Sekretoriato funkcijas atlieka OTIF. 

7. Jei Sekretoriatas negali ar nenori vykdyti savo funkcij , 
Prieži ros institucija paskiria kitж Sekretoriatж. 

8. Sekretoriatas, sitikin s, kad tarptautinis registras visiškai 
veikia, nedelsdamas deponuoja atitinkamж pažym jimж depoziТ
tarui. 

9. Sekretoriatas turi juridinio asmens statusж, jei tokio dar 
neturi, ir vykdydamas Konvencijoje ir šiame Protokole nustaТ
tytas funkcijas turi tokius pa ius imunitetus ir privilegijas, 
kokie nustatyti Prieži ros institucijai pagal Konvencijos 27 
straipsnio 3 dal  ir Tarptautiniam registrui pagal Konvencijos 
27 straipsnio 4 dal . 

10. Prieži ros institucija nustato priemon , kuri turi takos 
tik valstyb s, šio Protokolo Šalies, arba valstybi , šio Protokolo 
Šali , grup s interesams, tik tuomet, jei jai taip pat pritaria tokia 
valstyb , šio Protokolo Šalis, arba dauguma valstybi , šio ProtoТ

kolo Šali , grup s nari . Priemon , kuri gal t  neigiamai 
paveikti valstyb s, šio Protokolo Šalies, arba valstybi , šio ProtoТ
kolo Šali , grup s interesus, galioja tokioje valstyb je, šio ProtoТ
kolo Šalyje, arba valstybi , šio Protokolo Šali , grup je, jei tokia 
valstyb , šio Protokolo Šalis, arba dauguma valstybi , šio ProtoТ
kolo Šali , grup s nari  taip pat pritaria priemonei. 

11. Pirmasis registratorius skiriamas ne mažiau nei penkeТ
riems ir ne daugiau kaip dešim iai met . V liau registratorius 
skiriamas arba pakartotinai paskiriamas laikotarpiams, kuri  
kiekvieno trukm  neviršija dešimties met . 

XIII straipsnis 

Paskirtosios vesties vietos 

1. Susitarian ioji Šalis bet kuriuo metu, pateikusi pareiškimж, 
gali paskirti subjektж ar subjektus, kurie gali b ti vesties vieta ar 
vesties vietos, per kurias tarptautiniam registrui b t  arba 

gal t  b ti perduodama registracijai reikalinga informacija, 
išskyrus pranešimo apie nacionalin  interesж arba teis s ar inteТ
reso pagal Konvencijos 40 straipsn , bet kuriuo atveju atsiranТ
dan ius pagal kitos valstyb s teis s aktus, registracijж. vairios 
vesties vietos savo atitinkamose teritorijose veikia bent jau 

darbo valandomis. 

2. Pagal ankstesn  dal  paskyrus tokiж vesties vietж, ji gali 
b ti, ta iau neb tinai, naudojama pranešim  apie pardavimж 
registracijai reikalingai informacijai perduoti. 

XIV straipsnis 

Geležinkeli  riedmen  identifikavimas registravimo tikslais 

1. Pagal Konvencijos 18 straipsnio 1 dalies a punktж, taisyТ
kl se nurodoma registratoriaus atliekamo identifikavimo 
numeri  paskirstymo sistema, kuri suteikia galimyb  identifiТ
kuoti kiekvienж geležinkeli  riedmen  elementж. Identifikavimo 
numeris: 

a) pritvirtinamas prie geležinkeli  riedmen  elemento; 

b) susiejamas tarptautiniame registre su taip pritvirtinto 
elemento gamintojo pavadinimu ir gamintojo identifikacijos 
numeriu; arba 

c) susiejamas tarptautiniame registre su taip pritvirtinto 
elemento nacionaliniu arba regioniniu identifikacijos 
numeriu.
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2. Pagal ankstesn  dal  Susitarian ioji Šalis pareiškimu gali 
nurodyti nacionalini  arba regionini  identifikacijos numeri  
sistemж, naudotinж geležinkeli  riedmen  elementams, kuriems 
taikomas tarptautinis interesas, sukurtas ar nustatytas, arba 
numatytas sukurti ar nustatyti susitarimu, sudarytu skolininko, 
esan io toje Susitarian iojoje Šalyje to susitarimo sudarymo 
metu. Su sжlyga, kad Prieži ros institucija ir pareiškimж pateiТ
kianti Susitarian ioji Šalis sudariusios susitarimж, pagal tokiж 
nacionalin  arba regionin  identifikavimo sistemж kiekvienam 
geležinkeli  riedmen  elementui, kuriam taikoma sistema, užtikТ
rinamas individualus identifikavimo kodas. 

