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1 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 27 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Per 180 dienų nepašalinus priežasčių, dėl kurių buvo sustabdytas leidimas
motorinei transporto priemonei ir (ar) priekabai dalyvauti viešajame eisme, taip pat šio
įstatymo 25 straipsnio 6 dalyje nustatytais atvejais vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka
panaikinamas leidimas šiai motorinei transporto priemonei ir (ar) priekabai dalyvauti
viešajame eisme ir ji išregistruojama. Šių motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų
valstybinio registracijos numerio ženklai pripažįstami negaliojančiais. Šioje dalyje
nurodytos motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos vėl gali dalyvauti viešajame
eisme tik iš naujo registruotos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.“
2. Pakeisti 27 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:
„6. Kai draudimo įmonė, apdraudusi atsakingo už eismo įvykio metu padarytą žalą
asmens civilinę atsakomybę, ar Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro
įgalioti asmenys (paskirti ekspertai), vadovaudamiesi Vyriausybės patvirtintomis Eismo
įvykių metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokų mokėjimo taisyklėmis,
nustato, kad eismo įvykio metu nukentėjusiam trečiajam asmeniui transporto priemonę
remontuoti ekonomiškai netikslinga, informacija apie šią transporto priemonę turi būti
pateikta Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrui. Tokios transporto
priemonės techninė apžiūra susisiekimo ministro arba jo įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka panaikinama ir ši transporto priemonė turi teisę sugrįžti į Lietuvos Respublikos
viešąjį eismą tik po atkuriamojo remonto patvirtinus, kad ji yra tinkamai suremontuota ir
yra žmonių sveikatai bei saugumui nepavojinga. Ši transporto priemonė vėl gali dalyvauti
viešajame eisme tik nustatyta tvarka panaikinus draudimą dalyvauti viešajame eisme.“
3. Pakeisti 27 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:
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„12. Leidimas dalyvauti viešajame eisme transporto priemonės valdytojo prašymu
sustabdomas ne ilgesniam negu trejų metų laikotarpiui. Šis terminas gali būti pratęstas
vieniems metams.“
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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