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• Biometán môže významne prispieť ku klimatickým opatreniam v
Európskej únii (EÚ). Na dosiahnutie cieľov balíka Európskej komisie Fit
for 55 do roku 2030 a cieľa EÚ dosiahnuť do roku 2050 čisté
hospodárstvo s nulovými emisiami, je potrebné súbežne presadzovať
viaceré klimatické riešenia. Predpokladá sa, že budúcemu
energetickému mixu bude dominovať veterná a solárna energia, a to
ako aj generátory elektriny, tak aj pri výrobe vodíka. Biometán však
tiež zohráva dôležitú úlohu.



• Brusel, 7. decembra 2021 –28 európskych spoločností a organizácií
predstavilo deklaráciu o biometáne Kadri Simson, európskej komisárke pre
energetiku.

• Signatári Deklarácie uznávajú, že biometán je dnes cenovo najefektívnejší,
škálovateľný a udržateľný obnoviteľný plyn. Deklarácia zdôrazňuje ochotu
výrobcov a užívateľov biometánu s celkovým ročným obratom približne 300
miliárd EUR, aby sa podieľali na zvyšovaní udržateľného biometánu do roku
2030 aspoň na 350 TWh, čo je potenciál odhadovaný Európskou komisiou.
(Hĺbková analýza na podporu oznámenia - Čistá planéta pre všetkých
(2018)).

• Európska komisárka pre energetiku Kadri Simsonová prijala deklaráciu o
biometáne a zdôraznila, že biometán bude dôležitý na dosiahnutie
klimatickej neutrality vrátane vykurovania domácností a dopravy.

• zabezpečiť úplný súlad s prísnymi požiadavkami na udržateľnosť a
maximalizovať výhody, ako je vytváranie pracovných miest na vidieku.
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Europe (GIE).





O bioplyne a biometáne

• Inteligentná kombinácia obnoviteľných zdrojov energie a technológií
bude kľúčová pre rozvoj energetických systémov budúcnosti na
dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Obnoviteľné plyny
budú súčasťou tohoto mixu a budú čoraz viac vystupovať ako kľúčové
faktory umožňujúce zrýchlenie energetiky EÚ.



• Bioplyn a biometán zabraňujú emisiám v celom hodnotovom reťazci s
trojnásobným účinkom na zníženie emisií.

• 1. zabraňujú emisiám, ktoré by sa inak vyskytovali prirodzene:
organické zvyšky sú odvádzané do kontrolovaného prostredia
bioplynových staníc, čím sa bráni uvoľňovaniu emisií vznikajúcich
rozkladom organickej hmoty do atmosféry.

• 2. vyrobený bioplyn a biometán nahrádzajú fosílne palivá ako zdroje
energie.

• 3. použitie digestátu získaného v procese výroby bioplynu ako
biohnojiva pomáha vracať organický uhlík späť do pôdy a znižuje
dopyt po uhlíkovo náročnej výrobe minerálnych hnojív.



• Biometán – čistený bioplyn – je obnoviteľnou alternatívou zemného plynu.
Jeho rozmanité aplikácie zahŕňajú zásobovanie teplom a energiou pre naše
budovy a priemysel a výrobu obnoviteľných palív pre sektor dopravy, najmä
pre ťažké vozidlá a plavidlá. Najnovšie štúdie ukazujú, že biometán je
účinným spôsobom znižovania emisií skleníkových plynov z dopravy, ktoré
predstavujú 25 % celkových emisií v EÚ.

• Bioplyn a biometán sú už dostupné a sú tiež konkurencie schopné z
hľadiska nákladov, ak vezmeme do úvahy všetky pozitívne externality
vznikajúce pri výrobe týchto obnoviteľných plynov. Európa je dnes
najväčším producentom bioplynu a biometánu na svete a bude nevyhnutné
zvýšiť produkciu týchto obnoviteľných plynov, aby sa do roku 2030
uspokojil dopyt po energii z obnoviteľných zdrojov a dosiahli sa klimatické
ciele v roku 2050.