3. Pagal ankstesn  dal  pateiktame Susitarian iosios Šalies 
pareiškime taip pat nurodoma išsami informacija apie nacionaТ
lin s arba regionin s identifikavimo sistemos veikimж. 

4. Geležinkeli  riedmen  elemento, kurio atžvilgiu buvo 
pateiktas pareiškimas pagal 2 dal , registracija galioja, jei nuroТ
dyti visi nacionaliniai arba regioniniai identifikacijos numeriai, 
taikyti elementui nuo šio Protokolo sigaliojimo dienos pagal 
XXIII straipsnio 1 dal  ir kiekvieno numerio taikymo elementui 
laikotarpiu. 

XV straipsnis 

Papildomi registro nuostat  pakeitimai 

1. Pagal Konvencijos 19 straipsnio 6 dal , paieškos tarptauТ
tiniame registre kriterijai nustatyti taisykl se. 

2. Pagal Konvencijos 25 straipsnio 2 dal , joje aprašytomis 
aplinkyb mis užregistruoto numatomo tarptautinio intereso ar 
užregistruoto numatomo tarptautinio intereso perdavimo tur Т
tojas imasi toki  veiksm , kuri  pagal savo galiojimus gali 
imtis, kad pasir pint  registracijos panaikinimu ne v liau kaip 
per dešimt kalendorini  dien  nuo toje dalyje aprašyto prašymo 
gavimo dienos. 

3. Užregistravus subordinacijж ir skolininkui vykdžius prieТ
voles subordinacijos gav jui, gav jas pasir pina registracijos 
panaikinimu ne v liau kaip per dešimt kalendorini  dien  nuo 
rašytinio subordinuotos šalies prašymo pristatymo arba gavimo 
dienos registracijoje nurodytu gav jo adresu. 

4. Centralizuotas tarptautinio registro funkcijas registratorius 
vykdo ir administruoja visж parж. 

5. Pagal Konvencijos 28 straipsnio 1 dal  registratorius yra 
atsakingas už žalж, kurios suma neviršija geležinkeli  riedmen , 
su kuriais susijusi žala, vert s. Nepaisant ankstesnio sakinio, 
registratoriaus atsakomyb  negali viršyti 5 mln. speciali j  skoliТ
nimosi teisi  bet kuriais kalendoriniais metais, arba didesn s 
sumos, apskai iuotos pagal metodж, kur  Prieži ros institucija 
periodiškai gali nustatyti taisykl mis. 

6. Ankstesn  dalis neapriboja registratoriaus atsakomyb s už 
nuostolius d l žalos, atsiradusios d l registratoriaus ir jo pareiТ
g n  bei darbuotoj  didelio aplaidumo ar ty inio prasižengimo. 

7. Konvencijos 28 straipsnio 4 dalyje nurodyta draudimo 
arba finansinio garanto suma negali b ti mažesn  nei Prieži ros 
institucijos nustatyta kaip tinkama, atsižvelgiant  numatomж 
registratoriaus atsakomyb . 

8. Jokia Konvencijos nuostata netrukdo registratoriui pasir Т
pinti vyki , už kuriuos pagal Konvencijos 28 straipsn  jis n ra 
atsakingas, draudimu ar finansiniu garantu. 

XVI straipsnis 

Tarptautinio registro mokes iai 

1. Prieži ros institucija, laikydamasi savo taisykli , nustato ir 
gali periodiškai iš dalies pakeisti mokes ius, mokamus už registТ
racijж, klasifikavimж, paieškж ir kitas paslaugas, kurias gali teikti 
tarptautinis registras. 

2. Ankstesn je dalyje nurodyti mokes iai nustatomi taip, kad 
tiek, kiek reikia, padengt  pagr stas tarptautinio registro steiТ
gimo, gyvendinimo ir veiklos išlaidas, taip pat pagr stas SekreТ
toriato išlaidas, susijusias su jo veiklos vykdymu. Jokia šios 
dalies nuostata netrukdo registratoriui gauti pagr sto pelno. 

