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1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 1 straipsnio 4 da1 ir j idéstyti taip:
,,4. Pagrindinis io statymo udavinys
siekti, kad 2020 metais energijos gamybos i
atsinaujinanci4 itek1ii4 energijos dalis, palyginti su a1ies bendruoju galutiniu energijos suvartojimu,
sudarytl ne maiau kaip 30 procenti., ir kad i dalis toliau but4 didinama, tam panaudoj ant naujausias
ir veiksmingiausias atsinaujinanëi4 energijos itekIiq naudojimo technologijas ir skatinant energijos
vartojimo efektyvum.”
2. Pakeisti 1 straipsnio 5 dalj irj idéstyti taip:
,,5. Sio jstatymo udaviniai atskiruose energetikos sektoriuose:
1) atsinaujinaniq itek1ii4 energijos da1, palyginti su transporto sektoriaus galutiniu energijos
suvartojimu, visq rüi4 transporte padidinti ne maiau kaip iki 10 procent1. Didiausia bendra
biodegal4 ir skystujq bioprodukti., pagamintl4 i jav ir kitq krakmolingl4 augalq, cukn ir aliejinil4
augalq bei augalq, auginamq emés ükio paskirties eméje kaip pagrindinis pasélis energijos
gamybos tikslais, dalis turi bãti ne didesné kaip 7 procentai transporto sektoriaus galutinio energijos
suvartojimo, o siektina biodegalq, pagamint4 i a1iav, ir kit4 degalq, numatyt4 io statymo
6 straipsnio 14 punkte nurodytame Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintame srae,
dalis sudarytq ne maiau kaip 0,5 procento transporto sektoriaus galutinio energijos suvartojimo;
2) elektros energijos, pagamintos i atsinaujinaniq energijos itek1i14, dalj, apskaiiuojam
io statymo 13 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka, palyginti su a1ies bendruoju galutiniu elektros
energijos suvartojimu, siekti padidinti ne maiau kaip iki 30 procentq;
3) centralizuotai tiekiamos i1umos energijos, pagamintos i atsinaujinanéii4 energijos
itek1iq, dalj i1umos energijos balanse padidinti ne maiau kaip iki 70 procentq, o namq ãkiuose
atsinaujinanèi4 energijos itek1ii dalj i1dymui sunaudojami. energijos itek1ii4 balanse padidinti ne
maiau kaip iki 80 procentq.”
—

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 2 straipsnj 6’ dalimi:
,,6’. Atskaitiné elektros energijos kaina kaina, kuri4 gamintojas pagrstai gali tikOtis gauti
elektros energij parduodamas rinkoje.”
2. Papildyti 2 straipsnj 18’ dalimi:
,,18’. Elektros energijos i atsinaujinanit itek1iq priedas prie rinkos kainos (toliau
priedas prie rinkos kainos)
iame jstatyme nustatyta tvarka ir sIygomis elektros energijos
gamintojui garantuojamos pajamos u pagamint ir j elektros tinklus patiekt elektros energijos i
atsinaujinanéii energijos itek1iM vienet.”
3. Pripainti netekusia galios 2 straipsnio 27 da1.
—

—

—

3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas
1. Pakoisti 3 straipsnio 2 da1 i1 j idtyti

taip.
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,,2. Atsinaujinanii4 energijos itek1ii naudojimas skatinamas taikant nustatyt paramos
schemq, kuri sudaro viena ar kelios skatinimo priemonés. Skatinimo priemonémis yra laikoma:
1) priedas prie rinkos kainos;
2) energetikos tinkiq ar sisteml4 galios ir pralaidumo ar kitq atitinkam4 techninii4 parametrq
rezervavimas atsinaujinanius energijos itek1ius naudojantiems jrenginiams prijungti;
3) elektros energijos gamintoji atleidimas nuo atsakomybes u pagamintos elektros energijos
baIansavim ir (ar) elektrinés gamybos pajégum4 rezervavim skatinimo laikotarpiu. Si skatinimo
priemoné netaikoma elektros energij os i atsinauj inanii itek1ii gamintoj ams, kuriq eksploatuojama
elektriné yra 500 kW ir didesnés jrengtosios elektros energijos galios, arba bandomiesiems vejo
elektrinill projektams, kurii4 frengtoji elektros energijos galia yra 3 ir daugiau MW ar elektrinç sudaro
3 ir daugiau elektros gamybos frenginii4;
4) energijos i atsinaujinanãi4 energijos itek1ii4 supirkimas. Si skatinimo priemoné netaikoma
elektros energijos i atsinaujinanãii4 itek1ii4 gamintojams, kuriti eksploatuojama elektriné yra didesné
neil0kW;
5) parama emés ükio produkcijos biokuro, biodegalq, biotepah ir bioalyvq gamybos
a1iavos gamybai ir perdirbimui;
6) privalomo atsinaujinani energijos itek1iq naudojimo energijai gaminti ir (ar) privalomo
energijos i atsinaujinanéiq energijos itek1ii4 vartojimo, taip pat biodegalq naudojimo reikalavimai;
7) parama investicijoms j atsinaujinanius energijos itek1ius naudojanêias technologijas;
8) kitos statymq nustatytos lengvatos.”
