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Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo siūlomi pakeitimai

20 straipsnis. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimas
I Atsisakyti aukcionų tvarkos išduodant leidimus biokuro kogeneracinėms jėgainėms
3. Fiksuoti tarifai nustatomi ir skatinimo kvotos, atitinkančios šio įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nurodytus uždavinius,
paskirstomos aukciono būdu. Skatinimo kvotas ir aukcionų regionus nustato ir tvirtina Vyriausybė. Aukcionai organizuojami
elektrinių prijungimo prie elektros tinklų regionuose atskirai kiekvienai gamintojų grupei Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos nustatytais terminais, bet ne vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų nuo gamintojo prašymo organizuoti
aukcioną konkrečiai gamintojų grupei jo nurodytame regione pateikimo dienos. Aukcionuose turi teisę dalyvauti visi
gamintojai, pasirašę šio įstatymo 14 straipsnio 11 dalyje nurodytą ketinimų protokolą ir pateikę 14 straipsnio 13 dalyje
nurodytą gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą. Fiksuoto tarifo didžiausią galimą dydį kiekvieniems kalendoriniams
metams nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Aukciono laimėtoju pripažįstamas dalyvis, nurodęs
mažiausią pageidaujamą fiksuotą tarifą. Jeigu dviejų ar daugiau aukciono dalyvių pateikti pasiūlymai dėl pageidaujamo
fiksuoto tarifo dydžio sutampa, laimėtoju pripažįstamas dalyvis, pasiūlęs statyti didesnės galios elektrinių parką, įvertinus tai,
kad vienoje aukciono zonoje didžiausia elektrinių parko įrengtoji galia negali sudaryti daugiau kaip 40 procentų maksimalios
leidžiamos prijungti generuojančių šaltinių galios regione. Jeigu sutampa pasiūlymai ir dėl elektrinių parko galios, skatinama
kvota atitinkamame prijungimo taške tokiems aukciono dalyviams paskirstoma proporcingai jų pateiktos galios pasiūlymams.
Šios dalies nuostatos netaikomos kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo biokuro elektrinėms,
kai jų statyba paremta naudingu šilumos poreikiu. Šios elektrinės statomos vadovaujantis savivaldybių šilumos
ūkio specialiaisiais planais.
4. Fiksuotus tarifus kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo biokuro elektrinėms bei elektrinėms,
kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 30 kW, ir fiksuoto tarifo didžiausią galimą dydį aukcionuose dalyvaujantiems
gamintojams kiekvieniems kalendoriniams metams, atsižvelgdama į šiame įstatyme nustatytus fiksuotų tarifų nustatymo
principus, nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.
5. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija tvirtina fiksuotų tarifų kombinuotojo elektros energijos ir šilumos
gamybos ciklo biokuro elektrinėms bei elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 30 kW, ir fiksuotų tarifų
didžiausio galimo dydžio aukcionuose dalyvaujantiems gamintojams nustatymo metodiką ir nustato šių tarifų dydžius
kiekvienai gamintojų grupei.
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Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas

20 straipsnis. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimas
II Panaikinti reikalavimą, kad skatinimas biokuro kogeneracinėms jėgainėms, pradėtoms statyti iki AIE įstatymo
įsigaliojimo, turėjo leidimą gauti pagal „neegzistuojantį“ konkursą
8. Šiame straipsnyje numatytos nekintančios skatinimo priemonės taikomos 12 metų laikotarpiu nuo leidimo gaminti elektros
energiją išdavimo dienos. Jeigu gamintojui leidimas plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių
pajėgumus teisės aktų nustatyta tvarka išduotas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos konkurso būdu ar leidimas gaminti
elektros energiją išduotas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, tokiam gamintojui šio straipsnio 3 dalies nuostatos netaikomos
ir 12 metų laikotarpiu taikomas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytas fiksuoto tarifo didžiausias
galimas dydis šio įstatymo įsigaliojimo metais.
III Atsisakyti draudimo gauti paramą „elektrai“, jei gauta parama investicijoms į „šilumą“
14. Šio straipsnio nuostatos netaikomos gamintojams, kurie įrenginiams įsigyti po šio įstatymo įsigaliojimo dienos
pasinaudojo šio įstatymo aštuntajame skirsnyje nustatyta paramos schema.
IV Nustatyti skatinimo tvarką atliekų naudojimui energijos gamybai
27 straipsnis. Pramoninių ir komunalinių atliekų, tinkamų energijai gaminti, panaudojimas
1. Energijai gaminti tinkamų pramoninių ir (ar) komunalinių atliekų biologiškai skaidžios dalies naudojimo technologinius,
aplinkos apsaugos reikalavimus ir kokybės standartus nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.
2. Energetikos objektų, naudojančių energijai gaminti tinkamų pramoninių ir (ar) komunalinių atliekų biologiškai skaidžią dalį,
planavimo, leidimų verstis šia veikla išdavimo, statybos ir eksploatavimo tvarką bei energijos gamybos šiuose objektuose
skatinimo priemones ir jų taikymo tvarką pagal kompetenciją nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, vadovaudamasi
bendraisiais įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytais veiklos energetikos sektoriuje leidimų išdavimo, projektavimo ir
statybos, teritorijų planavimo, ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, aplinkos apsaugos ir kitais susijusiais reikalavimais.
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Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti
skatinimo tvarkos aprašo projektas

64. 56.
Asmenys, Projektams, kurie Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos
įstatyme ir Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis, pasinaudoję yra finansuojami iš nacionalinės ar
savivaldybių atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo programos lėšomis, taip pat kitais teisės
aktų nustatytais atvejais, tvarka ir sąlygomis pasinaudoję bet kokia kita parama investicijoms
atsinaujinančių energijos išteklių plėtros projektams finansuoti, neturi teisės kreiptis dėl lėšų, negali būti
taikomos šio Aprašo III, IV ir VIII skyriuose nurodytų nurodytos skatinimo priemonių tam pačiam
atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiam energetikos įrenginiui ar objektui priemonės. Taip pat
asmenys, kurių pagamintai projektai, kurie yra skatinami taikant fiksuotus tarifus ir (ar) pagamintos
elektros energijai iš atsinaujinančių energijos išteklių taikomi fiksuoti tarifai, nurodyti šio Aprašo 8 punkte, ir
(ar) tokios elektros energijos supirkimas, netenka teisės pasinaudoti energijos supirkimą, negali būti
finansuojami iš šiame punkte nurodytų programų lėšomis ar parama investicijoms tam pačiam
atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiam energetikos įrenginiui ar objektui. lėšų.

