
 

Vandenilio energetikos asociacijos naujienlaiškis. 2022 m. gegužė 

 

Sveiki, Vandenilio technologijų Entuziastai, 

Šis naujienlaiškis labiausiai skirtas REPowerEU planui, kurį Europos Komisija pristatė kaip savo 

atsaką į sunkumus ir pasaulinės energijos rinkos sutrikimus, kuriuos sukėlė Rusijos invazija į 

Ukrainą. Šalia energijos taupymo, efektyvaus naudojimo, tiekimo diversifikavimo ir bendrų 

energijos išteklių pirkimų iniciatyvų svarbią vietą užima ir iniciatyvos susietos su žaliuoju 

vandeniliu, skirtu pramonės dekarbonizavimui ir atsinaujinančių energijos išteklių integravimui į 

energetikos tinklus. Taip pat rasite svarbios informacijos apie naujausius projektus susietus su 

vandenilio kolonėlių tinklo plėtra, iniciatyvomis aviacijoje, atsinaujinančių išteklių integravimo ir 

inovatyvių metanacijos procesų analize ir bandymais. Pabaigoje, rasite svarbias žinutes apie 

nemokamus renginius vandenilio tematikoje.   

Gero skaitymo! 

 

• REPowerEU: PLANAS GREITAI SUMAŽINTI PRIKLAUSOMYBĘ NUO RUSIJOS IŠKASTINIO 

KURO IR PASPARTINTI ŽALIĄJĮ KURSĄ 

Europos Komisija (EK) gegužės 18 d. pristatė REPowerEU planą – savo atsaką į sunkumus ir 

pasaulinės energijos rinkos sutrikimus, kuriuos sukėlė Rusijos invazija į Ukrainą. Europos 

energetikos sistemą reikia skubiai pertvarkyti dėl 2 priežasčių: panaikinti ES priklausomybę nuo 

Rusijos iškastinio kuro, kuris naudojamas kaip ekonominis ir politinis ginklas bei kasmet Europos 

mokesčių mokėtojams kainuoja beveik 100 mlrd. €, ir kovoti su klimato kaita. Veikdama kaip 

Sąjunga, Europa gali greičiau palaipsniui panaikinti savo priklausomybę nuo Rusijos iškastinio 

kuro. Maždaug 85 % europiečių mano, kad ES turėtų kuo greičiau sumažinti savo priklausomybę 

nuo Rusijos dujų ir naftos, kad paremtų Ukrainą. Kaip numatyta REPowerEU plane, išsikelti tikslai 

bus siekiami naudojant šias priemones: taupant energiją, diversifikuojant energijos tiekimą ir 

paspartinant energijos iš atsinaujinančios energijos išteklių naudojimą, siekiant pakeisti iškastinį 

kurą namų ūkiuose, pramonėje ir energijos gamyboje. 

Žaliasis kursas sustiprins Europos ir jos partnerių ekonomikos augimą, saugumą bei turės 

teigiamos įtakos mažinant klimato kaitos sukeliamus padarinius. Ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo priemonė (RRF) yra REPowerEU plano pagrindas, remiantis koordinuotą 

tarpvalstybinės ir nacionalinės infrastruktūros planavimą bei finansavimą, taip pat energetikos 

projektus ir reformas. EK siūlo atlikti tikslinius RRF reglamento pakeitimus, kad būtų įtraukti 

specialūs REPowerEU skyriai į esamus valstybių narių atkūrimo ir atsparumo didinimo planus. 

Taigi, tolimesnėse pastraipose bus apžvelgti pagrindiniai REPowerEU aspektai ir numatomos 

investicijos į įvairias energetikos sritis, kur viena pagrindinių dedamųjų, be abejo, yra ir vandenilis. 



 

Energijos taupymas 

Pasak EK, energijos taupymas yra greičiausias ir pigiausias būdas įveikti dabartinę energijos krizę 

ir sumažinti sąskaitas. EK siūlo sustiprinti ilgalaikes energijos vartojimo efektyvumo priemones, 

įskaitant privalomo energijos vartojimo efektyvumo tikslo padidinimą nuo 9 % iki 13 % pagal 

Europos žaliojo kurso teisės aktų „Fit for 55“ paketą. EK taip pat paskelbė ES energijos taupymo 

komunikatą, kuriame išsamiai aprašomi trumpalaikiai elgsenos pokyčiai, dėl kurių dujų ir naftos 

paklausa galėtų sumažėti 5 %, ir ragina valstybes nares pradėti konkrečias informavimo 

kampanijas, skirtas namų ūkiams ir pramonei. Valstybės narės taip pat raginamos naudoti 

fiskalines priemones, skatinančias taupyti energiją, pavyzdžiui, sumažinti PVM tarifus energiją 

taupančioms šildymo sistemoms, pastatų šiltinimui ir t.t. 