2. Pakeisti 3 straipsnio 2’ dalj irj idéstyti taip:
,,2 Sio straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose numatytos skatinimo priemonés asmenims
taikomos tik tuo atveju, kai jie io jstatymo irjo jgyvendinamujq teisés aktq nustatyta tvarka gyja ir
turi teisç io straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyt skatinimo priemonç.”
—

—

4 straipsuis. 5 straipsnio pakeitimas
1. Pripainti netekusiu galios 5 straipsnio 1 dalies 6 punkt.
2. Buvusius 5 straipsnio 7—10 punktus laikyti atitinkamai 6—9 punktais.
5 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 11 straipsnio 1 punkt irjj idéstyti taip:
,,1) tvirtina priedo prie rinkos kainos didiausio galimo dydio nustatymo metodik;”.
2. Pakeisti 11 straipsnio 2 punkt irjj idéstyti taip:
,,2) tvirtina priedo prie rinkos kainos didiausi ga1im dydj ir kontroliuoja, kaip jis
taikomas;”.
3. Papildyti 11 straipsn nauju 3 punktu:
,,3) tvirtina atskaitinés elektros energijos kainos nustatymo metodikq”.
4. Papildyti 11 straipsnj nauju 4 punktu:
,,4) tvirtina atskaitinç elektros energijos kain ir kontroliuoja, kaip ji taikoma;”.
5. Papildyti 11 straipsnj nauju 5 punktu:
,,5) tvirtina elektros energijos gamintoj investicij j elektrines, kurioms taikomos io
jstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytos skatinimo priemonés, atsipirkimo nustatymo
tvark;”.
6. Buvusius 11 straipsnio 3—14 punktus laikyti atitinkamai 6—17 punktais.

6 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 13 straipsnj irj idéstyti taip:
,,13 straipsnis. Atsinaujinanëiq energijos itek1h! naudojimo elektros energijai gaminti
plétra
1. Atinaujinanig cncrgiju, jtck1ig naudujiinu elekiros energijai gaminti pletra yra vienas i
strateginiq vaistybes energetikos politikos tikslti.
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2. Maksimalius atsinaujinanèil4 energijos itek1iq elektros energijos, pagamintos
atsinaujinanius energijos itek1ius naudojaniose elektrinése, prijungtos prie elektros tinkh, kiekius
nustato is jstatymas. Atsinaujinani14 energijos itek1i4 naudojimas elektros energijai gaminti
skatinamas io jstatymo ir kit4 teisés aktq nustatyta tvarka ir s1ygomis.
3. Sio statymo udavinys elektros energetikos sektoriuje utikrinti, kad iki 2020 metq
elektros energijos i atsinaujinani4 energijos itekIi4 kiekis, apskaiëiuojamas io straipsnio 6 dalyje
nustatyta tvarka, sudarytq ne maiau nei 3 TWh, nepriklausomai nuo elektros energijos gamybai
planuojamq naudoti atsinaujinanëii. energijos itek1iq.
4. Siekiant io straipsnio 3 dalyje nurodyto udavinio, elektrinés statomos vadovauj antis
bendraisiais teisés akt4 reikalavimais ir (ar) taikant io statymo 20, 20’ ir 202 straipsniuose nurodytas
paramos schemas ir 41 straipsnyje nurodytus finansavimo a1tinius. Pasiektas io straipsnio 3 dalyje
nurodytas elektros energijos kiekis neriboja elektriniq statybos, vadovauj antis bendraisiais teisés aktq
reikalavimais ar naudojantis io jstatymo 41 straipsnyje nurodytais finansavimo a1tiniais, elektros
energij gaminaniq vartotoji ir perteklinés elektros energijos gamintojij elektriniq statybos.
5. Kai elektrini4 bendras elektros energijos gamybos kiekis, apskaiëiuojamas io straipsnio 6
dalyje nustatyta tvarka, pasiekia io straipsnio 3 dalyje nurodyt4 gamybos kiekj, pradétas ir nebaigtas
skatinimo kvotq paskirstymas iame jstatyme ir jo jgyvendinamuosiuose teisés aktuose numatytais
büdais nutraukiamas.
6. Elektriniq bendras elektros energijos garnybos kiekis apskaiiuojamas Vyriausybés
jgaliotos institucijos nustatyta tvarka, jvertinant elektros energijos kiekj, pagamint4 ar planuojamq
pagaminti elektrinése, kurioms taikomos iame jstatyme nurodytos skatinimo priemonès, ir elektros
energijos kiekj, pagamint ar p1anuojam pagaminti elektrinése, kurios statomos ir pastatytos
vadovaujantis bendraisiais teisés aktq reikalavimais. Vaistybiné kainl4 ir energetikos kontrolès
komisija, vadovaudamasi Vyriausybês ga1iotos institucijos nustatyta tvarka, apskaièiuoja ir savo
intemeto svetainéje vieai skelbia ir nuolat atnaujina informacij apie pasiekt kiekj, nurodyt4 io
straipsnio 3 dalyje.
