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REGATRACE (Renewable GAs TRAde Centre in Europe) projektas siekia sukurti 

veiksmingą prekybos sistemą, pagrįstą biometano ir atsinaujinančių dujų kilmės garantijų 

išleidimu ir jų prekyba. Šios veiklos tikslas prisidėti prie atsinaujinančios energetikos plėtros, 

būtent, prie bendros Europos biometano rinkos plėtros vystymo sėkmės.  

 

 

https://www.regatrace.eu/


Naujienos iš biometano pasaulio  

34-ajame Madrido forumo darbotvarkėje didelis dėmesys kilmės garantijoms ir 
sertifikatams 
 

34-ajame Europos dujų reguliavimo forume, vadinamu „Madrido forumu“, Europos Komisija pabrėžė 

būtinybę sukurti tvirtą ir lanksčią atsinaujinančių ir mažai anglies dioksido išskiriančių dujų sertifikavimo 

sistemą, tam kad būtų pasiektas neutralus ES ekonomikos poveikis klimatui nuo 2050 m. 

Atsinaujinančių ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių dujų sertifikatai sulaukė didelio dėmesio 

pranešimuose apie Atsinaujinančių išteklių energijos direktyvos (ES) 2018/2001 (vadinamos REDII) 

planuojamus pakeitimus bei ES Žaliojo kurso sudedamųjų dalių - vandenilio ir energetikos sistemų 

integravimo strategijas. Abi iniciatyvos sertifikatus mato kaip priemonę skirtą paskatinti atsinaujinančių ir 

mažai anglies dioksido išskiriančių dujų paklausą ir padidinti pagalbą kuriant stiprią atsinaujinančių 

energijos išteklių rinką. 

 
Plačiau skaitykite čia 

 

 

Biometano, kaip transporto kuro, potencialas 

Nuo 2010 m. atliekamos alternatyvių degalų studijos, įskaitant ES JTC ataskaitas, rodo, kad biometanas gali 

pasiekti net didesnį nei visišką anglies dioksido sumažinimo tikslą transporto sektoriuje.  

Šis atsinaujinantis kuras yra lengvai prieinamas, lankstus ir padeda išlaikyti stiprią automobilių pramonę 

Europos Sąjungoje. Tam kad būtų užtikrintas dekarbonizacijos tikslų pasiekimas ES transporto sektoriuje, 

labai svarbu išnaudoti neatskleistą biometano potencialą suvienodinant jam taikomas sąlygas lyginant su 

elektra varomu transportu.  

Plačiau skaitykite čia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regatrace.eu/gos-and-certificates-high-on-the-agenda-of-the-34th-madrid-forum/
https://www.europeanbiogas.eu/acknowledging-the-full-potential-of-biomethane-as-transport-fuel/


 

Naujienos apie projektą  

 

Baigta tiriamoji studija: IT sistemų galimybės harmonizuotam tarpvalstybiniam 

biometano / atsinaujinančių dujų kilmės garantijų perdavimui tarp Europos šalių 

REGATARCE projekto konsorciumas užbaigė tiriamąją studiją, kuri analizavo IT sistemų galimybes 

harmonizuotiems tarpvalstybiniams biometano / atsinaujinančių dujų kilmės garantijų perdavimams tarp 

Europos šalių. Ši studija pateikta Europos Komisijos peržiūrai. 

Europinio tarpvalstybinio biometano / atsinaujinančių dujų kilmės garantijų perdavimo pagrindas yra 

nacionalinės organizacijos tokios kaip nacionaliniai biometano ir atsinaujinančių dujų registrai, kilmės 

garantijas išduodančios įstaigos ir biokuro registrai/ duomenų bazės. 

Šios įstaigos turi veikti taip, kad ne tik prižiūrėtų nacionalines rinkas, bet ir siektų integracijos į Europos 

rinką, jungdamosis prie Europinio IT sprendinio, paremto Europos schema. 

Plačiau skaitykite čia 

 

Proceso gairės IT paslaugų pirkimui 

 

Norint išrinkti geriausią IT paslaugų tiekėją, kuris galėtų pasiūlyti specifinių IT paslaugų atsinaujinančių 

dujų prekybos platformai, turi būti vykdomas atviras, aiškus, struktūrizuotas ir skaidrus paslaugų pirkimo 

konkursas, leidžiantis konkuruoti įvairiems dalyviams. REGATRACE ataskaitoje D2.5 pateikiamos gairės ir 

gilinamasi į pirkimo konkurso organizavimą. 