Tiekimo diversifikavimas ir tarptautinių partnerių palaikymas 

ES kelis mėnesius dirbo su tarptautiniais partneriais siekdama diversifikuoti tiekimą ir užsitikrino 

rekordinį SGD importo lygį bei didesnį dujų tiekimą vamzdynais. Naujai sukurta ES energetikos 

platforma, kurią parėmė regioninės darbo grupės, leis bendrai pirkti dujas, SGD ir vandenilį, 

apjungiant paklausos poreikius, optimizuojant infrastruktūros naudojimą ir koordinuojant tiekėjų 

tarpusavio ryšius. Pakartojant bendrą vakcinų pirkimo programą, EK apsvarstys galimybę sukurti 

bendro pirkimo mechanizmą, kuris dalyvaujančių valstybių narių vardu leistų derėtis ir sudaryti 

sutartis dėl dujų pirkimo. EK taip pat apsvarstys teisines priemones, pagal kurias valstybės narės 

laikui bėgant privalės diversifikuoti dujų tiekimą. Platforma taip pat leis bendrai įsigyti žaliojo 

vandenilio. 

Priimta ES Išorės energetikos strategija paskatins energijos įvairovę ir ilgalaikės partnerystės su 

tiekėjais kūrimą, įskaitant bendradarbiavimą vandenilio ar kitų žaliųjų technologijų srityje. 

Vadovaujantis Pasaulinių tinklų sąveika, pirmenybė teikiama ES įsipareigojimui pereiti prie 

pasaulinės žaliosios energijos didinant efektyvumą. Siekiant sumažinti energijos kainas, 

skatinama atsinaujinančių energijos išteklių ir vandenilio plėtra bei stiprinama energetikos 

diplomatija. Viduržemio ir Šiaurės jūrose bus sukurti pagrindiniai vandenilio koridoriai. Rusijos 

agresijos akivaizdoje ES rems Ukrainą, Moldovą, Vakarų Balkanų ir Rytų Partnerystės šalis, taip 

pat pažeidžiamiausias ES partneres. Europos Sąjunga ir toliau dirbs kartu su Ukraina, siekiant 

sudaryti sąlygas būsimai prekybai elektra ir žaliuoju vandeniliu. Taip pat pagal iniciatyvą 

REPowerUkraine planuojama atstatyti Ukrainos energetikos sistemą. 

Atsinaujinančių energijos išteklių diegimo spartinimas 

Atsinaujinančios energijos masto didinimas ir spartinimas energijos gamyboje, pramonėje, 

pastatuose ir transporte paspartins ES nepriklausomybę, paskatins ekologišką perėjimą ir laikui 

bėgant sumažins kainas. EK pagal „Fit for 55“ paketą siūlo padidinti pagrindinį 2030 m. 



 

atsinaujinančios energijos išteklių kiekį nuo 40 % iki 45 %. Šio bendro didesnio užmojo fiksavimas 

sukurtų pagrindą ir kitoms iniciatyvoms, įskaitant: 

• ES saulės energijos strategiją, iki 2025 m. padvigubinti saulės fotovoltinės energijos 

pajėgumus ir įdiegti 600 GW iki 2030 m. 

• Saulės energijos stogų iniciatyva su laipsnišku teisiniu įpareigojimu įrengti saulės baterijas 

naujuose visuomeniniuose ir komerciniuose pastatuose bei naujuose gyvenamuosiuose 

pastatuose. 

• Šilumos siurblių diegimo rodiklių padvigubinimas, priemonės geoterminei ir saulės 

šiluminei energijai integruoti į modernizuotas rajonines centralizuoto ir komunalinio 

šildymo sistemas. 

• EK rekomendacija kovoti su lėtu ir sudėtingu leidimų išdavimu dideliems atsinaujinančios 

energijos projektams ir tikslinis atsinaujinančios energijos direktyvos pakeitimas, siekiant 

pripažinti atsinaujinančią energiją svarbiu visuomenės interesu. Valstybės narės turėtų 

sukurti specialias sąlygas atsinaujinančiai energetikai plėtoti, sutrumpindamos ir 

supaprastindamos leidimų išdavimo procesus srityse, kuriose rizika aplinkai yra mažesnė. 