7. Elektros energij gaminanëil4 vartotoj saulés viesos, véjo ir biomasés energijos itek1ius
naudojanëi elektriniij frengtoji suminé galia apskaiiuojama kaip iq elektrinil4 jrengtuji galil4,
nurodytq gaIiojaniuose leidimuose plétoti elektros energijos gamybos pajégumus, leidimuose
gaminti elektros energij ir prijungimo s1ygose, iduotose elektros energij gaminantiems
vartotojams, numatantiems plêsti (jrengti) atsinaujinanius energijos itek1ius naudojanias
elektrines, kurioms Elektros energetikos jstatymo 16 straipsnio 14 dalyje nustatyta tvarka leidimas
plétoti elektros energijos gamybos pajégumus nereikalingas, suma. Vaistybiné energetikos inspekcija
prie Energetikos ministerijos skelbia irnuolat atnaujina informacij apie elektros energij gaminanéil4
vartotojq elektrinill jrengtaj suminç ga1i savo intemeto svetainéje.”
—

7 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 14 straipsnio 5 da1 irj idéstyti taip:
,,5. Statyti ar rengti elektrinç planuojantis asmuo turi teisç pasirinkti kit4 technologiniu ir
ekonominiu poiãriu tinkam4 elektrinés prijungimo tak, atsive1gdamas j elektros tinklq
operatoriaus nurodyt elektros tinkl4 pajOgumo lygj ir elektrinOs rengtaj ga1i. Pasirinkto
prijungimo tako atitikt nustatytiems technologiniams ir ekonominiams kriterijams kiekvienu
konkreéiu atveju jvertina elektros tinkh! operatorius. Jeigu prijungiant elektrine statyti ar frengti
elektrinç planuojanëio asmens pasirinktame prijungimo take padidéja prijungimo snaudos,
padidejusios prijungimo s4naudos padengiamos io statymo 21 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.”
2. Pakeisti 14 straipsnio 6 dalj irj idëstyti taip:
,,6. Elektros tinkh1 operatorius turi teisç savo nuoiüra paskirti ir kit elektrinés prijungimo
tak, nepaisydamas statyti ar rengti elektrinç planuojanáio asmens pasirinkto prijungimo tako, kaip
nurodyta io straipsnio 5 dalyje. Del io paskyrimo atsirandanéios papildomos snaudos padengiamos
is saym 21 stral rii 5 da1j nutatyta tvaika.”
3. Pakeisti 14 straipsnio 11 dalies 6 punkt4 irjj idéstyti taip:
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,,6) statyti ar jrengti elektrinç p1anuojanio asmens jsipareigojimas per vien mênes nuo
elektrinês prijungimo prie elektros tinkll4 paslaugos sutarties jvykdymo dienos apmokèti io statymo
21 straipsnio 1 dalyje nurodyto dydio elektrinés prijungimo i1aidas;”.
4. Pakeisti 14 straipsnio 13 dalj irj idèstyti taip:
,,13. Statyti ar frengti elektrine planuojantis asmuo, pasiraçs ketiniml4 protokoh, privalo
pateikti elektros tinkl4 operatoriui io jstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydio prievoliq
jvykdymo utikrinim, garantuojant tinkhl operatoriui io asmens sipareigojim14 jrengti naujus arba
plèsti esamus elektros energijos gamybos i atsinaujinani14 energijos itek1iq pajégumus vykdym,
ne véliau kaip likus 15 kalendorinii4 dienq iki io jstatymo 20 straipsnio 4 dalyje nurodyto skatinimo
kvoti.1 paskirstymo aukciono.”
8 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 15 straipsnio 1 dalj irj idèstyti taip:
,,1. Asmuo, pasiraçs io statymo 14 straipsnio 11 dalyje numatyt ketinimil protokok,
elektros tinkli4 operatoriui pateikia savo prievoliq jvykdymo utikrinim, garantuojantj elektros tinkh1
operatoriui io asmens jsipareigojimus pletoti elektros energijos gamybos pajégumus i
atsinaujinanèi energijos itek1iq. Asmens prievoliq vykdymo utikrinimo dydis apskaKiuojamas
dauginant numatomq jrengti elektrinés pajéguml4 dyd (kW) i 14,48 euro u I kW. Asmuo, Iaiméjçs
skatinimo kvotq paskirstymo aukcion, dvigubai padidina elektros tinkh operatoriui pateik4
prievo1i1. jvykdymo utikrinimo dydj. Norint pratçsti leidimo plétoti elektros energijos gamybos i
atsinaujinani14 energijos itek1ii4 pajégumus galiojimo termin, kaip tai nustatyta Elektros
energetikos jstatyme, prievoli4 vykdymo utikrinimo dydis padidinamas dydiu, kuris
apskaiiuojamas dauginant numatoml4 frengti elektrinés pajégumq dydj (kW) i 14,48 euro u 1 kW
ir laikotarpio, kuriam norima pratçsti io leidimo galiojimo termin, trukmés, ireiktos metais.”
