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Na początku marca 2020 r. Komisja ogłosiła projekt aktu prawnego, który ma doprowadzić 
do wdrożenia kluczowego powyższej strategii w życie – projekt rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy dla osiągnięcia neutralności klimatycznej i 
zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1999 (tzw. Europejskie Prawo Klimatyczne).

W art. 2 projekt ten ustanawia wiążący, ogólnounijny cel osiągnięcia równowagi w 
zakresie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych najpóźniej do 2050 r., przez co 
emisje mają być zmniejszone do „zera netto” tzn. emisje, których nie da się uniknąć, 
mają być równoważone przez pochłanianie takiej samej ilości gazów cieplarnianych.

Europejskie prawo klimatyczne (1)



W dniu 18 marca 2020r. Dyrekcja Generalna ds. Klimatu Komisji Europejskiej przedstawiła 
do konsultacji publicznych założenia do projektu Komunikatu „2030 Climate Target Plan”, 
zgodnie z którym Unia Europejska ma zostać zobowiązana do ograniczenia swojej 
emisji gazów cieplarnianych o 50% lub 55% już w 2030 roku w porównaniu do 
wartości z 1990 roku.

Europejskie prawo klimatyczne (2)



Dyrektywa RED II, która weszła w życie 24 grudnia 2018 r., jest obecnie podstawowym 
aktem prawnym regulującym rynek energii odnawialnej w Unii Europejskiej. 

Nadrzędnym celem Dyrektywy RED II jest osiągnięcie unijnego celu zakładającego 
zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym UE do poziomu co najmniej 32% 
do 2030 r. 

Dyrektywa RED II (1) 



Dyrektywa RED II wskazuje na zwiększające się znaczenie biogazu w postaci 
biometanu, głównie w transporcie. 

W tym kontekście szczególną rolę ma on do odegrania w świetle art. 25 dyrektywy, który 
nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia wymogu wobec dostawców 
paliw do 2030 r. zapewnienia co najmniej 14-procentowego udziału energii odnawialnej 
w końcowym zużyciu energii w sektorze transportu. 

Dyrektywa RED II (2) 



> Biopaliwa, w tym biopaliwa zaawansowane oraz biogaz wyprodukowane z surowców 
wymienionych w załączniku IX Dyrektywy RED II oraz odnawialna energia elektryczna w 
sektorze transportu przyczynią się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, a tym 
samym spowodują obniżanie emisyjności unijnego sektora transportu.

> Dyrektywa RED II nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia 
wymogu, by dostawcy paliw zapewniali minimalny udział zaawansowanych biopaliw 
i niektórych biogazów.

Dyrektywa RED II (3) 



> Aktualny projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (wersja 2.1 z 8 listopada 
2019 r.) wskazuje na znaczenie biogazu dla krajowego sektora energetycznego.

> Jako jego zalety wymienia się m. in. równomierną dostępność zasobów 
wykorzystywanych do jego produkcji na terytorium całego kraju.

> Jako istotną wartość dodaną wymieniono również możliwość zagospodarowania 
szczególnie uciążliwych odpadów, takich jak odpady zwierzęce.

perspektywa krajowa – projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.



> Zasadniczo systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii w Polsce uregulowane są w 
Ustawie OZE. 

> Analiza Ustawy OZE pokazuje jednak, iż wsparcie dla sektora biogazowego 
uregulowane jest w sposób fragmentaryczny, koncentrujący się zasadniczo (i w 
praktyce rynkowej) na wytwarzaniu energii elektrycznej.

obecne otoczenie prawne (1)



> W ustawie o OZE nie przewidziano spójnego systemu wsparcia dedykowanego 
biogazowniom, które produkując biometan, wprowadzały go do sieci gazowych.

> W szczególności, nie przewiduje się obecnie udziału instalacji produkujących 
biometan i wprowadzający go do sieci w systemie Feed in Tariff (FiT), który polega 
na zagwarantowaniu stałej ceny zakupu dla określonych rodzajów instalacji czy w 
systemie Feed in Premium (FiP) gwarantującym określonym instalacjom prawa do 
pokrycia tzw. ujemnego salda. 

obecne otoczenie prawne (2)



> Obecnie przepisy przewidują (art. 73 ust. 3b Ustawy OZE), iż aukcje obejmują również 
sprzedaż biogazu rolniczego wytworzonego w instalacji odnawialnego źródła energii oraz 
wprowadzanego do sieci dystrybucyjnej gazowej. 

> W praktyce mechanizmy w tym zakresie są martwe, z uwagi m.in. na brak 
dedykowanych koszyków aukcyjnych oraz brak przepisów wykonawczych pozwalających 
na przeliczenie biogazu na ekwiwalentną ilość energii elektrycznej.

obecne otoczenie prawne (3)



> Proponuje się wprowadzenie do Ustawy OZE regulacji umożliwiających 
biometanowniom produkującym biometan i wprowadzającym go do sieci gazowych 
uczestnictwo w systemach FiT i FiP (po przeliczeniu ilości biometanu wprowadzonego 
do sieci na ekwiwalent w postaci energii elektrycznej).

