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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO „DĖL
KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „ĮMONIŲ NEDALYVAUJANČIŲ
EUROPOS SĄJUNGOS APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMOJE
TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ ATNAUJINIMAS, PANAUDOJANT ATSINAUJINANČIUS
ENERGIJOS
IŠTEKLIUS“ VALSTYBĖS PAGALBOS TEIKIMO SCHEMOS
PATVIRTINIMO“ DERINIMO

Parengėme ir siunčiame derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo projektą
„Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Įmonių nedalyvaujančių Europos Sąjungos Apyvartinių
taršos leidimų prekybos sistemoje technologinių procesų atnaujinimas, panaudojant atsinaujinančius
energijos išteklius“ valstybės pagalbos teikimo schemos patvirtinimo“.
Prašytume Konkurencijos tarybos įvertinti įsakymo projekto atitikimą 651/2014 Bendrosios
išimties reglamento 14 straipsnio nuostatoms.
Su visuomene konsultuojamasi įsakymo projektą paskelbus Lietuvos Respublikos Seimo
teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemėje. Visuomenė pastabas ir
pasiūlymus gali teikti TAIS nustatytais terminais.
Prašome pastabas ir pasiūlymus pateikti per 10 darbo dienų nuo įsakymo projekto
paskelbimo TAIS. Negavus argumentuotų pastabų ir pasiūlymų iki nurodyto laiko, bus laikoma,
kad įsakymo projektui pritarta.
Įsakymo projektas atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas. Nauji terminai nenustatomi.
Įsakymo projektą parengė Aplinkos ministerijos Klimato politikos grupės (vyresn. patarėjas
Tomas Aukštinaitis, tel. 8 610 79985, el. p. tomas.aukstinaitis@am.lt) vyriausioji specialistė Emilija
Šaulytė, tel. 8 696 18175, el. p. emilija.saulyte@am.lt).
PRIDEDAMA. Aplinkos ministro įsakymo „Dėl Klimato kaitos programos priemonės
„Įmonių nedalyvaujančių Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje
technologinių procesų atnaujinimas, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius“ valstybės
pagalbos teikimo schemos patvirtinimo“ projektas, 3 lapai.
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