Siekdama padėti greitai nustatyti tokias tikslines sritis, EK, naudodama skaitmeninio 

žemėlapių sudarymo priemonę, skirtą geografiniams duomenims, susijusiems su 

energetika, pramone ir infrastruktūra, pateiks duomenų rinkinius apie aplinkai jautrias 

sritis. 

• Iki 2030 m. Europoje pagaminti 10 mln. tonų žaliojo vandenilio ir importuoti 10 mln. tonų, 

siekiant pakeisti gamtines dujas, anglį ir naftą sunkiai dekarbonizuojamose pramonės 

šakose ir transporto sektoriuose. Kad vandenilio rinkos plėtra būtų spartesnė, teisės aktų 

leidėjai turėtų susitarti dėl didesnių tarpinių tikslų konkretiems sektoriams. EK taip pat 

skelbia du aktus dėl žaliojo vandenilio apibrėžimo ir gamybos, siekdama užtikrinti, kad 

gamyba lemtų visišką dekarbonizaciją. Siekiant paspartinti vandenilio projektus, 

moksliniams tyrimams skiriamas papildomas 200 mln. € finansavimas, o EK įsipareigoja iki 

vasaros užbaigti pirmųjų svarbių bendro Europos intereso projektų vertinimą.  

• Biodujų veiksmų plane nustatytos priemonės, įskaitant naują biodujų pramonės 

partnerystę ir finansines paskatas iki 2030 m. padidinti gamybą iki 35 mlrd. m3, įskaitant 

ir bendrąją žemės ūkio politiką. 

Iškastinio kuro, suvartojamo pramonėje ir transporte sumažinimas 

Pramoniniuose procesuose pakeitus anglį, naftą ir gamtines dujas, sumažės šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų emisija, sustiprės saugumas ir konkurencingumas. Energijos taupymas, 

efektyvumas, kuro pakeitimas, elektrifikavimas ir didesnis žaliojo vandenilio, biodujų ir 



 

biometano panaudojimas pramonėje iki 2030 m. galėtų pakeisti iki 35 mlrd. m3 gamtinių dujų, 

neskaitant to, kas numatyta „Fit for 55“ pasiūlymuose. 

EK peržiūrės reikalavimus sutartims dėl CO2, kad padėtų pramonei naudoti žaliąjį H2, ir specialų 

REPowerEU finansavimą iš Inovacijų fondo, naudodama pajamas iš prekybos apyvartiniais taršos 

leidimais siekdama toliau remti perėjimą nuo Rusijos iškastinio kuro priklausomybės. EK taip pat 

teikia rekomendacijas dėl atsinaujinančios energijos ir elektros pirkimo sutarčių ir su Europos 

Investicijų Banku suteiks techninio konsultavimo priemonę. Siekdama išlaikyti ir susigrąžinti 

technologijų ir pramonės lyderystę tokiose srityse kaip saulės energija ir vandenilis bei paremti 

darbo jėgą, EK siūlo sukurti ES saulės energijos pramonės aljansą ir plataus masto įgūdžių 

partnerystę. EK taip pat suaktyvins darbą dėl svarbiausių žaliavų tiekimo ir parengs teisės aktų 

pakeitimo pasiūlymą. 

Siekdama padidinti energijos taupymą ir efektyvumą transporto sektoriuje bei paspartinti 

perėjimą prie transporto priemonių su nulinėmis emisijomis, EK pateiks Krovinių vežimo 

operacijų žalinimo paketą (angl.: Greening of Freight Package), kurio tikslas – ženkliai padidinti 

energijos vartojimo efektyvumą šiame sektoriuje ir apsvarstyti teisėkūros iniciatyvą, siekiant 

nustatyti procentinį reikalavimą transporto priemonėms su nuline emisija viešuosiuose ir įmonių 

automobilių parkuose. ES komunikate „Taupykite energiją“ taip pat pateikiama daug 

rekomendacijų miestams, regionams ir nacionalinėms valdžios institucijoms, kurios gali 

veiksmingai prisidėti prie iškastinio kuro mažinimo transporto sektoriuje. 

Sumanus investavimas 

Norint įgyvendinti REPowerEU tikslus, nuo dabar iki 2027 m. reikia papildomai investuoti 210 

mlrd. €. Tai yra ES energetinės nepriklausomybės ir saugumo kaina. Rusijos iškastinio kuro 

importo mažinimas taip pat gali padėti sutaupyti beveik 100 mlrd. € per metus. Šias investicijas 

turi atlikti privatus ir viešasis sektoriai, taip pat nacionaliniu, tarpvalstybiniu ir ES lygiu. 

