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1. Projekto rengėjas: Vidaus reikalų ministerija.
2. Projekto tikslas: Pateikti Seimui išvadą dėl Seimo nario R. Žemaitaičio parengto (registruotas 201909-10 d.) Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 272 straipsnių papildymo bei
įstatymo papildymo 292 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIIP-3831.
3. Dabartinė situacija: Seimo nario R. Žemaitaičio parengtame Įstatymo projekte siūloma:
 nustatyti, kad transporto priemonių remonto veikla gali būti vykdoma tik patalpose, registruotose
Aplinkos ministerijos valdomoje valstybės informacinėje sistemoje.
 įtvirtinti kelių transporto priemonės identifikavimo numerio sąvoką - „VIN numeris (vehicle
identification number) - unikalus septyniolikos raidžių ir skaičių derinys, identifikuojantis
automobilio pagaminimo šalį, gamintoją, markę, variklio dydį ir tipą, modelį, pagaminimo metus ir
transporto priemonės serijos numerį.“;
 nustatyti, kad Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės ir Kelių transporto priemonių
registro duomenis, susiejančius transporto priemonės valstybinės registracijos numerį ir VIN,
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka galėtų gauti ir kiti juridiniai asmenys
(Įstatymo projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad šiuo metu nėra nustatyta galimybė dalį šių
duomenų gauti ir atskiriems verslo subjektams).

Pažymėtina, kad dėl šio Įstatymo projekto ankstesnė Vyriausybė teikė išvadą (2020 m. vasario 19
d. nutarimas Nr. 140), kurioje nepritarė Įstatymo projektui.
4. Projekto esmė: Nepritarti Įstatymo projektui dėl šių priežasčių:
 teisės aktai šiuo metu jau nustato institucijų funkcijas ir atsakomybę dėl reikalavimų nustatymo
patalpoms, kuriose atliekamos transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos, dėl
nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolės ir susijusių duomenų rinkimo, vertinimo ir kaupimo
(Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatyti įgaliojimai Susisiekimo ministerijai arba jos
įgaliotai institucijai atlikti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų kontrolę,
tvirtinti reikalavimus transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą atliekantiems asmenims ir
nustatyti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimo tvarką; transporto
priemonių techninė priežiūra ir remontas turi būti atliekami laikantis Lietuvos standartizacijos
departamento patvirtinto standarto; Statybos įstatyme įtvirtintos nuostatos dėl pastatų, statinių
naudojimo priežiūros; įstatymus įgyvendinančiuose teisės aktuose išsamiai sureguliuotos tiek
institucijų pareigos, tiek informacijos, reikalingos vykdant šias pareigas, valdymo mechanizmas),
todėl nėra objektyvaus poreikio steigti naują valstybės informacinę sistemą, kurios paskirtis
siejama tik su vienos veiklos rūšies patalpų registravimu. Taigi, reikalavimų patalpoms, kuriose
atliekamos transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos, kontrolės, informacijos
kaupimo ir tvarkymo mechanizmas šiuo metu yra nustatytas ir veikiantis;
 Įstatyme netikslinga apibrėžti siūlomos sąvokos „transporto priemonės identifikavimo numeris
(VIN)“, nes ši sąvoka yra apibrėžta 2011 m. sausio 11 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 19/2011
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dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į gamintojo
identifikavimo plokštelę ir transporto priemonės identifikavimo numerį, reikalavimų;
 siūloma nuostata, kad Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės ir Lietuvos Respublikos
kelių transporto priemonių registro duomenis, susiejančius transporto priemonės valstybinės
registracijos numerį ir VIN, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka gali gauti ir kiti
juridiniai asmenys yra nederanti su 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių
duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas) nuostatomis ir perteklinė. Siūloma nuostata nesukuria teisinio pagrindo tretiesiems
asmenims („kitiems juridiniams asmenims“) rinkti asmens duomenis, o tik nustato jų teisę asmens
duomenis gauti, tačiau net ir neįtraukus šios nuostatos į keičiamą įstatymą, tretiesiems asmenims teisė
rinkti asmens duomenis iš kitų duomenų valdytojų, įskaitant nurodytų įstatymo projekto 2 straipsnyje,
nėra apribota. Be to, registrų ir valstybės informacinių duomenų teikimas duomenų gavėjams yra
sureguliuotas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, kuriame įtvirtintas bendras
duomenų viešumo principas (išskyrus įstatymų ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatytas išimtis),
todėl esamas teisinis reguliavimas yra pakankamas.
5. Derinimas: Nutarimo projektas suderintas su Sveikatos apsaugos ministerija, Susisiekimo ministerija ir
Aplinkos ministerija, patikslintas pagal Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir Valstybinės duomenų
apsaugos inspekcijos pasiūlymus.
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė teikia pastabas ir pasiūlymus (be kita ko, atkreipia dėmesį, kad
Vyriausybė 2020 m. vasario 19 d. nutarime Nr. 140 yra išdėsčiusi analogišką poziciją dėl Įstatymo projekto
ir siekiant teisinio reguliavimo sistemiškumo bei nuoseklumo, siūlo įvertinti, ar nebūtų tikslinga vietoje
Projekte dėstomų argumentų daryti nuorodą į identiškus argumentus, išdėstytus minėtame Vyriausybės
nutarime).
6. Atitiktis Vyriausybės programai: tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatos neįgyvendinamos.
7. Dalykinio vertinimo išvada: pažymėtina, kad vėluojama Vyriausybės išvadą pateikti Seimui (turėjo
būti pateikta iki 2021 m. kovo 17 d.) - siūloma Projektą teikti svarstyti Vyriausybės posėdžio B dalyje,
prieš tai aptarus tarpinstituciniame pasitarime ir Vidaus reikalų ministerijai įvertinus Vyriausybės
kanceliarijos Teisės grupės pastabas.
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