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  Ciągły wzrost wykorzystania biometanu
Produkcja biometanu zdobywa coraz większą popu-
larność w krajach Unii Europejskiej, przede wszyst-
kim ze względu na możliwość zmniejszenia zależności 
od importu gazu ziemnego. EurObserv’ER zidenty-
fikował, co najmniej 258 działających instalacji wy-
twarzających biometan na terenie UE (połowa 2014 
roku) tylko w 12 krajach członkowskich. Państwa-
mi najbardziej zaangażowanymi w technologię wy-
twarzania biometanu są Niemcy, Szwecja, Holandia, 
i Austria. Całkiem niedawno w produkcję biometanu 
również zaangażowały się Wielka Brytania, Francja, 

Włochy, Dania, Węgry i Chorwacja, co otwiera nowe 
perspektywy dla tego rynku. Jedną z największych 
ambicji sektora jest stworzenie europejskiego ryn-
ku, który stymulowałby produkcję, wymianę i zuży-
cie biometanu. Sześć krajowych regulatorów (w Au-
strii, Danii, Francji, Niemczech, Szwajcarii oraz Wielkiej 
Brytanii) jest zainteresowanych stworzeniem reje-
stru przepływu biometanu od momentu zatłacza-
nia do sieci aż po użytkownika końcowego. Regula-
torzy współpracują ze sobą, aby ustanowić wspólne 
standardy i wzmocnić europejskie ramy prawne, co 
w rezultacie ma doprowadzić do organizacji rynku.

W 2013 roku ilość energii wyprodukowanej z biogazu wyniosła prawie 13,4 Mtoe, 
ponownie wykazując dwucyfrowy wzrost (10,2% więcej w 2012 roku). Pomimo 
tego, tempo wzrostu sektora jest coraz powolniejsze, w związku ze zmianami  
w polityce dotyczącej biogazu i w konsekwencji załamaniu rynku w dwóch 
głównych krajach producenckich – w Niemczech i we Włoszech. Regres rozpoczął 
się już w 2012 roku, na co wskazuje spadek tempa wzrostu z 21,7% w 2011 roku  
do 16,9% w 2012 roku. W 2013 roku, produkcja energii elektrycznej wyniosła 
ok. 52,3 TWh (4999 ktoe energii końcowej), czyli 12,7% przyrostu w 2012 roku.  
Ciepło sprzedane do sieci ciepłowniczych wzrosło do 432,4 ktoe w 2013 r., 
co odpowiada 22,4% rocznego przyrostu. Samo ciepło (wykorzystywane 
bezpośrednio w miejscach produkcji) szacuje się na poziomie 2010 ktoe 
w 2013 r., co oznacza 4,6% wzrostu w stosunku do roku 2012. 
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Cele na 2020 i 2030?
Obecnie uznaje się, że produkcja biogazu może 
zmniejszyć zależność energetyczną od gazu ziem-
nego. Mimo to, ważą się losy dalszych możliwo-
ści wykorzystania potencjału sektora biogazowe-
go. Szybki wzrost produkcji miał miejsce w krajach 
dotychczas będący liderami w realizacji biogazowi 
rolniczych, głównie dzięki roślinom energetycznym. 
Obowiązujący schemat wzrostu został ostatnio pod-
ważony przez Komisję Europejską, która nalega na 
to, by produkcja biogazu była oparta głównie o pro-
dukty uboczne i odpady organiczne. Sektor niepo-
koi przygotowywana legislacja europejska w zakre-
sie kryteriów rozwoju zrównoważonego dla biomasy 
oraz ograniczenia wykorzystywania roślin energe-
tycznych, które mają i będą miały wpływ na poten-
cjał wzrostu sektora biogazowego.
Z drugiej strony, państwa członkowskie UE są zobo-

wiązane również do zapewnienia odpowiedniego 
poziomu recyklingu dla odpadów organicznych i do 
stworzenia systemów selektywnej zbiórki bioodpa-
dów na mocy europejskich regulacji w zakresie od-
padów (Dyrektywa 2008/98/WE). Wdrażanie tej dy-
rektywy, jak również toczące się wokół niej debaty 
idą w kierunku zaostrzenia przepisów, co powinno 
zaowocować dostarczeniem sektorowi nowych za-
sobów w postaci odpadów biodegradowalnych, co 
przynajmniej częściowo wynagrodzi spadek poda-
ży wsadu z roślin energetycznych.
Aby zdefiniować na nowo możliwości rozwoju, sektor 
biogazowy wymaga szybkich decyzji w obszarze wy-
magań środowiskowych dla produkcji biogazu i bio-
metanu, z uwzględnieniem emisji gazów cieplarnia-
nych, tak aby mogły zostać włączone do kalkulacji 
celów w zakresie europejskiego zużycia energii odna-
wialnej. W rezultacie, przyszłość rozwoju sektora bio-