Remiant REPowerEU tikslus, iš RRF 225 mlrd. € fondo jau galima gauti paskolų. EK priėmė teisės 

aktus ir gaires valstybėms narėms, kaip pakeisti ir papildyti savo RRF planus REPowerEU 

kontekste. Be to, Komisija siūlo padidinti RRF finansinį paketą 20 mlrd. € dotacijų, gautų pardavus 

ES Apyvartinių Taršos Leidimų Prekybos Sistemos (ETS) leidimus, šiuo metu saugomus rinkos 

stabilumo rezerve, kurie būtų parduodami aukcione taip, kad nebūtų sutrikdyta rinka. ETS ne tik 

sumažina išmetamųjų teršalų kiekį ir iškastinio kuro naudojimą, bet ir kaupia reikiamas lėšas 

energetinei nepriklausomybei pasiekti. 

Pagal dabartinę daugiametę finansinę programą, jau remiami dekarbonizacijos ir ekologiško 

perėjimo projektai iki 100 mlrd. € investuojant į atsinaujinančią energiją, vandenilį ir 



 

infrastruktūrą. Papildomi 26,9 mlrd. € iš sanglaudos fondų galėtų būti skirti savanoriškiems 

pervedimams į RRF. Kiti 7,5 mlrd. € iš Bendrosios Žemės ūkio Politikos taip pat galimi savanoriškai 

pervedant į RRF. Šį rudenį EK padvigubins finansavimą iki maždaug 3 mlrd. €, kuris skirtas 2022 

m. didelio masto Inovacijų fondo kvietimui. 

Transeuropiniai energetikos tinklai (TEN-E) padėjo sukurti atsparią ir tarpusavyje sujungtą ES dujų 

infrastruktūrą. Norint papildyti esamą bendro intereso projektų (PCI) sąrašą ir visiškai 

kompensuoti būsimą Rusijos dujų importo praradimą, reikia ribotos papildomos dujų 

infrastruktūros, kurios investicijos sudarytų apie 10 mlrd. €. Ateinančio dešimtmečio pasikeitimo 

poreikiai gali būti patenkinti nenaudojant iškastinio kuro ir nemažinant ambicijų kovoje su 

klimato kaita. Taip pat bus labai svarbu, kad elektros tinklas būtų pritaikytas mūsų ateities 

poreikiams. Tai bus remiama per Europos infrastruktūros tinklų priemonę. EK skelbia naują 

kvietimą, kurio biudžetas yra 800 mln. €, o dar vienas kvietimas bus paskelbtas 2023 m. 

Pagrindinė informacija 

2022 m. kovo 8 d., atsižvelgdama į Rusijos invaziją į Ukrainą, EK pasiūlė planą, kaip padaryti 

Europą nepriklausomą nuo Rusijos iškastinio kuro anksčiau nei iki 2030 m. kovo 24–25 d. Europos 

Vadovų Taryboje ES vadovai susitarė dėl šio tikslo ir paprašė Komisijos pateikti išsamų 

REPowerEU planą, kuris buvo priimtas gegužės 18 d. Dujų tiekimo Bulgarijai ir Lenkijai 

nutraukimas tik patvirtina, kad reikia skubiai spręsti Rusijos energijos tiekimo patikimumo 

klausimą. 

EK priėmė 5 plataus masto ir precedento neturinčius sankcijų paketus, reaguodama į Rusijos 

agresijos aktus prieš Ukrainos teritorinį vientisumą, civilius gyventojus ir miestus. Anglies 

importui jau taikomas sankcijų režimas, EK pateikė pasiūlymus iki metų pabaigos laipsniškai 

atsisakyti naftos. Šiuos pasiūlymus dabar svarsto valstybės narės. 

Europos Žaliasis Kursas yra ilgalaikis ES augimo planas, siekiant iki 2050 m. Europą padaryti 

neutralią klimatui. Šis tikslas yra įtvirtintas Europos Klimato Įstatyme, taip pat teisiškai privalomas 

įsipareigojimas iki 2030 m. sumažinti grynąjį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį bent 55 %, 

lyginant 1990 m. lygiu. 2021 m. liepos mėn. EK pristatė teisės aktų „Fit for 55“ paketą, siekdama 

įgyvendinti šiuos tikslus. Šie pasiūlymai iki 2030 m. sumažintų mūsų dujų suvartojimą 30 %, o 

daugiau nei trečdalis tokio sutaupymo būtų įgyvendinus ES energijos vartojimo efektyvumo 

tikslą. 