XVII straipsnis 

Pranešimai apie pardavimж 

Pagal taisykles tarptautiniame registre leidžiama registruoti 
pranešimus apie geležinkeli  riedmen  pardavimж. Šiam registТ
ravimui taikomos šio skyriaus ir Konvencijos V skyriaus 
nuostatos tiek, kiek jos susijusios. Ta iau pagal Konvencijж ir 
š  Protokolж, bet kokia tokia registracija ir bet kokia atlikta 
paieška arba pažym jimas, išduotas d l pranešimo apie pardaТ
vimж, atliekami tik informacijos tikslais ir nepaveikia nei vieno 
asmens teisi  ir nedaro jokio kito poveikio.
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IV SKYRIUS 

JURISDIKCIJA 

XVIII straipsnis 

Nepriklausomo imuniteto atsisakymas 

1. Pagal 2 dal  nepriklausomo imuniteto, atsirandan io 
vykdant Konvencijos 42 ir 43 straipsniuose nurodytж teism  
jurisdikcijж ar susijusio su teisi  ir interes , susijusi  su geležinТ
keli  riedmenimis pagal Konvencijж, vykdymo užtikrinimu, atsiТ
sakymas yra pareigojantis ir, jei kitos tokiai jurisdikcijai ar 
vykdymo užtikrinimui taikomos sжlygos vykdomos, galioja 
pripaž stant jurisdikcijж ir leidžiant užtikrinti vykdymж, atsižvelТ
giant  tai, koks atvejis. 

2. Atsisakymas pagal ankstesn  dal  turi b ti rašytinis ir jame 
turi b ti geležinkeli  riedmen  aprašymas, kaip nurodyta šio 
Protokolo V straipsnio 1 dalyje. 

V SKYRIUS 

RYŠYS SU KITOMIS KONVENCIJOMIS 

XIX straipsnis 

Ryšys su Unidroit konvencija d l tarptautin s finansin s 
nuomos 

Esant šios Konvencijos ir 1988 m. geguž s 28 d. Otavoje pasiТ
rašytos Unidroit konvencijos d l tarptautin s finansin s nuomos 
nesuderinamum , pirmumas teikiamas šiai Konvencijai. 

XX straipsnis 

Ryšys su Konvencija d l tarptautinio vežimo geležinkeliais 
(COTIF) 

Esant šios Konvencijos ir 1980 m. geguž s 9 d. Konvencijos d l 
tarptautinio vežimo geležinkeliais (COTIF) su pakeitimais, padaТ
rytais 1999 m. birželio 3 d. Pakeitimo protokolu, nesuderinaТ
mum , pirmumas teikiamas šiai Konvencijai 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

XXI straipsnis 

Pasirašymas, ratifikavimas, pri mimas, patvirtinimas arba 
prisijungimas 

1. Šis Protokolas 2007 m. vasario 23 d. Liuksemburge 
teikiamas pasirašyti visoms valstyb ms, dalyvaujan ioms diploТ

matin je konferencijoje d l Konvencijos d l tarptautini  inteТ
res , susijusi  su mobiliжja ranga, Geležinkeli  protokolo 
pri mimo, surengtoje 2007 m. vasario 12–23 d. Liuksemburge. 
Po 2007 m. vasario 23 d. šis Protokolas Tarptautinio privatin s 
teis s unifikavimo instituto (Unidroit) centrin je b stin je 
Romoje teikiamas pasirašyti visoms valstyb ms, kol sigalios 
pagal XXIII straipsn . 

2. Šis Protokolas turi b ti ratifikuotas, priimtas arba patvirТ
tintas vis  j  pasirašiusi  valstybi . 

3. Bet kuri šio Protokolo nepasirašiusi valstyb  gali prisiТ
jungti prie jo bet kuriuo metu. 

4. Ratifikavimas, pri mimas, patvirtinimas arba prisijungimas 
vyksta deponuojant atitinkamж oficial  dokumentж depozitarui. 

