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  Udział biomasy stałej (leśnej, rolnej, odpa-
dowej) w produkcji ciepła i energii elektrycz-
nej w Unii Europejskiej (UE) rośnie. Wytwarza-
nie energii pierwotnej w UE wzrastało od 2000 
roku średniorocznie o 3,8%. W 2012 roku w sek-
torze biomasy stałej ponownie nastąpił wzrost 
rocznej produkcji o 5,4%, czyli o dodatkowe 
4,2 Mtoe (tabela 1 ). Uwzględniając rachunek 
eksportu i importu wykorzystanie energii pier-
wotnej pochodzącej z biomasy stałej w 2012 
roku wyniosło 85,5 Mtoe, wzrastając o 5,7% (4,6 
Mtoe). Import peletów drzewnych z Kanady, 
Stanów Zjednoczonych i Rosji stanowił główną 
różnicę pomiędzy produkcją, a konsumpcją.
Z analiz EurObserv’ER wynika też, że duża 
część wzrostu wykorzystania biomasy stałej  
w 2012 roku przypadła na produkcję ciepła 
w sektorze wytwórczym systemowym (sprze-

daż do sieci ciepłowniczych). Przyrost w tym 
sektorze wyniósł 12,9% w stosunku do roku 
ubiegłego. Po spowolnieniu tempa rozwo-
ju rynku w 2011 roku, spowodowanym łagod-
ną zimą i ograniczonymi potrzebami sektora 
ciepłowniczego w Europie Północnej, w 2012 
roku sytuacja poprawiła się, a rynek nadra-
biał straty. Sektor wytwórczy był tylko jedną  
z gałęzi wykorzystania ciepła z biomasy.  
W 2012 roku całkowite zużycie ciepła pocho-
dzącego ze spalania biomasy stałej w UE wzro-
sło o 4,6% i wyniosło 68 Mtoe, a 88,3% wytwo-
rzonego w ten sposób ciepła wykorzystano dla 
potrzeb przemysłu i gospodarstw domowych.
Produkcja energii elektrycznej z biomasy stałej 
jest w mniejszym stopniu zależna od wahań po-
godowych w porównaniu z produkcją ciepła, 
zatem charakteryzuje się większą stabilnością. 

Europejska produkcja energii elektrycznej z bio-
masy osiągnęła w 2012 roku 79,5 TWh, co ozna-
cza roczny wzrost na poziomie 7,8%, ze szczegól-
nie dobrymi wynikami w Polsce i Wielkiej Brytanii, 
a także w Niemczech, Szwecji oraz Hiszpanii.
Wskaźniki osiągnięcia celów Unii Europejskiej 
dla biomasy stałej mierzone są w odniesieniu 
do 27 krajowych planów działania w zakre-
sie energii ze źródeł odnawialnych (KPD) dla 
państw członkowskich UE. KPD krajów człon-
kowskich UE przewidują znaczący udział bio-
masy (leśnej, odpadowej, z plonów i odpa-
dów rolniczych) na poziomie niemal połowy 
celu ilościowego UE tj. 20% dla energii odna-
wialnej w miksie energetycznym do 2020 roku. 
W przypadku produkcji energii elektrycz-
nej (rys. 1 ), osiągnięcie celu ilościowego tj. 
155 TWh zawartych w KPD na 2020 rok będzie 
trudne, ponieważ wymagałoby to stabilne-
go przyrostu mocy w całym sektorze, zarówno 
w sektorze wytwórczym, jak i w infrastrukturze 
technicznej (pozyskanie i transport paliw). Je-
żeli otoczenie finansowe nie poprawi się, osią-
gnięcie docelowego poziomu produkcji stanie 
się niemożliwe. Zapowiadane przez większość 
operatorów po 2015 roku przyśpieszenie tempa 
restrukturyzacji nie będzie już wystarczające.
W sektorze ciepła (rys. 2 ), osiągnięcie celów 
częściowo związane jest z rozwojem infra-
struktury produkcji energii elektrycznej (koge-
neracja). W tym wypadku cele wyznaczo-
ne na 2020 rok wciąż wydają się osiągalne, 
pod warunkiem wystarczającej dostępności 
surowców. Siłą rzeczy osiągnięcie zakłada-
nych celów dla całej UE będzie pociągało 
za sobą zwiększenie importu, ponieważ za-
soby biomasy w Europie są niewystarczają-
ce i zbyt drogie, by pokryć zapotrzebowanie 
rynku. Oczekiwany wzrost zależny jest przede 
wszystkim od wprowadzenia wiążących kry-
teriów REDcert, jeżeli produkcja biomasy ma 
być zgodna z zasadami zrównoważonego 

rozwoju i spełniać wymagania redukcji emi-
sji gazów cieplarnianych. W okresie przejścio-
wym operatorzy, którzy importują biomasę 
zastąpili kryteria RED-cert nieobowiązkowymi 
systemami weryfikacji dla produkcji peletu, 
obejmującego sprawdzenie czy drewno po-
chodzi z lasów objętych certyfikacją.

Nadszedł czas, aby inicjatywa certyfikacji zna-
lazła swoje odzwierciedlenie w ogólnoeuro-
pejskim akcie prawnym. Problem polega na 
różnicach zdań pomiędzy poszczególnymi 
państwami członkowskimi oraz Komisją Europej-
ską odnośnie wymagań dot. kryteriów rozwoju 
zrównoważonego. Wersja robocza dyrektywy 
została opublikowana w sierpniu 2013 roku, ale 
jej treść wydaje się być sporna. Mimo wszystko 
dyrektywa jest z niecierpliwością oczekiwana 
przez przemysł. Niepewność w obszarze rozwią-
zań legislacyjnych stanowi przeszkodę w rozwo-
ju sektora. Jeżeli Unia Europejska chce położyć 
kres stagnacji, to musi skonkretyzować swoje 
polityczne i strategiczne stanowisko.  

Biuletyn Energii Odnawialnej  

Biomasa stała  
– perspektywy rozwoju rynku UE
W latach 2011-2012 ilość wykorzystanej energii pierwotnej zawartej w biomasie 
stałej powróciła na ścieżkę wzrostu na poziomie 5,4%, osiągając poziom 82,3 mln 
ton oleju ekwiwalentnego (Mtoe), czyli o 4,2 Mtoe więcej w porównaniu 
do roku ubiegłego. W 2011 r. wyjątkowo łagodna zima przyczyniła się do 
znacznego zmniejszenia ilości wykorzystanej biomasy, co zahamowało rozwój 
tego rynku. Rok 2012 przyniósł poprawę koniunktury we wszystkich sektorach 
wykorzystujących biomasę stałą do produkcji energii. Sprzedaż ciepła do sieci 
wzrosła o 12% do poziomu 7,9 Mtoe w 2012 roku, podczas gdy produkcja 
energii elektrycznej z biomasy, na którą wpłynęły modernizacje elektrowni 
węglowych, wzrosła o 7,8% do poziomu produkcji 79,5 TWh.
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