Premena molekúl na energiu

• Bioplyn vzniká rozkladom organických látok. Tieto zvyšky sa v neprítomnosti kyslíka
umiestnia do bioplynového vyhnívacieho zariadenia. Pomocou radu baktérií sa organická
hmota rozkladá a uvoľňuje zmes plynov: 45 – 85 % obj. metánu (CH4) a 25 – 50 % obj.
oxidu uhličitého (CO2). Tento prirodzený proces, nazývaný aj anaeróbna digescia (AD), sa
už dlho používa na kysnutie chleba a varenie piva.

• Výstupom je obnoviteľný plyn, ktorý je možné použiť na viacero aplikácií. Ak zhodnotíme
bioplyn, získame biometán. Táto vyčistená forma surového bioplynu môže byť použitá
ako náhrada zemného plynu: CO2, H2O, H2S a iné nečistoty sa odstraňujú pri výrobe
biometánu, čím zostáva vysokokvalitný čistý plyn.



Obnoviteľné, flexibilné, umožňujúce dekarbonizáciu
• Bioplyn a biometán sú obnoviteľné plyny, ktoré pomáhajú znižovať emisie v

celom hodnotovom reťazci. Ich používanie je nevyhnutné, ak máme
urýchliť znižovanie emisií skleníkových plynov vo viacerých sektoroch
vrátane budov, dopravy a poľnohospodárstva.

• Nasadenie biometánu na nahradenie fosílnych palív si nevyžaduje investície
dodatočných zdrojov na rozvoj novej infraštruktúry. Existujúca plynárenská
infraštruktúra je pripravená na biometán.

• To je kľúčom k urýchleniu dekarbonizácie a poskytovaniu cenovo dostupnej
obnoviteľnej energie pre spotrebiteľov. Okrem toho sa biometán dá ľahko
skladovať a produkovať konštantným tempom, čím pomáha vyrovnávať
dodávky energie z prerušovaných zdrojov energie obnoviteľného pôvodu,
ako je slnko alebo vietor.

• Môže sa s ním tiež obchodovať a vyrábať ho v rámci Európy, čím sa
zabezpečí bezpečnosť dodávok EÚ a zabráni sa závislosti od externých
poskytovateľov.



Obnoviteľné teplo a energia

• Kombinované tepelné a energetické motory (CHP) sú bežnou cestou
zhodnocovania bioplynu v Európe. Myšlienkou KVET je, že
kogenerácia elektrickej a tepelnej energie je efektívnejšia ako ich
samostatná výroba. V závislosti od konštrukcie bioplynových staníc
môže byť časť tepla z kogenerácie použitá na podporu fermentačného
procesu zariadenia – napríklad ak bioplynové reaktory vyžadujú teplo
na udržanie správnej teploty. Vyrobená elektrina sa dodáva hlavne do
elektrickej siete, pričom akékoľvek prebytočné teplo je k dispozícii pre
lokálne vykurovacie aplikácie.



Biometán v doprave

- 15 Mt CO2 do 2030
- Zníženie CO2

ekvivalentné 755 
mil.stromov

- Celková EÚ produkcia 
viac ako 1200 TWh

- 1 milión pracovných 
miest v EÚ

- 4,5 miliardy € úspory 
nákladov na palivo

V roku 2020 európske vozidlá na 
zemný plyn (NGV) už používajú 
palivovú zmes vrátane viac ako 17 % 
biometánu. Spolu s už 20 % emisiami 
meranými na výfuku, tento podiel 
biometánu vedie k 35 % zníženiu na 
úrovni paliva a vozidla, v porovnaní s 
konvenčnými palivami.

Do roku 2030 bude 40 % 
biometánu k dispozícii na 
napájanie celého NGV, ktorá je 
v súčasnosti. Odhaduje sa na 
viac ako 13 miliónov vozidiel. 
Výsledkom bude celkové 
zníženie množstva emisií 
skleníkových plynov o 55 %.



Mesto ako Brusel s 1,2 
milon.byvateľov, vyprodukuje cca 
210 kt bioodpadu za rok

Tento bioodpad sa 
premieňa na /vyprodukuje 
14 kt obnoviteľného plynu 
za rok.