5. Valstyb  negali tapti šio Protokolo Šalimi, jei ji n ra arba 
netampa ir Konvencijos Šalimi. 

XXII straipsnis 

Regionin s ekonomin s integracijos organizacijos 

1. Regionin  ekonomin s integracijos organizacija, kuriж 
sudaro nepriklausomos valstyb s ir kurios kompetencija apima 
tam tikrus šiame Protokole reglamentuojamus klausimus, gali 
taip pat pasirašyti, priimti, patvirtinti š  Protokolж arba prisiТ
jungti prie jo. Regionin  ekonomin s integracijos organizacija 
tuo atveju turi Susitarian iosios Šalies teises ir prievoles tiek, 
kiek tos organizacijos kompetencija apima šiame Protokole 
reglamentuojamus dalykus. Jei šiame Protokole svarbus SusitaТ
rian i j  Šali  skai ius, regionin  ekonomin s integracijos orgaТ
nizacija nelaikoma Susitarian iжja Šalimi, esan ia greta savo valsТ
tybi  nari , kurios yra Susitarian iosios Šalys. 

2. Regionin  ekonomin s integracijos organizacija pasiraТ 
šymo, pri mimo, patvirtinimo arba prisijungimo metu pateikia 
depozitarui pareiškimж, kuriame nurodo šiame Protokole reglaТ
mentuojamus dalykus, kuriuos tos organizacijos valstyb s nar s 
perdav  jos kompetencijai. Regionin  ekonomin s integracijos 
organizacija nedelsdama praneša depozitarui apie bet kokius 
kompetencijos pasiskirstymo pasikeitimus, skaitant naujai 
perduodamж kompetencijж, nurodytж pareiškime pagal šiж dal . 

3. Bet kokia nuoroda šiame Protokole  „Susitarian iжjж Šal “, 
„Susitarian iжsias Šalis“, „valstyb , šio Protokolo Šal “ ar „valsТ
tybes, šio Protokolo Šalis“ vienodai taikoma ir regioninei ekonoТ
min s integracijos organizacijai, jei susiklos iusiomis aplinkyТ
b mis tai b tina.
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XXIII straipsnis 

sigaliojimas 

1. Šis Protokolas sigalioja tarp valstybi , kurios deponavo a 
punkte nurodytus dokumentus, v lesn  iš ši  dat : 

a) pirmжjж m nesio dienж, pra jus trims m nesiams po ketvirТ
tojo ratifikavimo, pri mimo, patvirtinimo ar prisijungimo 
dokumento deponavimo dienos; ir 

b) dienж, kai Sekretoriatas deponuoja depozitarui pažym jimж, 
patvirtinant , kad tarptautinis registras visiškai veikia. 

2. Kitoms valstyb ms šis Protokolas sigalioja pirmжjж 
m nesio dienж po v lesn s iš ši  dat : 

a) pra jus trims m nesiams nuo j  ratifikavimo, pri mimo, 
patvirtinimo ar prisijungimo dokumento deponavimo 
dienos; ir 

b) ankstesn s dalies b punkte nurodytж dienж. 

XXIV straipsnis 

Teritoriniai vienetai 

1. Jei Susitarian ioji Šalis turi teritorini  vienet , kuriuose 
šiame Protokole reglamentuojam  klausim  atžvilgiu taikomos 
skirtingos teis s sistemos, ji Protokolo ratifikavimo, pri mimo, 
patvirtinimo ar prisijungimo prie jo metu gali pareikšti, kad šis 
Protokolas taikomas visiems arba tik vienam ar keliems jos 
teritoriniams vienetams, ir gali pakeisti savo pareiškimж, bet 
kuriuo metu pateikdama kitж pareiškimж. 

2. Apie kiekvienж tok  pareiškimж pranešama depozitarui ir 
aiškiai nurodomi teritoriniai vienetai, kuriems taikomas šis 
Protokolas. 

3. Jei Susitarian ioji Šalis nepateik  jokio pareiškimo pagal 1 
dal , šis Protokolas taikomas visiems tos valstyb s teritoriniams 
vienetams. 

4. Jei Susitarian ioji Šalis taiko š  Protokolж vienam ar 
keliems savo teritoriniams vienetams, pagal š  Protokolж 
leidžiami pareiškimai gali b ti pateikiami kiekvieno tokio teriТ
torinio vieneto atžvilgiu, o pareiškimai, pateikti vieno teritorinio 
vieneto atžvilgiu, gali skirtis nuo t , kurie pateikti kito teritoТ
rinio vieneto atžvilgiu. 