> Alternatywa: obowiązek zakupu biometanu wprowadzanego do sieci dystrybucyjnej

> Alternatywa 2: usprawnienie aukcji OZE dla biometanu

postulaty sektora dotyczące biometanu wprowadzanego do sieci



> Objęcie systemem wsparcia tych instalacji, które wytworzony biometan zużywają na 
potrzeby własnej działalności gospodarczej produkcyjnej (np. biometanownia 
zaopatrująca własny zakład przetwórstwa rolno-spożywczego), jak również wykorzystują 
na potrzeby zaopatrywania stacji tankowania pojazdów (stacje tankowania zlokalizowane 
przy biometanowniach). 

> Zasadne jest także, aby system wsparcia identyfikował również inne metody transportu 
biometanu niż za pomocą sieci gazowych. Uwzględnienia wymaga m.in. kwestia 
dostarczania biometanu odbiorcom przy wykorzystaniu pojazdów (tzw. butlowozów).

postulaty sektora dotyczące biometanu zużywanego na potrzeby własne



Konieczne wydaje się rozszerzenie polskiego systemu gwarancji pochodzenia o 
gwarancje wydawane dla wytwórców biogazu wprowadzających ten biogaz (pod 
postacią biometanu) do sieci gazowej lub gazociągów bezpośrednich, a także 
zużywanego na potrzeby własne.

postulaty w zakresie mechanizmu gwarancji pochodzenia dla biometanu (1)



System gwarancji pochodzenia powinien być wzorowany na obecnych regulacjach ujętych w 
Ustawie OZE, tj.: 

>stanowić dokument poświadczający odbiorcy końcowemu wartości środowiskowe 
wynikające z unikniętej emisji gazów cieplarnianych oraz, że określona w tym dokumencie 
ilość energii biogazu wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej lub gazociągu bezpośredniego 
została wytworzona z odnawialnych źródeł energii; 

>gwarancje pochodzenia biometanu powinny być wydawane przez Prezesa URE, zaś rejestr 
gwarancji pochodzenia powinna prowadzić Towarowa Giełda Energii.

postulaty w zakresie mechanizmu gwarancji pochodzenia dla biometanu (2)



> Obecnie na podmioty planujące wybudowanie gazociągu bezpośredniego nakłada się 
obowiązek uzyskania dodatkowej decyzji administracyjnej w procesie inwestycyjnym, 
która w praktyce wydana może być co do zasady jedynie wtedy, gdy nie jest możliwe 
wykorzystanie istniejącej sieci gazowej.

> Proponuje się wprowadzenie do PE odrębnej definicji biogazowego gazociągu 
bezpośredniego i wyłączenie tych instalacji z obowiązku uzyskiwania zgody Prezesa 
URE przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

postulaty w zakresie biogazowych gazociągów bezpośrednich



> Obecnie brak jest po stronie OSD ogólnego obowiązku informacyjnego w zakresie 
wolnych i planowanych mocy przyłączeniowych, a także ilości mocy ubiegających się o 
przyłączenie.

> Należałoby postulować wprowadzenie rozwiązań analogicznych do obecnie 
obowiązujących w ustawie o OZE (w sieciach elektroenergetycznych).

postulaty w zakresie dostępu do sieci gazowych (1) 



> Zasadne jest wprowadzenie do PE odrębnej delegacji ustawowej do wydania 
rozporządzenia w sprawie parametrów jakościowych biogazu, określającego odrębne 
parametry jakościowe dla biometanu wprowadzanego do gazowej sieci dystrybucyjnej i 
biogazu wprowadzanego do biogazowego gazociągu bezpośredniego. 

> Ponadto konieczność doprecyzowania regulacji dot. odmowy wydania warunków 
przyłączenia na skutek braku „chłonności” danego odcinka sieci dystrybucyjnej

postulaty w zakresie dostępu do sieci gazowych (2) 



> Nowelizacja z 2019 r. do ustawy o biokomponentach … wprowadziła pewne korzystne 
dla sektora rozwiązania, umożliwiające zdefiniowanie biometanu jako biokomponentu (w 
tym służącego do produkcji biowodoru) bądź samoistnego biopaliwa (bio-CNG oraz bio-
LNG), co ma zwiększyć poziom realizacji NCW.

> Jednakże jak dotychczas brak jest stosownych rozporządzeń wykonawczych do 
powyższej ustawy, określających m.in. metodykę obliczania zawartości biowodoru w 
paliwach ciekłych, do produkcji których w procesie wytwórczym (przetwarzania ropy 
naftowej w ramach hydrorafinacji) wykorzystano biowodór wyprodukowany uprzednio z 
biometanu oraz wymagania jakościowe dla biopaliw biometanowych.

ustawa o biokomponentach i paliwach ciekłych



> Planowanie rozwoju sektora biogazu/ biometanu

> Identyfikacja obszarów zagrożonych, ułatwienia inwestycyjne

pozostałe postulaty
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