2. Pakeisti 15 straipsnio 2 da1 irj idéstyti taip:
,,2. Jeigu io straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo nelaimi io statymo 20 straipsnio 4 dalyje
nurodyto skatinimo kvot4 paskirstymo aukciono, atsisako dalyvauti io jstatymo 20 straipsnio
4 dalyje nurodytame skatinimo kvotq paskirstymo aukcione arba, laimejçs io statymo
20 straipsnio 4 dalyje nurodyt skatinimo kvot4 paskirstymo aukcion4, ubaigia ketinimq protokole
numatytos rengtosios galios elektrinés statyb Statybos statyme nustatyta tvarka ir iam asmeniui
Elektros energetikos jstatyme nustatyta tvarka iduotas leidimas gaminti elektros energij, elektros
tinkh4 operatorius atsisako savo teisil4 pagal io asmens prievoliq jvykdymo utikrinim ir grina j
iam asmeniui ar jo prievoliq vykdymo utikrinim4 idavusiam asmeniui. Sios dalies nuostatos del
prievolil4 jvykdymo utikrinimo grinimo taikomos ir tuo atveju, kai io jstatymo 20 straipsnio
4 dalyje nurodytas skatinimo kvot paskirstymo aukcionas nutraukiamas io jstatymo 13 straipsnio
5 dalyje ir 20 straipsnio 18 dalyje numatytais pagrindais.”
9 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 20 straipsnj ir jj idestyti taip:
,,20 straipsnis. Atsinaujinanitj energijos itek1iq naudojimo elektros energij ai gaminti
skatinimas
1. Elektros energijos gamyba i atsinaujinaniq energijos itek1iq, ios elektros energijos
balansavimas ir centralizuota prekyba, vykdoma Vyriausybés ar jos jgaliotos institucijos nustatyta
tvarka, yra vieuosius interesus atitinkanti paslauga. iame jstatyme ir Vyriausybés nustatyta tvarka
taikomo priedo prie rinkos kainos mokéjimo tvark ir s1ygas nustato Vyriausybe, tvirtindama
vieuosius interesus atitinkaniq paslaugq teikimo elektros energetikos sektoriuje ir vieuosius
interesus atitinkanèiq paslaugq 1éi4 administravimo tvarkos apraus ir Atsinaujinanii4 energijos
itek1i4 naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos apra.
2. Elektros energijos gamyba i atsinaujinaniq energijos itek1ii skatinama Vyriausybés
nutay1a vie
u jiitci
u atitiukaiiig plaugL Likiiiio elekiros euergetikos sektouj e tvarka
sumokant iam garnintojui skatinimo kvotq paskirstymo aukcione 1aimét pried prie rinkos kainos,
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kai valandiné kaina elektros energijos biroje Lietuvos zonoje yra maesné u Valstybinès kainq ir
energetikos kontrolés komisijos nustatyt atskaitinç elektros energijos kain arba jai lygi, arba
sumokant iam gamintojui didiausios galimos kainos ir valandinés kainos elektros energijos biroje
Lietuvos zonoje skirtum, kai valandiné kaina elektros energijos biroje Lietuvos zonoje yra didesné
u Vaistybinés kain4 ir energetikos kontrolés komisijos nustatyt atskaitinç elektros energijos kain.
Priedas prie rinkos kainos néra mokamas, kai valandinè kaina elektros energijos biroje Lietuvos
zonoje yra didesné u didiausi ga1im kain4 arba kai valandiné kaina elektros energijos biroje
Lietuvos zonoje yra maesné arba lygi nuliui.
3. Didiausia galima kaina apskaiiuojama kaip Vaistybines kainq ir energetikos kontrolés
komisijos nustatytos atskaitinés kainos ir gamintojo skatinimo kvotq paskirstymo aukcione laiméto
priedo prie rinkos kainos suma.
4. Priedas prie rinkos kainos nustatoma ir skatinimo kvotos elektrinéms, siekiant io statymo
13 straipsnio 3 dalyje nurodyto udavinio, paskirstomos skatinimo kvot4 paskirstymo aukciono büdu.