5. Jei pagal pareiškimж, pateiktж pagal 1 dal , šis Protokolas 
taikomas vienam ar keliems Susitarian iosios Šalies teritoriniams 
vienetams: 

a) skolininkas laikomas sik rusiu Susitarian iojoje Šalyje tik jei 
jis yra steigtas ar sudarytas pagal teritoriniame vienete, 
kuriam taikomi Konvencija ir šis Protokolas, galiojan iж 
teis  arba jei jo registruota buvein  ar oficiali buvein s 
vieta, administracijos centras, verslo vieta ar nuolatin  gyveТ
namoji vieta yra teritoriniame vienete, kuriam taikomi 
Konvencija ir šis Protokolas; 

b) bet kokia nuoroda  geležinkeli  riedmen  vietж SusitarianТ 
iojoje Šalyje yra nuoroda  geležinkeli  riedmen  vietж teriТ

toriniame vienete, kuriam taikomi Konvencija ir šis ProtoТ
kolas; ir 

c) bet kokia nuoroda  administracines institucijas toje SusitaТ
rian iojoje Šalyje yra laikoma nuoroda  administracines 
institucijas, turin ias jurisdikcijж teritoriniame vienete, kuriam 
taikomi Konvencija ir šis Protokolas. 

XXV straipsnis 

Visuomeniniai geležinkeli  riedmenys 

1. Susitarian ioji Šalis gali bet kuriuo metu pareikšti, kad ji 
toliau taikys, tiek, kiek nurodyta jos pareiškime, tuo metu galioТ
jan ius savo teis s aktus, kurie sustabdo, reglamentuoja naudoТ
jimжsi, arba užkerta jam keliж, jos teritorijoje bet kokiomis teis s 
gynimo priemon mis, nurodytomis Konvencijos III skyriuje ir 
šio Protokolo VII–IX straipsniuose, geležinkeli  riedmen , kurie 
paprastai naudojami viešosioms paslaugoms teikti („visuomeniТ
niai geležinkeli  riedmenys“), atžvilgiu, kaip nurodyta tame 
pareiškime, perduotame depozitarui. 

2. Bet koks asmuo, skaitant Vyriausyb s ar kitж valdžios 
institucijж, kuris pagal Susitarian iosios Šalies, pateikian ios 
pareiškimж pagal ankstesn  dal , teis s aktus naudojasi teise 
perimti ar gyti valdymж, naudoti arba kontroliuoti bet kokius 
visuomeninius geležinkeli  riedmenis, saugo ir išlaiko tokius 
geležinkeli  riedmenis nuo naudojimosi tokia teise pradžios 
iki tol, kol kreditorius atgauna riedmen  valdymж, naudojimж 
arba kontrol .
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3. Per ankstesn je dalyje nurodytж laikotarp  toje dalyje nuroТ
dytas asmuo taip pat atlieka ar užtikrina mok jimж kreditoriui, 
kurio suma yra lygi didesnei iš ši  dviej  sum : 

a) tokia suma, kuriж tas asmuo turi mok ti pagal pareiškimж 
pateikian ios Susitarian iosios Šalies teis s aktus; ir 

b) toki  geležinkeli  riedmen  nuomos rinkos kaina. 

Pirmasis toks mok jimas atliekamas per dešimt kalendorini  
dien  nuo prad jimo naudotis tokia teise dienos, o v lesni 
mok jimai toliau mokami kiekvieno v lesnio m nesio pirmж 
dienж. Tuo atveju, jei kur  nors m nes  mok tina suma viršija 
sumж, kuriж skolininkas turi sumok ti kreditoriui, perviršis 
sumokamas bet kuriems kitiems kreditoriams atsižvelgiant  j  
reikalavim  eiliškumж, o v liau – skolininkui. 

4. Susitarian ioji Šalis, kurios teis s aktuose nenumatytos 2 ir 
3 dalyse nurodytos prievol s, gali, tiek, kiek nurodyta atskirame 
depozitarui perduotame pareiškime, pareikšti, kad ji netaikys t  
dali  tame pareiškime nurodytiems geležinkeli  riedmenims. 
Jokia šios dalies nuostata netrukdo asmeniui susitarti su krediТ
torium vykdyti prievoles, nurodytas 2 ar 3 dalyje, arba daryti 
takж taip sudaryto susitarimo gyvendinimui. 