Ak sa distribuje do cestnej dopravy 
ako 40 % zmes, mohol byť tankovaný 
vozový park 75 000 vozidiel.

Tento vozový park by 
umožnil 55 % zníženie CO2, 
čo je ekvivalentné 85 kt CO2

v meste ako je Brusel.

Predstavujú najvyššiu mieru znižovania emisií v
porovnaní s inými palivami. Tento potenciál je oveľa
vyšší v spojení s obnoviteľným plynom. Priemysel
zavádza rastúce podiely obnoviteľného plynu s
cieľom dekarbonizovať sektor dopravy, ktorý
predstavuje jednu tretinu celkových emisií CO2 v
Európe a je hlavnou príčinou znečistenia ovzdušia v
mestských oblastiach.



Východisko z krízy cien plynu v EÚ s biometánom

• Na dosiahnutie produkcie biometánu aspoň 34 miliárd m3 do roku 2030 je 
potrebné rýchle zvýšenie.

• Jasná politická podpora dodá investorom dôveru v podporu zavádzania 
biometánu.

• Biometán vyrobený v Európe je práve teraz o 30 % lacnejší ako zemný plyn 
a môže znížiť energetickú závislosť EÚ od externých dodávateľov

Brusel, 17. februára 2022 – Dnes je cena zemného plynu 80 eur v porovnaní s 18 eurami pred rokom. Na podobne vysokej
úrovni by podľa aktuálnych odhadov mali zostať aj budúcu zimu. Zatiaľ, čo sa vlády snažia znížiť vplyv stúpajúcich cien
energií na účty občanov za energiu, majú na dosah riešenie: zvýšiť produkciu udržateľného biometánu.
- Dnes môže byť cena biometánu o 30 % nižšia ako súčasná cena zemného plynu
- Rýchly nárast biometánu v celej Európe by mohol do roku 2030 poskytnúť najmenej 34 miliárd m3 obnoviteľného plynu.
- Nasadenie biometánu vyrobeného v Európe môže pomôcť stabilizovať súčasný nárast cien plynu v súvislosti s

prerušením dodávok plynu od tretích strán.
- Je potrebná jasná politická podpora, aby sa do tohto sektora prilákalo viac investícií a aby sa naplno uvoľnil potenciál

biometánu.
- Narastá pocit naliehavosti zabezpečiť investície a zabezpečiť rozmiestnenie zariadení na biometán v celej Európe.



BPS SR

• 113 BPS

• priemerný inštalovaný elek. výkon 1 MWh

• poľnohospodárske BPS, odpadárske

• 15 rokov - garantovana výkupná cena elek. energie (od r. 2010)

• transformáciu na biometán, bioCNG, bioLNG (CBG, LBG)

• transformácia BPS na spracovanie BRO, BRKO



Revízia smernice RED 

Prostredníctvom revízie smernice RED má EBA 4 hlavné ciele:

• 1. Zahrnúť cieľ pre obnoviteľný plyn do roku 2030

• 2. Zvýšiť cieľ týkajúci sa moderných biopalív a bioplynu pre dopravu

• 3. Vytvorenie právneho rámca na obchodovanie so zárukou pôvodu
cez hranice prostredníctvom systému „book and claim“

• 4. Podpora používania najudržateľnejšej a najobehovejšej suroviny.

Na dosiahnutie týchto cieľov je kľúčové informovať tvorcov politík o
pozícii EBA k RED III.



Podporí Slovensko biometán? 

Podporí naša krajina CBG a LBG?

Uvažuje sa s podporou elektrickej energie a tepla?

Dosiahnuteľnosť podmienok NFP?

Aké financie budú pridelené na transformáciu BPS SR?

Je nutnosť budovania nových zdrojov?

Aká je infraštruktúra? (doprava, plyn, ...)

Aký je predpoklad BPS Slovenska po roku 2025?

?



Ďakujem za pozornosť.

sba@sba-sk.sk