2021 m. sausio 25 d. Europos Vadovų Taryba paragino EK ir jos pirmininkę parengti naują Išorės 

Energetikos Strategiją. Strategija susieja energetinį saugumą su pasauliniu švarios energijos 

perėjimu per išorės energetikos politiką ir diplomatiją, reaguojant į energetikos krizę, kurią sukėlė 



 

Rusijos invazija į Ukrainą, ir egzistencinę klimato kaitos grėsmę. ES toliau rems Ukrainos, 

Moldovos ir jų artimiausių kaimyninių šalių energetinį saugumą ir Žaliąjį kursą. Strategijoje 

pripažįstama, kad Rusijos invazija į Ukrainą turi pasaulinį poveikį energijos rinkoms, ypač 

besivystančioms šalims partnerėms. ES ir toliau teiks paramą saugiai, tvariai ir įperkamai energijai 

visame pasaulyje. 

Nuoroda į šaltinį 

 

• PASTARUOJU METU VYSTOMI VANDENILIO TECHNOLOGIJŲ PROJEKTAI 

ES Žaliasis kursas, klimato kaita, bei dabartinė geopolitinė pasaulinė situacija energetikos 

sektoriuje skatina vis labiau atsigręžti į žaliąją energetiką. Dabartiniu metu galima vis daugiau 

matyti projektų ir iniciatyvų, kur yra sujungiamos mokslo, pramonės ir atskirų regionų pajėgos 

norint pereiti prie netaršios energijos. Žemiau pateiktame tekste siūlome susipažinti su keletu 

išties įdomių dabartiniu metu vystomų projektų, susijusių su vandenilio energetika.  

„Worley“ remia GEO kuro su mažu CO2 projektą 

Įmonė „Worley“ sudarė sutartį su tarptautinio konsorciumo nariu „Green Energy Oman“ (GEO) 

remti mažai CO2 į aplinką išskiriančio kuro projektą Omane. „Worley“ tieks galimybių studijos 

parengimo paslaugas, siekdama plėtoti „GEO“ žaliojo H2 energijos projektą. Projektas apima apie 

25 GW vėjo ir saulės sugeneruotos elektros energijos panaudojimą žaliojo H2 gamybai elektrolizės 

būdu ir jo pritaikymą žaliojo amoniako gamyboje, saugojime ir transportavime. 

„GEO“ projekto konsorciumą sudaro „OQ“ – Omano sultonato pasaulinė integruota energetikos 

įmonė, „InterContinental Energy“ (ICE) – pirmaujantis ekologiško kuro vystytojas ir „EnerTech“ 

(ETC) – Kuveito vyriausybės remiamas švarios energijos investuotojas ir kūrėjas. Įgyvendinant 

projektą per metus bus pagaminta daugiau nei 1,8 mln. tonų žaliojo H2, iš kurio galima pagaminti 

bei eksportuoti iki 10 mln. tonų žaliojo amoniako, tokiu būdu remiant vietos ekonomiką ir 

pasaulinę rinką, padedant kitoms šalims dekarbonizuoti aplinką. 

„ITM Power“ bendradarbiaus su Nyderlandų įmone „Vitol“ vandenilio stotelių plėtros srityje 

„ITM Power“ paskelbė sudaranti strateginės partnerystės sutartį su „Vitol Holdings SARL“, kad 

dukterinė įmonė „ITM Motive Limited“, taptų 50/50 bendra „ITM Power“ ir „Vitol“ įmone. 

„Vitol“ yra energetikos sektoriaus lyderis, veikiantis plačiame spektre: nuo naftos iki dujų, 

energijos, atsinaujinančių energijos šaltinių ir anglies. „Vitol“ į įmonę investuos iki 30 mln. £, o tai 

atitiks ir panašią „ITM Power“ investiciją. „ITM Motive“ priklauso visos JK viešosios H2 degalinės, 

kurias pastatė „ITM Power“. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3131


 

Vykdydama sandorį, „ITM Motive“ sudarė pagrindinį susitarimą su „ITM Power“, pagal kurį „ITM 

Motive“ pripažįsta „ITM Power“ savo iki 240 MW elektrolizės įrangos tiekėju, kuriant ir diegiant 

naujų H2 papildymo stotelių tinklą. Atitinkamai „ITM Motive“ pripažino „Vitol“ savo elektros 

energijos tiekėju iki 240 MW poreikio, kuris bus reikalingas, siekiant aprūpinti žaliąja energija 

naują degalinių tinklą. Per pastaruosius 18 mėnesių „ITM Motive“ stengėsi užmegzti glaudžius 

ryšius su nedideliu skaičiumi sunkiųjų krovinių vartotojų JK siekiant sukurti standartines 4 MW 

galios stoteles visoje JK. 