Plačiau skaitykite čia 

 

 

 

https://www.regatrace.eu/investigative-study-finalised-it-system-options-for-harmonised-european-cross-border-title-transfer-of-biomethane-renewable-gas/
https://www.regatrace.eu/d2-5-guidelines-for-tender-process-of-it-services/


 
Austrija 
 

Austrijos atsinaujinančių šaltinių plėtros įstatymo projektas biometano rinkai aiškumo 
nesuteikia 

         Plačiau skaitykite čia 

 
Italija 
 

Pirmoji Bio SGD gamyba Italijoje „Lucra 96“ įmonėje, Lodi, Lombardijos regione 
           Plačiau skaitykite čia 

 
Vokietija 
 

Vokietijos oro uostas įsigijo klimatui draugišką keleivinį autobusą 
Plačiau skaitykite čia 

„Rolande“ atidaro naujos kartos SGD ir suslėgtų dujų degalines 
Plačiau skaitykite čia 
 

Ispanija 
 

Ekologiško pereinamojo laikotarpio ir demografinių iššūkių ministerija (MITECO) išleido 
pakeitimus naujoms investicijų finansavimo į šiluminės energijos gamybos įrenginius, 
kuriuose naudojami atsinaujinantys ištekliai, taisyklėms. 
Plačiau skaitykite čia 
 

REGATRACE ir ECO-GATE įsipareigojo parengti atsinaujinančių dujų sertifikatų sistemą 
Ispanijoje 
Plačiau skaitykite čia 
 

Lenkija 
 

Pasirašytas ketinimų protokolas dėl biodujų ir biometano sektoriaus plėtros Lenkijoje 
Plačiau skaitykite čia 

Pirmasis REGATRACE seminaras Lenkijoje 
Plačiau skaitykite čia 
 

Belgija 
 

Pirmasis žaliųjų dujų patiekimas į Valonijos dujų perdavimo tinklą 
Plačiau skaitykite čia 

Flandrijos Vyriausybė mažina investicinę paramą biometanui 
Plačiau skaitykite čia 
 

Lietuva 
 

37 mln. EUR iš Klimato kaitos programos skirta energetikai, transportui ir žemės ūkiui 
Plačiau skaitykite čia 
 
 
 

Šalių naujienos  

https://www.regatrace.eu/draft-version-of-the-austrian-renewable-expansion-law-leaves-biomethane-market-in-unclarity/
https://www.regatrace.eu/first-production-of-bio-lng-in-italy-at-the-lucra-96-company-lodi-lombardia-region/
file:///C:/Users/djanulionis/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RTQZ5YKW/•%09https:/www.regatrace.eu/german-airport-gets-climate-friendly-passenger-bus/
file:///C:/Users/djanulionis/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RTQZ5YKW/•%09https:/www.regatrace.eu/rolande-opens-new-generation-of-lng-cng-filling-stations/
https://www.regatrace.eu/the-spanish-ministry-for-ecologic-transition-and-demographic-4challenge-miteco-includes-some-changes-that-are-aligned-with-aebigs-feedback-to-the-new-regulation-for-financing-of-investments/
file:///C:/Users/djanulionis/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RTQZ5YKW/•%09https:/www.regatrace.eu/regatrace-and-eco-gate-committed-in-developing-a-system-of-certificates-for-renewable-gases-in-spain/
https://www.regatrace.eu/a-letter-of-intent-was-signed-for-the-development-of-the-biogas-and-biomethane-sector-in-poland/
file:///C:/Users/djanulionis/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RTQZ5YKW/•%09https:/www.regatrace.eu/the-first-participatory-regatrace-workshop-in-poland/
https://www.regatrace.eu/first-injection-of-green-gas-into-the-walloon-network/
https://www.regatrace.eu/decreasing-investment-support-for-biomethane-from-the-flemish-government/
https://www.regatrace.eu/37-million-eur-from-the-climate-change-program-for-energy-transport-and-agriculture/


Estija 
 

Biometano gamyba - ekologiškos, praktiškos žiedinės ekonomikos pavyzdys 
Plačiau skaitykite čia 
 

Rumunija 
 

150 milijonų eurų valstybės pagalba, kurią Rumunija patvirtino Europos Komisija 
investicijoms į perėjimą nuo iškastinio kuro prie atsinaujinančius energijos išteklius 
naudojančių šildymo sistemų 
Plačiau skaitykite čia 
 

Airija 
 

Airijos žalių dujų registras 
Plačiau skaitykite čia 

 

Susipažinkite su konsorciumu!  

REGATRACE konsorciumą sudaro 15 partnerių iš 10 šalių (Austrijos, Belgijos, Estijos, Vokietijos, Airijos, 

Italijos, Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos ir Ispanijos), kurie dirba kartu siekdami prisidėti prie biometano 

rinkos vystymo. 

 

  

https://www.regatrace.eu/biomethane-production-an-example-of-the-environment-friendly-practical-circular-economy/
https://www.regatrace.eu/state-aid-of-150-million-euros-approved-for-romania-by-the-european-commission-for-investments-in-the-transition-from-fossil-fuels-to-heating-systems-based-on-renewable-sources/4
https://www.regatrace.eu/irish-green-gas-registry-2/


 

 

 

Šiam projektui suteiktas finansavimas pagal Europos Sąjungos bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų 

programą „Horizontas 2020“, pagal Dotacijų susitarimą Nr. 857796 
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