
  



 

 

 

 

News from the biomethane world   

 

  

 

The Revision of CEN-EN 16325 

and the development of a 

multi-energy carrier GO 

system 

 

As part of the implementation of RED 

II, the European Standard CEN-EN 

16325 is getting an upgrade to develop 

an accurate, reliable and fraud-

resistant system of Guarantees of 

Origin (GO) for electricity, gas 

including hydrogen and heating & 

cooling. 

This revised standard is to be issued as 

part of a rigorous process supervised 

by CEN CENELEC through its working 

group JTC14 WG5 gathering national 

delegations from the 34 European 

CEN-CENELEC member countries. 

 

 

Read more here 

 

 

The European Biomethane 

Map 2020 shows a 51% 

increase of biomethane plants 

in Europe in two years.  

  

The European Biogas Association 

(EBA) and Gas Infrastructure Europe 

(GIE) have released the second edition 

of the ‘European Biomethane Map’. 

The analysis of the data collected 

shows that the number of biomethane 

plants in Europe has increased by 51% 

in 2 years, from 483 in 2018 to 729 in 

2020.  

There are currently 18 countries 

producing biomethane in Europe. 

Germany has the highest share of 

biomethane plants (232), followed by 

France (131) and the UK (80). 

  

Read more here 

 

 

 

https://www.regatrace.eu/revision-of-cen-en-16325-and-the-development-of-a-multi-energy-carrier-go-system/
https://www.europeanbiogas.eu/the-european-biomethane-map-2020-shows-a-51-increase-of-biomethane-plants-in-europe-in-two-years/


 

 

News from the project   

 

  

 

A stable and reliable European 

market for biomethane 

  

15 partners from 10 different European 

countries, supported by other key 

players acting as third parties, joined 

their forces in the REGATRACE 

project to contribute to the uptake of 

the European common biomethane 

market. Produced from waste or 

residual streams of organic materials, 

biomethane can be transmitted and 

stored in large quantities in existing 

infrastructures, facilitating the 

decoupling of the energy systems from 

fossil fuels.  

 

Read the press release 

 

 

Mapping the state of play of 

biomethane in Europe  

  

REGATRACE developed a research 

on the state of play of the biomethane 

market in Europe. The report provides 

a general European overview, together 

with an in-depth mapping at country 

level of  23 European countries 

covered by the project.  

 

Read the full report here 

 

 

 

 

 

Šalių naujienos   

 

  

AUSTRIJA 

  

Naujoji federalinė Vyriausybė: 

numatoma naujoji 

atsinaujinančios energijos 

nešėjų Austrijoje teisinė 

sistema 

Naujoji Vyriausybė, sudaryta iš 

Austrijos tautų partijos (ÖVP, die neue 

AUSTRIJA 

 

Sektorių sujungimas 

Austrijoje: galimybės ir 

iniciatyvos  

  

Austrijos federalinė Vyriausybė 

planuoja iki 2040 m. pasiekti šalies 

ekonomikos poveikio klimato kaitai 

neutralumą Austrijos energetikos 

https://www.regatrace.eu/wp-content/uploads/2020/07/REGATRACE-press-release_n.1.pdf
https://www.regatrace.eu/wp-content/uploads/2020/02/REGATRACE-D6.1.pdf


 

Volkspartei) ir Austrijos žaliųjų partijos 

(die Grünen), pradėjo veiklą 2020 m. 

sausio mėn. pradžioje. Vyriausybės 

programos tikslas „kova su klimato 

kaitos pokyčiais ir atitikimas Paryžiaus 

susitarimo klimato tikslams“ yra 2-asis 

iš aštuonių oficialių tikslų, rodantis 

Austrijos įsipareigojimą kovoti su 

klimato kaita.  

 

Skaitykite plačiau 

 

 

sektorius turi prisidėti prie šio tikslo 

pasiekimo, žymiai sumažindamas 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

išmetimą, išnaudodamas 

atsinaujinančių ir tvarių išteklių 

potencialą Austrijoje ir sujungdamas / 

derindamas sukurtą infrastruktūrą, 

pavyzdžiui, energijos tinklus ir 

saugyklas. 

  

Skaitykite plačiau 

 

  

 

VOKIETIJA 

 

Vokietijos federalinė taryba 

pratęsia automobilių kelių 

rinkliavų lengvatą   

 

Vokietijos federalinė taryba 

(Bundesratas) iki 2023 m. Gruodžio 31 

d. nusprendė išplėsti greitkelių 

mokesčio lengvatą suslėgtų ir 

suskystintų gamtinių dujų (CNG ir 

LNG) sunkvežimiams, kurių svoris 

didesnis nei 7,5 tonos. Ši nuolaida 

suteiks papildomų finansinių 

pranašumų ir geresnę investicijų grąžą 

krovinių vežėjams. 