„Neste“ švaraus vandenilio projektas naftos perdirbimo gamykloje Porvoo, Suomijoje 

„Neste“ užbaigė dotacijos sutarties procesą su CINEA ir Europos Komisija po anksčiau paskelbto 

teigiamo ES Inovacijų Fondo sprendimo skirti 88 mln. € „Neste“ švaraus H2 projektui naftos 

perdirbimo gamykloje Porvoo, Suomijoje. 

Projektas numato elektrolizės ir CO2 surinkimo bei saugojimo (CCS) sprendimus, kurie leidžia 

greitai ir efektyviai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą naftos perdirbimo 

gamykloje. „Neste“ projektas yra galimybių studijos etape, galutinio sprendimo dėl investicijų dar 

nėra, nors veiklą buvo planuojama pradėti 2020-ųjų metų viduryje. Įgyvendinus šį pertvarkymo 

projektą, Porvoo naftos perdirbimo gamykloje CO2 emisija galėtų būti sumažinta daugiau nei 4 

mln. tonų per pirmuosius 10 veiklos metų. Projektas labai prisidėtų prie Suomijos ir ES klimato 

tikslų siekimo, paspartindamas ekologišką perėjimą ir vaidintų svarbų vaidmenį įgyvendinant 

„Neste“ tikslą nuo 2035 m. vykdyti CO2 neišskiriančią gamybą. 

Bepiločio orlaivio projektas gavo 2,95 mln. dolerių finansavimą 

Aviacijos ir kosmoso inžinerijos verslas „Hypersonix Launch Systems“ kartu su Pietų Kvinslando 

universitetu (JAV), įmone „LSM Advanced Composites“ (LSM) ir Naujajame Pietų Velse įsikūrusia 

„Romar Engineering“ iš federalinės vyriausybės gavo 2,95 mln. dolerių Bendradarbiavimo Tyrimų 

Centrų Projektų (CRC-P) dotaciją. Projektas – „DART CMP Airframe – daugkartinio panaudojimo 

hipergarsinė platforma“ – yra nepilotuojamas orlaivis, galintis skristi iki 12 Machų (dvylika kartų 

didesnis už garso greitį) greičiu. Orlaivis varomas SPARTAN vandenilį naudojančiu varikliu. 

Projekto metu taip pat bus siekiama sukurti ir išbandyti reikalingas, itin aukštas temperatūras 

atlaikančias kompozitines medžiagas. 

„Gordonbush“ projektas 

Pirmaujanti mažai CO2 į aplinką išskirianti energijos įmonė „SSE“ žengė žingsnį žaliojo H2 srityje, 

kartu su „SSE Renewables“ ir „Siemens Gamesa Renewable Energy“ pristatydama planus gaminti 

ir tiekti žaliąjį H2 elektrolizės būdu, naudojant atsinaujinančią energiją iš „SSE“ 100 MW 

„Gordonbush“ sausumos vėjo jėgainių parko, esančio Sutherland mieste Škotijos (JK) 

aukštumose. Žalias H2 galėtų būti naudojamas kaip švari alternatyva benzinui, dyzelinui ar 



 

gamtinėms dujoms, siekiant padėti sumažinti išmetamo CO2 kiekį pramonės, transporto ir 

gamybos sektoriuose. 

„SSE Renewables“ pristatytuose planuose numatyta, integruoti „Siemens Gamesa“ žaliojo 

vandenilio įrangą į „Gordonbush“ parką netoli Broros. Gamykla kasmet pagamintų iki 2000 tonų 

žaliojo H2 ir taip prisidėtu prie JK bei Škotijos vyriausybių nulinių tikslų, kartu remiant JK tikslą iki 

2030 m. pasiekti 5 GW mažo CO2 kiekio H2 gamybą. Projektas taip pat apima perteklinės energijos 

akumuliavimą baterijose, kai vėjo sugeneruota perteklinė energija gali daryti įtaką elektros tinklo 

charakteristikoms. Projekte taip pat numatoma parodyti visą galimą žaliojo H2 vertės grandinės 

potencialą, panaudojant „SSE Renewables“ kompetencijas, išnaudojant Škotijos aukštumų 

geografiją ir paremti besiformuojančią Škotijos žaliojo H2 ekonomiką. 

