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Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai

Nr.

DĖL NUTARIMO PROJEKTO
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM) teikia po svarstymo
2021 m. kovo 30 d. tarpinstituciniame pasitarime patikslintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir
272 straipsnių papildymo bei įstatymo papildymo 292 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIIP-3831“
projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projekte teikiama Vyriausybės išvada dėl Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 272 straipsnių papildymo bei įstatymo papildymo
292 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIIP-3831 (toliau – įstatymo projektas), patikslinta
atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2021 m. kovo 22 d.
išvadoje
Nr. NV-518 pateiktus pasiūlymus.
Buvo apsvarstytas Teisės grupės pasiūlymas dėl Nutarimo projekto 3 punkte dėstomų
argumentų ir jų santykio su 2020 m. birželio 30 d. priimtu Saugaus eismo automobilių keliais
įstatymo Nr. VIII-2043 1, 2, 20 ir 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 273 straipsniu
įstatymu Nr. XIII-3218 (įsigalios 2021 m. gegužės 1 d.). VRM nuomone, įstatymo projekte
siūlomas teisinis reguliavimas ir įsigaliosiančiame pakeitimo įstatyme numatytas reglamentavimas
nėra tapatūs, nes skiriasi duomenų viešo skelbimo tikslai ir nurodytų duomenų specifika, įstatymo
projekte siūlomas duomenų gavimo elementas neatitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento
nuostatų, tretiesiems asmenims teisė rinkti asmens duomenis iš kitų duomenų valdytojų, įskaitant
nurodytus įstatymo projekte, nėra apribota ir dabar, nes asmenys gali kreiptis į duomenų valdytojus
pagrįsdami savo prašymą, todėl siūlomas įstatymo pakeitimas yra perteklinis.
Nutarimo projektas su Teisės grupe suderintas darbo tvarka.
Nutarimo projektą parengė VRM Viešojo saugumo politikos grupės (grupės vadovas
Darius Domarkas, tel. (8 5) 271 8881, el. p. darius.domarkas@vrm.lt) patarėja Zita Klumbytė
(tel. (8 5) 271 7225, el. p. zita.klumbyte@vrm.lt).
PRIDEDAMA. Nutarimo projektas, 3 lapai.
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