 

Skaitykite plačiau 

 

 

VOKIETIJA 

 

Biometanas iš 48 biodujų 

jėgainių  

   

 

Bitburgo mieste, Vokietijoje, naujai 

pastatytas biodujų vamzdynas 

netrukus prijungs iki 48 biodujų 

jėgainių iš Vokietijos regiono. 45 

kilometrų ilgio dujotiekis biodujas į 

centrinę dujų valymo jėgainę Bitburgo 

prekybos, paslaugų ir laisvalaikio 

centre. Ten jos bus perdirbtos į 

biometaną.  

 

Skaitykite plačiau 

 

  

ITALIJA 

  

Agroekologija ir nauja „žalioji“ 

darbotvarkė: naujos 2020 m. 

Italijos biudžeto įstatymo 

ITALIJA 

  

Pirmasis kubinis metras iš 

žemės ūkio biomasės 

pagaminto biometano 

patiektas į dujų tinklus 

https://www.regatrace.eu/new-federal-government-anticipation-for-new-legislative-framework-for-renewable-energy-carriers-in-austria/
https://www.regatrace.eu/sector-coupling-in-austria-potentials-and-initiatives/
https://www.regatrace.eu/german-federal-council-extends-motorway-toll-exemption/
https://www.regatrace.eu/biomethane-produced-from-48-biogas-plants/


 

ypatybės 

  

Dėka Vyriausybės atnaujintos 

„žaliosios“ darbotvarkės, 2020 m. į 

Biudžeto įstatymą buvo įtrauktos 

svarbios agroekologijai palankios 

priemonės, , kurios atsižvelgia į klimato 

kaitos krizę, energijos konversiją ir 

dirvožemio apsaugą. Tai svarbus 

rezultatas, pasiektas ir dėl aktyvaus 

CIB (Italijos biodujų konsorciumo) 

institucinio darbo. 

 

Skaitykite plačiau 

 

 

 

Interview with Francesco Crivelli  

  

Pirmasis kubinis metras iš žemės ūkio 

biomasės pagaminto biometano 

patiektas į dujų tinklus. Tai įvyko Milano 

pakraštyje. Francesco Crivelli aptaria 

projektą, jo iššūkius ir galimybes. 

 

Skaitykite plačiau 

  

 

  

 

LIETUVA 

  

Ateities ekonomikos DNR  

 

Finansų ministerija parengė ilgalaikių 

investicijų ekonomikos skatinimui 

planą. Jame išskirti 5 prioritetai, į 

kuriuos siūloma koncentruotis – 

žmogiškasis kapitalas, skaitmeninė 

ekonomika ir verslas, inovacijos ir 

moksliniai tyrimai, ekonominė 

infrastruktūra bei klimato kaita ir 

energetika. Klimato kaitos ir energijos 

srityje numatyta daugiausiai dėmesio 

skirti didesniam atsinaujinančių 

energijos šaltinių naudojimui, energijos 

vartojimo efektyvumo didinimui ir 

energetikos sektoriaus 

konkurencingumui. 

 

Skaitykite plačiau 

 

 

LIETUVA 

  

Antroji alternatyvių degalų 

įstatymo projekto viešoji 

konsultacija 

 

Šių metų gegužės mėnesį buvo 

paskelbta antroji Alternatyvių degalų 

įstatymo projekto viešoji konsultacija. 

Pagrindinis siūlomo naujojo teisės akto 

tikslas, kad atsinaujinančių energijos 

išteklių (AEI) dalis transporte 2030 m. 

pasiektų 15 proc. Numatoma, kad 

gamtinės dujos kartu su biometanu bus 

viena iš 3 pagrindinių šios 

transformacijos varomųjų jėgų. 

 

Skaitykite plačiau 

 

  

https://www.regatrace.eu/agroecology-and-new-green-agenda-the-new-features-of-the-2020-italian-budget-law/
https://www.regatrace.eu/first-cubic-metre-of-agricultural-biomethane-fed-into-the-grid-interview-with-francesco-crivelli/
https://www.regatrace.eu/lithuania-following-covid-19-investment-that-will-change-economic-dna/
https://www.regatrace.eu/second-public-consultation-for-the-draft-of-alternative-fuel-act/


 

 

LENKIJA 

  

 

„PGNiG“ planuoja užsiimti 

biodujų ir biometano gamyba 

 

„Polskie Górnictwo Naftowe i 

Gazownictwo SA“ (PGNiG) yra 

aktyviausia įmonė Lenkijoje, užsiimanti 

gamtinių dujų ir naftos žvalgymu ir 

gavyba, importuojanti dujas, taip pat 

per pagrindines dukterines įmones 

sauganti, parduodanti, paskirstanti 

dujas ir suskystintą kurą bei užsiimanti 

šilumos ir elektros energijos gamyba. 

 

Skaitykite plačiau 

 

 

LENKIJA 

  

Biodujų orientacinė kaina 2020 

yra didžiausia  

 

2020 m. balandžio 24 d. oficialiajame 

leidinyje buvo paskelbtas Klimato 

ministro reglamentas dėl orientacinių 

elektros energijos, pagamintos iš 

atsinaujinančių energijos išteklių kainų 

2020 metams ir gamybos laikotarpiai 

gamintojams, kurie laimėjo aukcionus 

2020 metais. Aukščiausia orientacinė 

kaina nurodoma įrenginiams, kurių 

bendra instaliuota elektros galia yra 

mažesnė nei 500 kW, naudojantiems 

vien tik žemės ūkio biodujas elektros 

energijai didelio efektyvumo 

kogeneraciniuose įrenginiuose.  