Skatinimo kvotq paskirstymo aukcionai organizuojami e1ektrini prijungimo prie elektros tinklij
regionuose statyti ar jrengti elektrines planuojanèil4 asmenq grupei, nepriklausomai nuo elektros
energijos gamybai planuojam4 naudoti atsinaujinani14 energijos itek1iq, Vaistybines kainq ir
energetikos kontrolés komisijos nustatytais terminais, ne véliau kaip per 180 kalendoriniq dieni. nuo
Vaistybinés kainq ir energetikos kontrolés komisijos paskelbimo savo interneto svetainéje apie
p1anuojam organizuoti skatinimo kvot paskirstymo aukcion nurodytame regione dienos.
Skatinimo kvotq paskirstymo aukcionuose turi teisç dalyvauti visi asmenys, atitinkantys ias s1ygas:
1) teisés akt nustatyta tvarka néra pradejc elektrinés, del kurios kreipiasi del dalyvavimo
skatinimo kvotq paskirstymo aukcione, statybos projekto vadovauj antis bendraisiais teisés aktq
reikalavimais (gave leidim4 plétoti elektros energijos gamybos pajégumus, su tinklq operatoriumi
sudarç prijungimo prie elektros tinklq pas1augi sutart, gavç statyb 1eidianëius dokumentus ar kitus
dokurnentus, reikalingus elektrinés statybai);
2) jsipareigoj c prisiimti balansavimo atsakomybç;
3) jsipareigojç demontuoti elektrinç teisés aktq nustatyta tvarka panaikinus 1eidim gaminti
elektros energij;
4) pasiraç io jstatymo 14 straipsnio 11 dalyje nurody4 ketiniml4 protokok ir pateikç
14 straipsnio 13 dalyje nurodytq asmens prievoliij vykdymo utiknnim.
5. Valstybine kain4 ir energetikos kontrolés komisija nustato konkretaus skatinimo kvoti
paskirstymo aukciono priedo prie rinkos kainos didiausi ga1im dydj ar procentinj dydj,
vadovaudamasi, skaidriais ir nediskriminaciniais principais. Priedo prie rinkos kainos didiausio
galimo dydio negali viryti skatinimo kvotq paskirstymo aukciono dalyvio pateiktas pasiulymas del
pageidaujamo priedo prie rinkos kainos. Priedo prie rinkos kainos didiausias galimas dydis néra
skelbiamas vieai. Skatinimo kvotq paskirstymo aukciono dalyvis, kurio pateiktas pasiulymas del
pageidaujamo priedo prie rinkos kainos virija Valstybinés kainq ir energetikos kontrolés komisijos
nustaty4 priedo prie rinkos kainos didiausi ga1im dyd, a1inamas i tolesnio dalyvavimo
skatinimo kvotq paskirstymo aukcione.
6. Skatinimo kvotq paskirstymo aukciono laimétoju pripajstamas dalyvis, nurodçs maiausi4
pageidaujam pried prie rinkos kainos. Jeigu dvieji. ar daugiau skatinimo kvoti paskirstymo
aukciono dalyvii pateikti pasiUlymai del pageidaujamo priedo prie rinkos kainos sutampa, laimétoju
pripajstamas dalyvis, pasialçs pagaminti didesnj elektros energijos kiekj. Jeigu sutampa pasiulymai
ir del elektros energijos gamybos kiekio, skatinimo kvota atitinkamame prijungimo take tokiems
skatinimo kvotq paskirstymo aukciono dalyviams paskirstoma proporcingai jq pateikto kiekio
pasiãlymams.
7. Skatinimo kvotl4 paskirstymo aukciono laimétojas Vaistybines kainq ir energetikos
komisijos nustatyta tvarka ir terminais privalo pateikti investicin projekt ir j pagrindianius
dokumentus, kuriuose, be kita ko, turi büti nurodytos investicijos elektriniii frengim, prijungim ir
balansavini, taip pat tuti biti iiuiodyli elekLws energijos gamybos kiekial, eleRtrlnnl eksploatavimo
kintamos sqnaudos, aliavq kuro sigijimo snaudos. Jeigu pateikti ne visi investicinl projekt
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pagrindiantys dokumentai arba pateikti duomenys yra neteisingi, taip pat jeigu ji nepakanka
nustatyti, ar dokumentai pagrindia pateikt investicinl projek4, Vaistybiné kain4 ir energetikos
kontrolés komisija ne vêliau kaip per 10 darbo diernj nuo investicinio projekto ir jj pagrindianh
dokument4 pateikimo dienos pranea skatinimo kvoti paskirstymo aukciono laimêtojui, kad bütina
pateikti trflkstamus dokumentus ar informacij. Skatinimo kvotq paskirstymo aukciono laimétojas
trükstamus dokumentus ar informacij pateikia ne vèliau kaip per 30 kalendoriniq dien4 nuo
praneimo gavimo dienos. Jeigu skatinimo kvoti paskirstymo aukciono laimétojas per nustaty4
terming nepateikia investicinio projekto ir (ar) jj pagrindianèii dokument ar pateikt4 dokument4
ar informacijos nepakanka nustatyti investicinio projekto pagrjstumui, skatinimo kvoti paskirstymo
aukciono laimétojas per vien, ménes ibraukiamas i skatinimo kvotq paskirstymo aukciono
laimétoj4 srao. Atsiradusi laisva skatinimo kvota paskirstoma organizuojant nauj skatinimo kvotq
paskirstymo aukcion, kaip numatyta iame straipsnyje.
