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AB „Achema“
AB „ORLEN Lietuva“
AB „Akmenės cementas”
Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
Energetikos ministerijai
Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija
Lietuvos pramoninkų konfederacijai
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai
Susisiekimo ministerijai
Teisingumo ministerijai
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DĖL ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ
SKYRIMO IR PREKYBOS JAIS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO PROJEKTO
Įgyvendinant 2019 m. spalio 31 d. Komisijos įgyvendinamąjį reglamentą (ES) 2019/1842,
kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB taikymo taisyklės,
susijusios su tolesne nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo koregavimo dėl veiklos
lygio pokyčių tvarka, parengėme ir siunčiame derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004
m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos
leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau –
Projektas). Projekto esmė pateikiama aiškinamajame rašte.
Su visuomene konsultuojamasi 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 10 darbo dienų nuo Projekto paskelbimo TAIS.
Negavus argumentuotų pastabų ir pasiūlymų iki nurodyto laiko, bus laikoma, kad Įsakymo
projektui pritarta.
PRIDEDAMA:
1. Įsakymo projektas, 20 lapų.
2. Įsakymo projekto aiškinamasis raštas, 1 lapas.
3. Įsakymo projekto ir 2019 m. spalio 31 d. Komisijos Įgyvendinamojo Reglamento (ES)
2019/1842 atitikties lentelė, 4 lapai.
4. Įsakymo projekto ir 2019 m. spalio 31 d. Komisijos Įgyvendinamojo Reglamento (ES)
2019/1868 atitikties lentelė, 3 lapai.
5. Administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaita, 1 lapas.
6. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 1 lapas.
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