gazu jest zasadniczo kwestią polityczną. 
I tak, najbardziej optymistyczne szacunki na 
rok 2020 to te, które poszczególne państwa 
członkowskie definiują odrębnie w krajowych 
planach działania w zakresie energii odna-
wialnej (KPD). 28 krajów członkowskich, pro-
gnozuje 4456 ktoe produkcji ciepła z bioga-
zu i 64,2 TWh (5423 ktoe) produkcji energii 
elektrycznej, co odpowiada 9879 ktoe ener-
gii końcowej z biogazu. Porównanie obec-
nych trendów wobec celów zawartych w KPD 
przedstawiono dla energii elektrycznej (rys. 1) 
oraz dla ciepła (rys. 2). Dla państw człon-
kowskich UE, maksymalny, teoretyczny po-
tencjał waha się między 151-246 miliardów 
Nm3 biometanu rocznie, co równa się pro-
dukcji energii na poziomie od 130,8 do 212,2 
Mtoe. Zależność od gazu ziemnego stano-
wiłaby znacznie mniejszy problem w Euro-
pie, podczas gdy zrównoważona produkcja 
biometanu zyskałaby na znaczeniu.  

2  Porównanie obecnego trendu produkcji ciepła z biogazu  
z trendem wyznaczonym w KPD (Krajowych Planach Działania  
w zakresie OZE) w ktoe. Źródło: EurObserv’ER 2014

1  Porównanie obecnego trendu produkcji energii elektrycznej  
z biogazu z trendem wyznaczonym w KPD (Krajowych Planach Działania 
w zakresie OZE) w GWh * Szacunki. Źródło: EurObserv’ER 2014
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Pobierz

2012 2013

Kraj Składo- 
wiskowy

Z oczysz- 
czalni ście-

ków
Pozostały Razem Składo- 

wiskowy

Z oczysz- 
czalni ście-

ków
Pozostały Razem

Niemcy 123,7 372,1 5920,4 6416,2 108,8 392,8 6215,3 6716.8
Wielka 
Brytania ** 1533,9 269,7 0 1803,6 1538,2 286,2 0 1824.4

Włochy 370,6 42 766,1 1178,8 410,8 48,5 1356,1 1815.4
Czechy 31,7 39,4 303,8 374,9 28,9 39,6 502,5 571.1

Francja ** 279,1 79,6 53,3 412 280 80 105 465.0

Holandia 29,9 53,1 214,5 297,5 24,6 57,8 220,3 302.8
Hiszpania ** 140,8 33,8 116,2 290,8 124 29,8 102,4 256.1
Polska 53,7 79,3 60,8 193,8 61,8 91,2 98,2 251.2
Austria 3,8 18,2 184,3 206,4 3,7 18,4 174,6 196.8
Belgia ** 32,4 17,2 108 157,7 29,2 15,5 97,2 141.9
Szwecja ** 12,6 73,6 40,6 126,8 13,6 79,3 43,7 136.6
Dania ** 5,6 21,2 77,9 104,7 5,3 20,3 74,4 100.0
Grecja 69,4 15,8 3,4 88,6 67,5 16,1 4,8 88.4
Węgry 14,3 18,7 46,8 79,8 14,3 20,1 47,8 82.2
Słowacja 3,1 13,8 45,1 62 3,4 14,8 48,5 66.6
Portugalia 54 1,7 0,7 56,4 61,8 2,7 0,8 65.3
Finlandia 31,6 13,9 12,4 57,9 31,7 14,6 13,2 59.5
Irlandia ** 43 7,5 5,4 55,9 43,1 7,5 5,4 56.0
Łotwa ** 18,4 5,7 27,8 51,9 18,4 5,7 27,9 52.0
Słowenia 6,9 3,1 28,2 38,1 7,1 2,8 24,8 34.7
Rumunia ** 1,4 0,1 25,9 27,3 1,5 0,1 28,4 30.0
Chorwacja 2 3,1 11,4 16,6 2,1 3,2 12,8 18.0
Litwa 6,1 3,1 2,3 11,6 7,1 3,6 4,8 15.5
Luksemburg 0,1 1,3 12 13,4 0,1 1,3 11,4 12.8
Cypr 0 0 11,4 11,4 0 0 12 12.0
Estonia ** 2,2 0,7 0 2,9 5,4 1,8 0 7.2
Bułgaria 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0.1
Malta 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem UE 28 2870,3 1187,8 8079 12137,1 2892,3 1253,6 9232,7 13378.7

Produkcja energii pierwotnej z biogazu w Unii Europejskiej w 2012 i 2013 roku* (w ktoe)

(1) komunalne i przemysłowe 
(2) biogazownie rolnicze, instalacje fermentacji odpadów komunlanych, biogazownie kofermentacyjne.

* Pierwsze szacunki. 
** W przypadku, gdy informacje nie były dostępne, podział między różnymi rodzajami biogazu oszacowano  
dla 2013 roku na podstawie trendu dla 2012 roku. 

Źródło: EurObserv’ER 2014.
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