8. Skatinimo kvoti paskirstymo aukciono laimétojas ne véliau kaip per 3 ménesius nuo
skatinimo kvotq paskirstymo aukciono laiméjimo io statymo ir Elektros energetikos jstatymo
nustatyta tvarka privalo kreiptis Valstybinç energetikos inspekcij prie Energetikos ministerijos del
leidimo plétoti elektros energijos gamybos pajégumus idavimo ir jj gauti. Tuo atveju, jeigu
skatinimo kvotq paskirstymo aukciono laimétojas per nustatyt termin nesikreipia del leidimo
pletoti elektros energijos gamybos pajégumus idavimo arba is leidirnas neiduodarnas, netenka
galios arjo galiojimas panaikinamas Energetikos statyme ir Elektros energetikos jstatyme nustatytais
pagrindais, skatinimo kvotq paskirstymo aukciono laimétojas per vien mênesj nuo bent vienos i
nurodyti ap1inkybii atsiradimo dienos ibraukiarnas i skatinimo kvot paskirstymo aukciono
laimétojq s4rao. Atsiradusi laisva skatinimo kvota paskirstoma organizuojant nauj skatinimo kvotl4
paskirstymo aukcion, kaip numatyta iame straipsnyje.
9. Skatinimo kvoti paskirstymo aukcione turi teisç dalyvauti kitos vaistybés flares (kitq
valstybiq narh) fiziniai ir juridiniai asmenys, planuojantys toje valstybéje naréje (vaistybése narése)
statyti ar jrengti elektrinç ir atitinkantys io ir 63’ straipsnii reikalavimus. Siems asmenims skatinimo
kvotq paskirstymo aukcione galimas paskirstyti elektros energijos kiekis nustatomas atsive1giant :
1) i tos vaistybés flares (valstybiq naril4) praéjusiais kalendoriniais metais impormot elektros
energijos kiekj;
2) toje vaistybeje naréje (vaistybese narése) atsinaujinanèiq energijos itek1ii4 dali elektros
energij os gamyboje praéj usiais kalendoriniais metais;
3) bendrajj galutin elektros energijos suvartojim Lietuvos Respublikoje praéjusiais
kalendoriniais metais;
4) skatinimo kvotq paskirstymo aukcione p1anuojam paskirstyti elektros energijos kiek.
10. Atskaitiné elektros energijos kaina apskaiéiuojama Vaistybinés kainti ir energetikos
kontrolés komisijos nustatyta tvarka ir slygomis elektros energijos gamybos i atsinaujinanèiq
energijos itek1iq elektrinéms, nepriklausomai nuo elektros energijos gamybai planuojaml4 naudoti
atsinaujinancu4 energijos itekliq, vadovaujantis skaidriais ir nediskriminaciniais prineipais, ir
taikoma vis skatinamajj laikotarpj, be kita ko, atsive1giant j kain elektros energijos biroje.
11. iame straipsnyje numatytos nekintanéios skatinimo priemones taikomos, kol elektrinés
pinigi sraut4 grynoj i dabartiné verté pasiekia nulj, taëiau ne ilgiau nei 12 met4 nuo leidimo gaminti
elektros energij idavimo dienos.
12. Gamintojas, laimejçs skatinimo kvot4 paskirstymo aukcion4, jsipareigoja 12 metM kas
metus gaminti skatinimo kvotq paskirstymo aukcione 1aimét elektros energijos kiekj. Gamintojui
nepagaminus skatinimo kvot4 paskirstymo aukcione laiméto elektros energijos kiekio, kurio
1eidiamas nuokrypis 10 proc., gamintojas iki einamujl4 met4 ba1andio 1 d. vieuosius interesus
atitinkani4 Ieq privalo sumokéti baud, lygi4 pinigq sumai, kuri yra nustatoma skirtum tarp
gamintojo skatinimo kvot4 paskirstymo aukcione laiméto elektros energijos kiekio ir faktikai
praéjusiais metais pagaminto elektros energijos kiekio, padauginus i gamintojo laimètn priedo prie
rinks 1aino ir
clicigijus vidutiiiCs pIaCjusiL meu kainos elektros energijos b1roJe Lietuvos
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zonoje sumos. Gamintojui pagaminus didesnj, nei skatinimo kvot paskirstymo aukcione 1aimêt
elektros energijos kiek, priedas prie rinkos kainos u kiekj néra mokamas.
