Biometan w transporcie

Rola biometanu
w dekarbonizacji transportu UE
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Pomimo, że Unia Europejska wkłada sporo pracy i wysiłku
finansowego w dekarbonizacje różnych segmentów
gospodarki wspólnotowej, to spektakularnych sukcesów
nie widać. Sektorem, który z kolei jest najmniej
zdekarbonizowany jest sektor transportu. Sytuacja tejże
branży jest o tyle niepokojąca, że regularnie prowadzone
badania1 pokazują ciągle występujący od 2014 roku wzrost
emisji gazów cieplarnianych.
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Dlaczego biometan?
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maksymalizować korzyści ekologiczne po stronie
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Zalety – produkcja i transport
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Podsumowując, można stwierdzić, że biometan ze
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sposób produkcja biometanu może być prowadzona

w zakresie dekarbonizacji sektora transportu UE,

praktycznie wszędzie, gdzie powstają odpady. Warto

a przy tym pozwala jednocześnie obniżyć emisje

dodać, że w dyskusjach o biometanie na poziomie

CO2 w innych sektorach. Obecnie nie jest jednak

europejskim, sektor morski i sektor transportu

wykorzystywany jego pełen potencjał jako paliwa

kolejowego także wyrażają zainteresowanie użyciem

alternatywnego, a regulacje prawne na poziomie

paliwa pochodzącego z biometanu.

unijnym nie są wystarczające. Jeżeli chodzi o Polskę,
Ministerstwo Klimatu i Środowiska nadal nie opu-
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New Green Deal i co dalej?

blikowało projektu systemu wsparcia dla biometanu,

Obecne, regulacje unijne RED II czy pakiet regulacji

tak ważnego dla przetrwania sektora paliwowego.

New Green Deal, chociaż idą w dobrą stronę, to nie

Michał Tarka, Marcin Trupkiewicz,

są wystarczające w zakresie wspierania dekarbonizacji sektora transportu i przez to są potrzebne
dalsze zmiany i modyfikacje, które pozwoliłby na
sprawniejsze wykorzystanie potencjału biogazu
w Europie. Taką zmianą byłoby na pewno sklasyfi-

Mateusz Gajda
Przypisy:
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transportemissions-ofgreenhouse-gases-12

kowanie pojazdów napędzanych biogazem jako pojazdów o zerowej emisji zanieczyszczeń przez unijne
regulacje dotyczące emisji CO2. Niska lub nawet
negatywna całkowita emisja CO2 z biogazu powinna
być uznana również w innych regulacjach unijnych,
w tym w reformie dyrektywy o podatku energetycznym. Inną potrzebną zmianą będzie nałożenie na
Państwa Członkowskie wiążącego zobowiązania do
stosowania 100% biometanu produkowanego w sposób zrównoważony w samochodach osobowych
i dostawczych oraz w pojazdach ciężarowych. Użycie
biogazu w transporcie mogłoby zostać dodatkowo wsparte przez ustanowienie spójnego systemu
uznawania biometanu i innych zrównoważonych
zaawansowanych biopaliw w poszczególnych krajach
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