5. Joks pirminis ar v lesnis Susitarian iosios Šalies pagal š  
straipsn  pateiktas pareiškimas neigiamai nepaveikia kreditori  
teisi  ir interes , atsirandan i  pagal susitarimж, sudarytж prieš 
tai, kai tж pareiškimж gauna depozitaras. 

6. Pagal š  straipsn  pareiškimж pateikianti Susitarian ioji Šalis 
atsižvelgia  kreditori  interes  apsaugж ir pareiškimo d l galiТ
myb s gauti kreditж poveik . 

XXVI straipsnis 

Pereinamojo laikotarpio nuostatos 

Geležinkeli  riedmen  atžvilgiu, Konvencijos 60 straipsnis iš 
dalies pakei iamas taip: 

a) 2 dalies a punkte po „ sik r s skolininkas“ rašoma „tuo 
metu, kai sukuriama ar atsiranda teis  arba interesas“; 

b) 3 dalis pakei iama tokiu tekstu: 

„3. Susitarian ioji Šalis savo pareiškime, pateiktame pagal 
1 dal , gali nurodyti datж, ne ankstesn  nei treji metai ir ne 
v lesn  nei dešimt met  nuo pareiškimo sigaliojimo dienos, 

kai šios Konvencijos 29, 35 ir 36 straipsniai, su pakeitimais 
ar papildymais, padarytais Protokolu, bus prad ti taikyti jau 
esamoms teis ms ar interesams, atsirandantiems pagal susiТ
tarimж, sudarytж tuo metu, kai skolininkas buvo sik r s toje 
valstyb je, bet tik tiek ir taip, kiek ir kaip nurodyta pareišТ
kime. Bet kokia teis s ar intereso pirmenyb  pagal tos valsТ
tyb s teis  prireikus išsaugoma, jei teis  ar interesas užregistТ
ruojami tarptautiniame registre iki pareiškime nurodyto 
laikotarpio pabaigos, neatsižvelgiant  tai, ar anks iau buvo 
užregistruota kokia nors kita teis  ar interesas.“ 

XXVII straipsnis 

Pareiškimai, susij  su tam tikromis nuostatomis 

1. Susitarian ioji Šalis šio Protokolo ratifikavimo, pri mimo, 
patvirtinimo ar prisijungimo prie jo metu gali pareikšti, kad ji 
taikys VI ir X straipsnius arba vienж iš j . 

2. Susitarian ioji Šalis šio Protokolo ratifikavimo, pri mimo, 
patvirtinimo ar prisijungimo prie jo metu gali pareikšti, kad ji 
taikys VIII straipsn , visiškai arba iš dalies. Jei ji apie tai pareiškia, 
ji nurodo VIII straipsnio 2 dalyje reikalaujamж laikotarp . 

3. Susitarian ioji Šalis šio Protokolo ratifikavimo, pri mimo, 
patvirtinimo ar prisijungimo prie jo metu gali pareikšti, kad ji 
taikys visж IX straipsnyje numatytж A, B arba C alternatyvж, ir, 
jei ji taip pareiškia, ji nurodo bankroto bylos r š , jei toki  yra, 
kuriai taikys tokiж alternatyvж. Susitarian ioji Šalis, pateikianti 
pareiškimж pagal šiж dal , nurodo IX straipsnyje pagal atitinТ
kamai A alternatyvos 4 dal , B alternatyvos 3 dal  arba C alterТ
natyvos 5 ir 15 dalis reikalaujamж laikotarp . 

4. Susitarian i j  Šali  teismai IX straipsn  taiko atsižvelgТ
dami  Susitarian iosios Šalies, kuri bankroto atveju turi pirmin  
jurisdikcijж, pareiškimж. 

XXVIII straipsnis 

Išlygos ir pareiškimai 

1. Negali b ti daromos jokios šio Protokolo išlygos, bet 
pareiškimai, leidžiami pagal XIII, XIV, XXIV, XXV, XXVII, 
XXIX ir XXX straipsnius, pagal tas nuostatas gali b ti daromi. 