13. Vieuosius interesus atitinkanëiq pas1augi. 1èq administratorius, vadovaudamasis
Vaistybinés kainl4 ir energetikos kontrolés komisijos nustatyta tvarka del elektros energijos gamintoj
investicij4 j elektrines ir Valstybinés kain4 ir energetikos kontrolés komisijos pateikta informacija
apie gamintojo visas faktikai patirtas investicijas elektrinés statybai, vertina investiciji4 j elektrinç,
kuriai taikomos iame straipsnyje nurodytos skatinimo priemonés, atsipirkim. Nustaius, kad
elektrinei imokétq vieuosius interesus atitinkanCiq paslaugq léq ir valandinés kainos elektros
energijos biroje Lietuvos zonoje suma padengia elektrinés investicines ir veikios snaudas,
Vieuosius interesus atitinkaniq paslaugi le administratorius apie tai informuoja Valstybinç kain4
ir energetikos kontrolés komisij, kuri priima sprendim del vieuosius interesus atitinkanéit1
pas1aug1 1éq mokéjimo nutraukimo.
14. Elektros energija, pagaminta elektrinése, kurioms netaikoma skatinimo priemoné, taip pat
elektros energija, pagaminta elektrinése jt technologinii4 bandym4 metu iki leidimo gaminti elektros
energij idavimo dienos, prekiaujama Prekybos elektros energija taisyklése nustatyta tvarka ir
büdais.
15. Pasinaudojimo atsinaujinanCiij energijos iteklii naudojimo elektros energijai gaminti
paramos priemonémis ir a1tiniais tvark ir slygas nustato Vyriausybé.
16. Elektros tinkh1 operatorius, siekdamas vertinti vis alyje pagamint ir suvartot
atsinaujinaniq iteklii energij4, tvarko visos gamintojq pagamintos elektros energijos apskait, taip
pat elektros energijos, pagamintos ir gamintojo suvartotos savo reikméms ir ükio poreikiams,
apskai4.
17. io straipsnio nuostatos netaikomos asmenims, kurie jrenginiams sigyti p0 io jstatymo
siga1iojimo dienos pasinaudojo io jstatymo 41 straipsnyje nurodytais paramos altiniais.
18. Iki 2018 m. lapkriéio 1 d. pradétas ir nebaigtas skatinimo kvot4 paskirstymas iame
statyme ir jo jgyvendinamuosiuose teises aktuose numatytais bUdais, nutraukiamas. Asmenims,
dalyvavusiems minétuose aukcionuose, nedraudiama dalyvauti pagal iame straipsnyje nurodyt
tvark organizuojamuose skatinimo kvotq paskirstymo aukcionuose.”
10 straipsnis. 201 straipsnio pakeitimas
Pripainti netekusia galios 20’ straipsnio 10 dalj.
11 straipsnis. fstatymo papildymas 202 straipsniu:
Papildyti Jstatym 202 straipsniu:
,,202 straipsnis. Perteklinês elektros energijos gamyba
1. Vyriausybes nustatyta tvarka ir s1ygomis ne didesnés kaip 10 kW jrengtosios galios
elektrinése pagaminta pertekline elektros energija privalomai superkama u Valstybines kaini ir
energetikos kontrolés komisijos nustatyt rinkos kain. Pertekline elektros energija pripastama ne
daugiau kaip 50 procentq vartotojo elektros tinkle jrengtose elektrinése per kalendorinius metus i
atsinaujinanii4 energijos itekIi4 pagamintos elektros energijos.
2. Ne didesnés kaip 10 kW jrengtosios galios elektrinése pagamintos elektros energijos
centralizuota prekyba ir balansavimas, vykdomi Vyriausybes ar jos jgaliotos institucijos nustatyta
tvarka.”
12 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 21 straipsnj irjj idéstyti taip:
,,21 straipsnis. Elektriniq prijungimo prie elektros tinklq i1aidti paskirstymas
1. Vyriausybés arjos jgaliotos institucijos nustatyta tvarka elektrinç pastatçs ar frengçs asmuo
apmoka faktines elektrinil3 prijungimo prie elektros tinkh1 i1aidas, niirnclytas io straipsnio 2 dalyje.
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2. Elektrinés prijungimo prie elektros tinkhi kaina yra lygi rangovo, laimëjusio elektros tinklq
operatoriaus paskelbt4 vieajj pirkim4 del gamintojo elektrinés prijungimo prie elektros tinkl4,
atliktq
darbq kainai.
3. Sio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos, kai elektrinç statantis ar jrengiantis asmuo
teisés aktq nustatyta tvarka elektrinès prijungimo prie elektros tinkh1 darbus atlieka pats.
4. Jeigu pagal io jstatymo 14 straipsnio 5 dalj statyti ar jrengti elektrinç planuojantis asmuo
pasirenka kit4 technologiniu ir ekonominiu poiUriu tinkam4 elektrinès prijungimo tak4 ir del
to
padidèja elektrinés prijungimo prie elektros tinkh s4naudos, ias padidéjusias pagrstas s4naudas
padengia elektrinç statantis ar rengiantis asmuo.