   

 

Skaitykite plačiau 

 

  

RUMUNIJA 

   

Per pirmus 4 mėnesius 

netaršių automobilių 

pardavimai Rumunijoje 

padidėjo 4,6% 

 

 

Netaršių automobilių pardavimai 

Rumunijoje per pirmus keturis metų 

mėnesius padidėjo 4,6%, palyginti su 

tuo pačiu laikotarpiu 2019 m., kaip rodo 

Automobilių gamintojų ir importuotojų 

asociacijos (APIA) duomenys. 

Hibridinių automobilių dalis bendroje 

 

RUMUNIJA 

   

Rumunijoje gamtinių dujų 

tiekimas pavojuje 

 

 

Įpareigojimas tiekti gamtines dujas 

centralizuotose Rumunijos rinkose 

pagal ANRE įsakymą 79/2020 su jo 

vėlesniais pakeitimais ir papildymais 

sukels neigiamą poveikį gamtinių dujų 

rinkai, teigia FGGP (Naftos ir dujų 

darbdavių federacija).  

  

Skaitykite plačiau 

 

https://www.regatrace.eu/pgnig-plans-to-engage-in-biogas-and-biomethane/
https://www.regatrace.eu/biogas-has-the-highest-reference-prices-in-2020/
https://www.regatrace.eu/fppg-natural-gas-production-in-romania-in-danger/


 

vietinių automobilių rinkoje 

analizuojamu laikotarpiu sudarė 5,7%, 

viršydama praėjusių metų to paties 

laikotarpio lygį, kai jis buvo 4%. 

  

Skaitykite plačiau 

 

  

 

ESTIJA 

  

Švedijos patirtis suderinama ir 

su mūsų poreikiais 

 

Kovo pradžioje Švedijos biodujų 

asociacija Upsaloje priėmė estų, latvių 

ir lietuvių atstovus. Susitikimo 

dalyviams buvo pristatyta vietos 

biodujų generavimo įmonė „Uppsala 

Vatten“, aptarta dujų autobusų ir 

sunkvežimių infrastruktūra bei sauga 

Švedijoje. 

 

(paskelbta „Tehnikamaailm“ balandžio 

numeryje)  

 

Skaitykite plačiau 

 

 

AIRIJA 

  

Airijos žalių dujų registras 

 

Baigtas rengti kurti pirmasis 

atsinaujinančių dujų registras Airijoje. 

Sistema turėtų pradėti veikti 2020 m. 

liepos mėn. Registras išduos 

„Atsinaujinančių dujų sertifikatus“ į 

tinklą patiektam biometanui, o jam 

sekti bus taikomi du skirtingi stebėjimo 

metodai.  

 

Skaitykite plačiau 

 

  

ISPANIJA 

  

Ispanijoje vyksta viešoji 

konsultacija dėl 

Biodujų/Biometano gairių 

  

Biodujų/Biometano gairių tikslas 

skatinti atsinaujinančių dujų diegimą ir 

plėtrą Ispanijoje. Pagrindiniai rinkos 

dalyviai, įskaitant „Naturgy Group“ dujų 

tiekėją NEDGIA, rengia pastabas apie 

BELGIJA 

   

Flandrija pristato oficialią 

biometano registravimo 

sistemą 

 

2018 m. pabaigoje pirmoji biometano 

jėgainė Flandrijoje pradėjo tiekti 

biometaną į dujų tinklus. Dėl to atsirado 

poreikis registravimo sistemai, kuri 

https://www.regatrace.eu/apia-4-6-increase-in-green-car-sales-in-romania-in-the-first-4-months/
https://www.regatrace.eu/swedens-experiences-are-compatible-with-our-needs-too/
https://www.regatrace.eu/irish-green-gas-registry/


 

Vyriausybės paskelbatai viešai gairių 

konsultacijai. 

  

 

Skaitykite plačiau 

 

 

garantuotų biometano kilmę ir leistų 

išvengti dvigubo apskaičiavimo.  

Šaltinis (Biogas-E) 

 

  

Skaitykite plačiau 

 
 

 

 

 

Meet the consortium!   

 

  

 

The REGATRACE consortium is composed by 15 partners from 10 countries (Austria, Belgium, Estonia, 

Germany, Ireland, Italy, Lithuania, Poland, Romania and Spain) working together to provide support for 

the biomethane market uptake.  

 

 

  

 

 

 

https://www.regatrace.eu/public-consultation-process-for-the-biogas-biomethane-roadmap-in-spain/
https://www.regatrace.eu/flanders-launches-official-registry-system-for-biomethane/


 

This project receives funding from the European Union’s Horizon 2020 Framework Programme for 

Research and Innovation under Grant Agreement no. 857796 
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