2. Apie kiekvienж pagal š  Protokolж pateiktж pareiškimж ar 
v lesn  pareiškimж, ar pareiškimo atšaukimж raštu pranešama 
depozitarui.
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XXIX straipsnis 

Pareiškimai pagal Konvencijж 

1. Pagal Konvencijж pateikti pareiškimai, skaitant pareišТ
kimus, pateiktus pagal 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 ir 60 
straipsnius, laikomi pateiktais ir pagal š  Protokolж, išskyrus 
atvejus, kai nurodyta kitaip. 

2. Pagal Konvencijos 50 straipsnio 1 dal  „sandoris tos valsТ
tyb s teritorijoje“, kalbant apie geležinkeli  riedmenis, taip pat 
reiškia tokios r šies sandor , kaip išvardyta Konvencijos 2 
straipsnio 2 dalies a–c punktuose, kai atitinkamus geležinkeli  
riedmenis d l v ž s plo io arba geležinkeli  riedmen  kitoki  
konstrukcini  element  paprastai galima naudoti tik vienoje 
atitinkamos Susitarian iosios Šalies geležinkeli  sistemoje. 

XXX straipsnis 

V lesni pareiškimai 

1. Valstyb , šio Protokolo Šalis, bet kuriuo metu po to, kai 
šis Protokolas sigalioja jos atžvilgiu, gali pateikti v lesn  pareišТ
kimж, kuris n ra laikantis Konvencijos 60 straipsnio pagal XXIX 
straipsn  pateikiamas pareiškimas, apie tai atitinkamai pranešТ
dama depozitarui. 

2. Bet koks toks v lesnis pareiškimas sigalioja pirmжjж 
m nesio dienж, pra jus šešiems m nesiams nuo tos dienos, 
kuriж depozitaras gauna pranešimж. Jei pranešime nurodyta, 
kad tas pareiškimas sigalioja pra jus ilgesniam laikotarpiui, jis 
sigalioja pra jus tokiam ilgesniam laikotarpiui nuo tos dienos, 

kuriж depozitaras gauna pranešimж. 

3. Nepaisant ankstesni  dali , šis Protokolas vis  teisi  ir 
interes , atsiradusi  iki tokio v lesnio pareiškimo sigaliojimo, 
atžvilgiu toliau taikomas taip, tarsi joki  toki  v lesni  pareišТ
kim  neb t  pateikta. 

XXXI straipsnis 

Pareiškim  atšaukimas 

1. Bet kuri valstyb , šio Protokolo Šalis, pateikusi pareiškimж 
pagal š  Protokolж, kuris n ra laikantis Konvencijos 60 
straipsnio pagal XXIX straipsn  pateikiamas pareiškimas, gali 
bet kuriuo metu j  atšaukti apie tai pranešdama depozitarui. 
Toks atšaukimas sigalioja pirmжjж m nesio dienж, pra jus 
šešiems m nesiams nuo tos dienos, kuriж depozitaras gauna 
pranešimж. 

2. Nepaisant ankstesn s dalies, šis Protokolas vis  teisi  ir 
interes , atsiradusi  iki tokio atšaukimo sigaliojimo, atžvilgiu 

toliau taikomas taip, tarsi jokio pareiškimo apie atšaukimж 
neb t  pateikta. 

XXXII straipsnis 

Denonsavimas 

1. Valstyb , šio Protokolo Šalis, gali denonsuoti š  Protokolж 
apie tai raštu pranešdama depozitarui. 

2. Bet koks toks denonsavimas sigalioja pirmжjж m nesio 
dienж, pra jus dvylikai m nesi  nuo tos dienos, kuriж depoziТ
taras gauna pranešimж. 

3. Nepaisant ankstesni  dali , šis Protokolas vis  teisi  ir 
interes , atsiradusi  iki tokio denonsavimo sigaliojimo, 
atžvilgiu toliau taikomas taip, tarsi jokio pareiškimo apie denonТ
savimж neb t  pateikta. 

XXXIII straipsnis 

Persvarstymo konferencijos, pataisos ir susij  dalykai 

1. Depozitaras kasmet arba atsižvelgiant  aplinkybes iki bet 
kokio kito termino, pasikonsultav s su Prieži ros institucija, 
parengia valstyb ms, šio Protokolo Šalims, ataskaitas apie tai, 
kaip tarptautin  valdymo sistema, nustatyta pagal Konvencijж su 
pagal š  Protokolж padarytais pakeitimais, veikia praktikoje. 
Rengdamas tokias ataskaitas depozitaras atsižvelgia  Prieži ros 
institucijos ataskaitas, susijusias su tarptautin s registracijos 
sistemos veikimu. 