„Green Hydrogen Systems“ gavo Šveicarijos „Gaznat“ užsakymą 

Danų įmonė „Green Hydrogen Systems“ pasirašė sutartį su „Gaznat“ dėl elektrolizės įrangos 

pristatymo į jos inovacijų laboratoriją Šveicarijoje. 

Į užsakymą įtrauktas 0,5 MW galingumo elektrolizeris GHS HyProvide® A90, skirtas žaliojo H2 

gamybai iš atsinaujinančios saulės energijos. Elektrolizeris bus patalpintas 6 metrų ilgio 

konteineryje. Pilnai pradėjęs veikti, šis elektrolizeris galės tiekti apie 195 kg žaliojo H2 per dieną. 

H2 bus naudojamas sintetiniam metanui gaminti pritaikant novatorišką metanacijos reaktorių, 

kurį sukūrė „Gaznat“, Šveicarijos federalinis technologijų institutas Lozanoje (EPFL) ir GRZ 

Technologies. Sintetinis metanas bus įvedamas į dujų skirstymo tinklą, veikiantį Šveicarijos 

Chablais regione. 

„Aviation H2” netrukus pradės kurti prototipą 

„Aviation H2“ tikslas tapti pirmąja Australijoje H2 varomų orlaivių aviacijos bendrove pradedamas 

įgyvendinti, nes netrukus prasidės pirmojo modifikuoto prototipo kūrimas. H2 varomą orlaivį 

tikimasi išvysti danguje 2023 m. viduryje. Vienas iš svarbiausių „Aviation H2“ strategijos elementų 

yra sukurti moderniausią metodą, kaip esamus orlaivius pritaikyti H2 varomiems varikliams, 

išlaikant didžiąją dalį bazinių sertifikuojamų reikalavimų. 

Nuoroda į šaltinį  

 

• ES KOMISIJA REMIA PRAMONĖS ĮSIPAREIGOJIMĄ DEŠIMTERIOPAI PADIDINTI ES 

ELEKTROLIZĖS ĮRENGINIŲ GAMYBOS PAJĖGUMUS  

Š. m. gegužės mėn. ES komisaras Thierry Breton ir Europos elektrolizerių gamintojai susitiko 

Briuselyje, kad aptartų, kaip padidinti pramonės pajėgumus gaminti elektrolizerius, naudojamus 

švariam H2 gaminti. Komisaras ir 20 pramonės bendrovių vadovų pasirašė bendrą deklaraciją, 

kuria pramonė įsipareigojo iki 2025 m. dešimt kartų padidinti savo elektrolizės įrenginių gamybos 

https://www.h2bulletin.com/some-recent-hydrogen-developments/


 

pajėgumus (iki 17,5 GW per metus). Šis susitarimas leis iki 2030 m. ES per metus pagaminti 

10 mln. tonų švaraus H2, kaip numatyta 2022 m. kovo mėn. REPowerEU pranešime. Tai pagerins 

tvarų ir saugų energijos tiekimą Europoje ir sumažins ES priklausomybę nuo rusiškų dujų. 

Deklaracijoje numatyti ne tik elektrolizerių gamintojų įsipareigojimai, bet ir Europos Komisijos 

veiksmai, kuriais siekiama sukurti pagalbinę reguliavimo sistemą, palengvinti prieigą prie 

finansavimo ir skatinti veiksmingas tiekimo grandines. Tarp jų: 

• Užtikrinti, kad atsinaujinančio H2 gamybą reglamentuojantys aktai padėtų greitai ir 

įperkamai išplėtoti atsinaujinančio H2 rinką ir jo gamybą Europoje; 

• Rekomenduojamų ir siūlomų teisės aktų, greitinančių leidimų išdavimą atsinaujinančių 

energijos išteklių projektams, įskaitant žalią H2 vandenilį, priėmimas; 

• Valstybės pagalbos H2 projektams teisinis vertinimas prioritetine tvarka; 

• Elektrolizerių gamintojų įsipareigojimas teikti paraiškas tik su aukštos kokybės projektų 

pasiūlymais, kurie visiškai atitinka klimato tikslus ir REPowerEU užmojį; 

• Bendradarbiavimas su Europos Investicijų Banku siekiant palengvinti elektrolizerių 

gamybos ir diegimo projektų finansavimą; 

• „Elektrolizerių partnerystės“, kuri suburs elektrolizerių gamintojus ir komponentų bei 

medžiagų tiekėjus su esamomis Europos Švaraus Vandenilio Aljanso struktūromis, 

sukūrimas; 

• Bendras įsipareigojimas integruoti vertės grandinę, įvairinti ir spręsti priklausomybės nuo 

pagrindinių žaliavų ir cheminių medžiagų problemą pagal ES pramonės strategiją. 

