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1 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 16 straipsnio 12 dalies 3 punkt irj idéstyti taip:
,,3) pateikusiems patvirtinim apie skatinimo kvotq paskirstymo aukcione 1aimêt pried prie
rinkos kainos, iskyrus atvejus, kai elektrinèms netaikomas Atsinaujinanèi itekIii1 energetikos
statyme nustatytas priedas prie rinkos kainos. is reikalavimas taikomas tik iduodant leidimus
plétoti elektros energijos gamybos pajégumus i atsinaujinanii4 energijos itek1ii4.”
2. Pakeisti 16 straipsnio 13 dalj irj idéstyti taip:
,,1 3. Tais atvejais, iskyrus Atsinaujinani4 itek1i4 energetikos statymo 20 straipsnio 4 dalyje
nurodytus atvejus, kai elektros energijos gamybos pajéguml4 pletra yra susijusi su riboto elektros
tinkli4 pralaidumo ir galios panaudojimu tam tikrame tinkli4 take ar j dalyje, io jstatymo ir
Atsinaujinaniq itek1it4 energetikos jstatymo nustatyta tvarka ir s1ygomis leidimai plètoti elektros
energijos gamybos pajégumus iduodami konkurso (aukciono) tvarka.”

2 straipsnis. 58 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 58 straipsnio 5 dalies pirmaj pastraip ir j idêstyti taip:
,,5. Centralizuotai elektros energij a, pagaminta naudoj ant atsinauj inanëius energijos itek1ius,
superkama i elektros energijos gamintoji, i kurii kituose jstatymuose ir teisés aktuose nustatyta tvarka
privaloma supirkti elektros energij. Visa supirkta elektros energija, pagaminta i atsinaujinanèiq
energijos itek1ii4, prekiaujama Prekybos elektros energija taisyklese nustatytais bUdais, tvarka ir
s1ygomis bei vadovaujantis ekonominio naudingumo ir maiausios finansinés natos elektros energijos
vartotojams, vieuosius interesus atitinkanii1 paslaugq 1èi4 mokétojams principais. Centralizuot4
elektros energijos i atsinaujinani4 energijos itek1ü prekyb vykdo visuomeninis tiekèjas ir (ar)
Energetikos ministerijos, Vyriausybes nustatyta tvarka, kuri, be kita ko, reglamentuoja tokios jmonès
pakeitimo procedar, paskirta jmonê. Nupirkta elektros energija gali bãti tiekiama ir visuomeninio
tiekéjo, ir paskirtosios jmonès vartotojams. Paskirtqja jmone skiriama monO turi atitikti iuos
reikalavimus:”.
3 straipsnis. 67 straipsnio pakeitimas
Pripainti netekusia galios 67 straipsnio 8 dalj.
4 straipsnis. Jstatymo siga1iojimas ir jgyvendinimas
1. is jstatymas, iskyrus io straipsnio 2 dalj, jsigalioja 2019 m. gegués 1 d.
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2. Lietuvos Respublikos Vyriausybê, Lietuvos Respublikos energetikos ministras, Vaistybine
kainl4 ir energetikos kontrolés komisija iki io jstatymo jsigaliojimo priima io jstatymo
gyvendinamuosius teisés aktus.
Skelbiu / Lietuvos Respublikos Seimo priimtq jstalymq.
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