5. Jeigu elektros tinkli4 operatorius i keliq technologiniu poiariu lygiaveriq alternatyvq
savo nuoiüra, kaip nurodyta io jstatymo 14 straipsnio 6 dalyje, paskiria ekonomikai maiau
palank4 elektrinés prijungimo prie elektros tinklq tak4, elektros tinklij operatorius privalo padengti
visas pagrstas elektrinç statanio ar frengianCio asmens del to atsirandanCias papildomas s4naudas.
8. Sio straipsnio 5 dalyje nurodytos papildomos elektros tinklq operatoriaus s4naudos yra
laikomos vieuosius interesus atitinkanCia paslauga ta dalimi, kuri buvo reikalinga atsinaujinanCiq
energijos itek1ii4 pletrai utikrinti ir kuri4 teisés aktq nustatyta tvarka patvirtina Vaistybiné kainl4
ir
energetikos kontrolés komisija.”
13 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 26 straipsn irjj idestyti taip:
,,26 straipsnis. Silumos siurbliq naudojimo skatinimas
Tnvesticijos j ilumos siurblius, atitinkanCius io jstatymo 47 straipsnio 3 dalyje nustatytus
reikalavimus, ir investicijos, bütinos iems siurbliams frengti, skatinamos io jstatymo
atuntajame skirsnyje nustatyta tvarka. Pasinaudojus ia paramos forma, netenkama galimybés
naudotis skatinimo priemone, nurodyta io jstatymo ii straipsnio 6 punkte.”
14 straipsnis. statymo papildymas 631 straipsniu
Papildyti Jstatym4 631 straipsniu:
,,63’ straipsnis. Skatinimo kvotij paskirstymo tarp Lietuvos Respublikos ir kitq
valstybhj nariq aukcionas
1. Vyriausybé arjos jgaliota institucija gali sudaryti susitarimus su kita vaistybe nare (kitomis
vaistybémis narémis), suteikianëius teisç toje vaistybéje naréje (vaistybése narése) planuojamoms
statyti ar jrengti elektrinCms dalyvauti skatinimo kvotq paskirstymo aukcione io jstatymo
20 straipsnyje nustatyta tvarka.
2. Susitarimai su kita vaistybe nare (kitomis vaistybemis narémis) del dalyvavimo skatinimo
kvotq paskirstymo aukcione sudaromi Vyriausybés arjos ga1iotos institucijos nustatyta tvarka, jeigu
kita vaistybe naré (kitos vaistybés flares) atitinka ias s4lygas:
1) su Lietuvos Respublika turi elektros jungtis;
2) sipareigoja Lietuvos Respublikoje planuojamoms statyti ar jrengti elektrinéms suteikti
teisç dalyvauti toje vaistybéje nareje (vaistybese narése) skirstant param4;
3) elektrinéje, kuriai io jstatymo 20 straipsnyje nustatyta tvarka taikomas atsinaujinanCiq
energijos iteklii4 naudojimo elektros energijai gaminti skatinimas, pagarninta elektros energija yra
pridedama prie atsinaujinanCi4 itek1i4 energijos kiekio, kurj atsivelgiama vertinant, kaip Lietuvos
Respublika jgyvendina io jstatymo 1 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytus rodiklius ir 55 straipsnio
2 dalyje nustatytus tarpinius nacionalinius planinius rodiklius.”

15 straipsnis. 42 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 42 straipsnio 3 dalj irj idestyti taip:
,,3. I Nacionalinei atsinaujinanCig energijos itekli4 plétros programai gyvendintikir-1é—-——-—-neali büti flhiaiIuujaiiiu, is111e1Ig, kurie io jstatymo ir jo gyvend1namuJ4 teisés aktq nustatyta
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tvarka jgijo ir turi teisç j io jstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1—3 punktuose numatytas skatinimo
priemones, elektrini4 statybos ir rengimo projekt4 parengimo ir gyvendinimo i1aidos.”
16 straipsnis. statymo jsigaliojimas, taikymas ir jgyvendinimas
1. is jstatymas, iskyrus io statymo 20 straipsnio 18 da1, io straipsnio 4 dalj, jsigalioja
2019 m. geguês 1 d.
2. io jstatymo 20 straipsnio 18 dalis jsigalioja 2018 m. lapkrièio 1 d.
3. io jstatymo nuostatos netaikomos asmenims, kurie iki io statymo jsigaliojimo dienos
jgijo teise pasinaudoti fiksuotu elektros energijos i atsinaujinani14 energijos itek1ii tarifu. Tokiems
asmenims taikoma iki io jstatymo jsigaliojimo galiojusi Lietuvos Respublikos atsinaujinanii4
itek1iij energetikos jstatymo 3, 20 ir 21 straipsniuose nustatyta tvarka.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Lietuvos Respublikos energetikos ministras, Vaistybine
kain4 ir energetikos kontrolés komisija iki io jstatymo jsigaliojimo priima io statymo
gyvendinamuosius teisés aktus.
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