Veiksmai, dėl kurių susitarta, atvers kelią didelio masto švaraus H2 gamybai Europoje. Tai leis 

dekarbonizuoti daug CO2 išmetančius pramonės sektorius ir transporto priemones, kas atitinka 

„Fit for 55“ tikslus, ir pakeisti rusiškas dujas. Tai skatins Europos konkurencingumą, atsparumą ir 

strateginę autonomiją bei padės užtikrinti, kad Europos elektrolizės įrenginių gamintojai išlaikytų 

savo lyderystę pasaulyje. 

Nuoroda į šaltinį 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2829


 

LIETUVOJE 

• Vilnius ir Tauragė – Klimatui neutralūs miestai  

Europos Komisija, vykdydama Klimatui neutralių ir sumanių miestų misiją, prisidės prie 100 

Europos miestų, sieksiančių iki 2030 m. neutralizuoti savo poveikį klimatui, plėtros. Tarp jų 

pateko du Lietuvos miestai – Vilnius ir Tauragė. Jie gaus paramą ir finansavimą, kad per šį 

dešimtmetį taptų klimatui neutraliais ir pavyzdžiu kitiems miestams.  

Nuoroda į šaltinį 

• Seimo posėdžiai skirti žaliajai energetikai 

Šį mėnesį seime buvo surengti trys renginiai, skirti žaliosios energetikos tematikai: 1) Lietuvos 

žaliojo kurso ateitis: dėmesys atsinaujinantiems energijos ištekliams ir ekologiškoms 

technologijoms; 2) Žalesnės pramonės link: strategijos, skatinančios novatorišką tvarumo kultūrą 

versle; 3) Žaliosios savivaldybės – mitas ar realybė? Renginių metu pranešimus skaitė su 

energetika susiję įvairių įmonių, mokslo institucijų ir kitų suinteresuotų organizacijų atstovai. 

Pagal pateiktas rekomendacijas buvo priimami pasiūlymai, dėl energetinės situacijos Lietuvoje 

gerinimo. Posėdžio, dėl žaliųjų savivaldybių įrašas pateiktas šioje nuorodoje. 

 

 

Kitos naujienos: 

• Kompanija „Cummins“ parodoje Kalifornijoje pristatė vandeniliui pritaikytus vidaus 

degimo variklius. Nuoroda į šaltinį 

• „Air Liquide“, „Toyota“ ir „CaetanoBus“ sujungė pajėgas vystant vandenilio transporto 

sektorių Europoje. Nuoroda į šaltinį 

• Rumunija paskelbė pirksianti 12 vandeniliu varomų traukinių už beveik 1 mlrd. Eurų. 

Nuoroda į šaltinį 

• TATENA ekspertai rengia vandenilio, gaunamo panaudojant branduolinę energetiką, 

panaudojimo pramonės sektoriuje kelrodį. Nuoroda į šaltinį 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/vilnius-ir-taurage-pateko-i-europos-miestu-kurie-gaus-parama-tapti-klimatui-neutraliais-simtuka
https://www.youtube.com/watch?v=gj7k5YEpwKI
https://fuelcellsworks.com/news/cummins-inc-debuts-15-liter-hydrogen-engine-at-act-expo/
https://fuelcellsworks.com/news/air-liquide-toyota-and-caetanobus-join-forces-to-accelerate-the-development-of-hydrogen-mobility-in-europe/
https://fuelcellsworks.com/news/romania-earmarks-eur-1-bln-for-12-hydrogen-powered-trains/
https://www.hydrogenfuelnews.com/nuclear-hydrogen-iaea/8552738/


 

Renginiai: 

• „Fuel Cells for Forklifts“. Internetinis seminaras. Birželio 1 d. 16:00 CET. Registracija šia 

nuoroda: https://mission-hydrogen.de Renginys nemokamas. 

• „Digitalization solutions for the hydrogen economy“. Internetinis seminaras. Birželio 22 d. 

16:00 CET. Registracija šia nuoroda: https://mission-hydrogen.de Renginys nemokamas. 

• „Hydrogen for Trains“. Internetinis seminaras. Birželio 29 d. 16:00 CET. Registracija šia 

nuoroda: https://mission-hydrogen.de Renginys nemokamas. 

 

 

 

 

Pagarbiai, 

Vandenilio energetikos asociacija 
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