2. Ne mažiau nei dvidešimt penki  procent  valstybi , šio 
Protokolo Šali , prašymu, depozitaras, pasikonsultav s su PrieТ 
ži ros institucija, kartais šaukia persvarstymo konferencijas, 
kuriose dalyvauja valstyb s, šio Protokolo Šalys, ir kuriose svarsТ
toma: 

a) praktinis Konvencijos, su pagal š  Protokolж padarytais pakeiТ
timais, veikimas ir jos veiksmingumas palengvinant objekt , 
kuriems taikomos jos nuostatos, turtu pagr stж finansavimж ir 
ilgalaik  nuomж; 

b) šio Protokolo nuostat  ir taisykli  teisminis vertinimas bei 
taikymas; 

c) tarptautin s registracijos sistemos veikimas, registratoriaus 
veikla ir jo prieži ra, vykdoma Prieži ros institucijos, atsižТ
velgiant  Prieži ros institucijos ataskaitas; ir 

d) ar pageidaujami kokie nors šio Protokolo pakeitimai ar 
veiksmai, susij  su tarptautiniu registru.
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3. Bet kokioms šio Protokolo pataisoms turi pritarti bent 
dviej  tre dali  valstybi , šio Protokolo Šali , dalyvaujan i  
ankstesn je dalyje nurodytoje konferencijoje, dauguma, ir jos 
valstybi , kurios ratifikavo, pri m  ar patvirtino tokias pataisas, 
atžvilgiu sigalioja, kai keturios valstyb s jas ratifikuoja, priima 
ar patvirtina pagal XXIII straipsnio nuostatas, susijusias su 
patais  sigaliojimu. 

XXXIV straipsnis 

Depozitaras ir jo funkcijos 

1. Ratifikavimo, pri mimo, patvirtinimo arba prisijungimo 
dokumentai deponuojami Unidroit, kuri šiuo dokumentu paskiТ
riama depozitaru. 

2. Depozitaras: 

a) informuoja visas Susitarian iжsias Šalis apie: 

i) kiekvienж naujж pasirašymж ir kiekvienж ratifikavimo, 
pri mimo, patvirtinimo arba prisijungimo dokumento 
deponavimж, nurodydamas jo datж; 

ii) pažym jimo, nurodyto XXIII straipsnio 1 dalies b punkte, 
deponavimo datж; 

iii) šio Protokolo sigaliojimж datж; 

iv) kiekvienж pareiškimж, pateiktж pagal š  Protokolж, nuroТ
dydamas jo datж; 

v) bet kokio pareiškimo atšaukimж arba pataisas, nurodyТ
damas j  datж; ir 

vi) pranešimж apie šio Protokolo denonsavimж, nurodydamas 
jo datж ir jo sigaliojimo datж; 

b) perduoda oficialiai patvirtintas šio Protokolo kopijas visoms 
Susitarian iosioms Šalims; 

c) pateikia Prieži ros institucijai ir registratoriui kiekvieno ratiТ
fikavimo, pri mimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokuТ
mento kopijж, nurodydamas jo deponavimo datж, kiekvieno 
pareiškimo, pareiškimo atšaukimo ar pareiškimo ir kiekvieno 
pranešimo apie denonsavimж pataisos kopijж, nurodydamas 
pranešimo apie tai datж, taip, kad tuose dokumentuose 
pateikta informacija b t  lengvai ir visiškai prieinama; ir 

d) vykdo kitas depozitarams prastas funkcijas. 

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti tinkamai galioti asmenys 
pasiraš  š  Protokolж. 

PRIIMTA du t kstan iai septint j  met  vasario dvidešimt tre iж 
dienж Liuksemburge vienu originaliu egzemplioriumi angl , 
pranc z  ir vokie i  kalbomis, visi tekstai autentiški, o autenТ
tiškumas sigalioja konferencijos sekretoriatui konferencijos 
pirmininko galiojimu per devyniasdešimt dien  patikrinus 
vis  tekst  tarpusavio atitikt .
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