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DĖL EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMO
TAISYKLIŲ KEITIMO PROJEKTO
Aplinkos ministerija teikia derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti
netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau –
projektas).
Projektas parengtas atsižvelgiant į 2021 m. balandžio 29 d. Atliekų tvarkymo įstatymo Nr.
VIII-787 2 ir 344 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-286, kuriame nustatyti transporto
priemonių pripažinimo eksploatuoti netinkamomis (atliekomis) kriterijai.
Projekto tikslas – suderinti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 344 straipsnio 10
dalies ir Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių, patvirtintų aplinkos
ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 710 (toliau – Taisyklės), nuostatas dėl motorinių
transporto priemonių pripažinimo eksploatuoti netinkamomis (atliekomis) kriterijų, patikslinti
Taisyklėse nustatytus reikalavimus dėl eksploatuoti netinkamų motorinių transporto priemonių ir
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, traktorių, žemės ūkio mašinų, savaeigių mašinų,
priekabų ir puspriekabių, kurioms netaikomi Atliekų tvarkymo įstatyme nustatyti kriterijai,
surinkimo, laikymo ir apdorojimo, kad atliekos ir veikla, susijusi su jų tvarkymu, nekeltų neigiamo
poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai.
Projektas įgyvendina 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių.
Projekto nuostatoms įgyvendinti nereikės priimti naujų teisės aktų, pakeisti ar pripažinti
netekusiais galios galiojančių teisės aktų.
Projekte apibrėžti terminai Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo nustatyta tvarka bus
suderinti su Valstybine lietuvių kalbos komisija suderinus projektą su suinteresuotomis
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institucijomis.
Projektą parengė Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės (grupės vadovė – Vilma
Slavinskienė, tel. 8 698 75 027, el. p. vilma.slavinskiene@am.lt) patarėjas Mindaugas Kauzonas
(tel. 8 695 26 717 , el. p. mindaugas.kauzonas@am.lt) ir Aplinkos ministerijos Atliekų politikos
grupės vyr. patarėja Jovita Surdokienė (tel. 8 696 54 712, el. p. jovita.surdokiene@am.lt).
Prašome per 10 darbo dienų po projekto paskelbimo Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų
informacinėje sistemoje (TAIS) pagal kompetenciją pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl projekto.
Negavus argumentuotų pastabų ir pasiūlymų iki nurodyto laiko, bus laikoma, kad projektui pritarta.
PRIDEDAMA:
1. Projektas, 8 lapai.
2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 2 lapai.
3. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr.
710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“ projekto atitikties lentelė, 12 lapų.
4. Antikorupcinio vertinimo pažyma, 8 lapai.

Aplinkos viceministrė

Raminta Radavičienė
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Mindaugas Kauzonas, tel. 8 695 26717, el. p. mindaugas.kauzonas@am.lt
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