2019 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos deleguoto reglamento (ES) 2019/1868 ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų
skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto
ATITIKTIES LENTELĖ
2019 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES)
2019/1868, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr.
1031/2010 siekiant suderinti apyvartinių taršos leidimų aukcionus su
2021–2030 m. ES ATLPS taisyklėmis ir apyvartinių taršos leidimų
priskyrimu finansinėms priemonėms pagal Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 2014/65/ES
<...>
19) 24 ir 25 straipsniai pakeičiami taip:
„<...>
25 straipsnis
Apyvartinių taršos leidimų panaikinimo pagal Direktyvos 2003/87/EB
12 straipsnio 4 dalį tvarka
1.
Bet kuri valstybė narė, ketinanti panaikinti apyvartinius taršos
leidimus, įtrauktus į savo bendrą aukcionuose parduoti skirtų leidimų
skaičių, kai jos teritorijoje nutraukiamas elektros energijos gamybos
pajėgumų eksploatavimas pagal Direktyvos 2003/87/EB 12 straipsnio 4
dalį, praneša Komisijai apie savo ketinimą ne vėliau kaip iki kalendorinių
metų, einančių po eksploatavimo nutraukimo metų, gruodžio 31 d.,
naudodama šio reglamento I priede pateiktą formą.
2. Apyvartinių taršos leidimų, kurie turi būti panaikinti pagal Direktyvos
2003/87/EB 12 straipsnio 4 dalį, kiekis atimamas iš atitinkamos valstybės
narės aukcione parduotino kiekio, nustatyto pagal šio reglamento 10
straipsnį, atlikus bet kokius koregavimus pagal Sprendimą (ES)
2015/1814.
3. Komisija skelbia valstybių narių pateiktą informaciją pagal I priedą,
išskyrus to priedo 6 punkte nurodytus pranešimus.
(*)

2019 m. vasario 26 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr.
D1-231 „Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos
leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“ (toliau – Projektas)
Projekto 96 punktas:
„96. Veiklos vykdytojui nutraukus įrenginio, skirto elektros energijos
gamybai, eksploatavimą dėl atsiradusiu papildomų nacionalinių
priemonių, Aplinkos ministerija gali siūlyti EK panaikinti ATL kiekį,
atitinkantį įrenginio per penkerius metus iki eksploatavimo
nutraukimo išmestą vidutinį patikrintą ŠESD kiekį, iš bendro
aukcione parduodamo ATL kiekio. Apie numatomą panaikinti ATL
kiekį Aplinkos ministerija, naudodamasi Tvarkos aprašo 3 priede
pateikta forma, informuoja EK per 20 darbo dienų nuo įrenginio
eksploatavimo nutraukimo pranešimo gavimo dienos. EK pritarus,
panaikinamų ATL kiekis atimamas iš Lietuvos Respublikai skirtų
aukcionuose parduodamų ATL kiekio, nustatyto pagal 2019 m.
rugpjūčio 28 d. Komisijos deleguoto reglamento (ES) 2019/1868 10
straipsnį, atliekant bet kokius koregavimus pagal 2015 m. spalio 6 d.
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2015/1814.“.

Reglamento
perkėlimo
lygis (visiškas,
dalinis, nėra)
Visiškas

2019/856, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2003/87/EB nuostatos dėl Inovacijų fondo veiklos (OL L 140, 2019 5 28,
p. 6)."
Visiškas

Projekto 3 priedas:
I PRIEDAS

„Šiltnamio efektą sukeliančių

Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 I priedas pakeičiamas taip:

dujų
apyvartinių
taršos
leidimų skyrimo ir prekybos
jais tvarkos aprašo
3 priedas

„I PRIEDAS
Pranešimo apie valstybės narės savanorišką panaikinimą pagal
Direktyvos 2003/87/EB 12 straipsnio 4 dalį forma
Pranešimas pagal Direktyvos 2003/87/EB 12 straipsnio 4
dalį

PRANEŠIMO APIE VALSTYBĖS NARĖS SAVANORIŠKĄ
ATL PANAIKINIMĄ FORMA
Pranešimas apie panaikinamų apyvartinius taršos leidimų kiekį, įtrauktą į
Lietuvos Respublikos bendrą aukcionuose parduoti skirtų apyvartinių
taršos leidimų kiekį, kai Lietuvos Respublikos teritorijoje nutraukiamas
elektros energijos gamybai skirtų įrenginių eksploatavimas pagal
Direktyvos 2003/87/EB 12 straipsnio 4 dalį

1.

Pranešimą teikianti valstybė narė ir valdžios institucija:

2.

Pranešimo data:

1.

Pranešimą teikianti valstybė narė ir valdžios
institucija:

3.

Elektros energijos gamybos įrenginio (toliau – įrenginys),
kurio eksploatavimas valstybės narės teritorijoje nutrauktas,
informacija pagal ESTŽ registruotus duomenis, nustatytus
deleguotajame akte, priimtame pagal Direktyvos 2003/87/EB
19 straipsnio 3 dalį, įskaitant:

2.

Pranešimo data:

3.

Elektros energijos gamybos įrenginio (toliau –
įrenginys), kurio eksploatavimas valstybės narės
teritorijoje nutrauktas, informacija pagal Europos
Sąjungos sandorių žurnalo registruotus duomenis:

a)

Įrenginio pavadinimas:

b)

Įrenginio identifikatorius iš Europos Sąjungos
sandorių žurnalo:

c)

Įrenginio operatoriaus pavadinimas:

4.

Įrenginio eksploatavimo nutraukimo ir šiltnamio
efektą sukeliančių dujų leidimo panaikinimo data:

a)
b)
c)
4.

Įrenginio pavadinimas:
Įrenginio identifikatorius iš ESTŽ:
Įrenginio operatoriaus pavadinimas:
Įrenginio eksploatavimo nutraukimo ir šiltnamio efektą

5.

6.

7.

“

sukeliančių dujų leidimo panaikinimo data:

5.

Papildomų nacionalinės teisės aktų, paskatinusių
nutraukti įrenginio eksploatavimą, apibūdinimas ir
nuoroda:

Papildomų nacionalinės teisės aktų, paskatinusių nutraukti
įrenginio eksploatavimą, apibūdinimas ir nuoroda:

6.

Patikrinto įrenginio išmestų teršalų kiekio ataskaitos
už penkerius metus iki eksploatavimo nutraukimo:

7.

Bendras panaikinamų apyvartinių taršos leidimų
kiekis:

8.

Metai, kuriems skirti apyvartiniai taršos leidimai
panaikinami:

9.

Tikslus apyvartinių taršos leidimų, panaikinamų
kiekvienais iš 8 punkte nurodytų metų, kiekis:

Patikrinto įrenginio išmestų teršalų kiekio ataskaitos už
penkerius metus iki eksploatavimo nutraukimo:
Bendras panaikinamų apyvartinių taršos leidimų skaičius:

8.

Metai, kuriems skirti apyvartiniai taršos leidimai panaikinami:

9.

Tikslus apyvartinių taršos leidimų, panaikinamų kiekvienais iš
8 punkte nurodytų metų, skaičius:

“

