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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 21 straipsnio 7 dalies 5 punktu,
Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje
leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 83.7 papunkčiu bei atsižvelgdama į Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Energinio
efektyvumo ir leidimų skyriaus 2019 m. spalio 8 pažymą Nr. O5E-487 „Dėl leidimo importuoti
elektros energiją AB „ACHEMA“ galiojimo panaikinimo“, Taryba n u t a r i a:
Panaikinti 2016 m. liepos 13 d. AB „ACHEMA“ išduoto leidimo importuoti elektros
energiją galiojimą.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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