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Evropská komise cílí na 66% podíl 
obnovitelných a nízkouhlíkových plynů 
do roku 2050 

Evropská komise zahájila konzultační proces k úpravě pravidel trhu se zemním plynem, 
která by měla vést k navýšení podílu bioplynu, biometanu a obnovitelného či 
dekarbonizovaného vodíku na celkové spotřebě plynných paliv v EU. Pro splnění 
klimatických cílů EU je dle Komise zapotřebí, aby výše uvedená paliva tvořila v roce 2050 
dvě třetiny spotřeby plynných paliv s tím, že zbylou třetinu by měl tvořit zemní plyn 
v kombinaci se zařízeními na zachytávání a ukládání či využívání emisí CO2 (CCS/U). 
 
Komise v zahájeném konzultačním procesu, který potrvá do 10. března 2021, nepředkládá 
konkrétní návrhy legislativních změn, avšak představuje požadované cíle, kterých by mělo 
být dosaženo. „Zemní plyn, tedy fosilní metan, představuje 95 % dnešní spotřeby plynných 
paliv v EU. Kromě toho, že jsou plynná paliva nositelem energie, představují také klíčovou 
surovinu pro průmyslové procesy a jsou jedním ze zdrojů flexibility pro energetický systém 
stále více založený na obnovitelných zdrojích energie s variabilní výrobou,“ uvedla Komise. 
 
Komise připomněla, že plynná paliva tvoří v současné době zhruba 22 % celkové spotřeby 
energie v EU. V sektoru výroby elektřiny mají 20% podíl a při výrobě tepla dokonce 39% 
podíl. Podle Komise by přitom i v roce 2050 měla plynná paliva mít zhruba 20% podíl na 
celkové spotřebě energie. „Bioplyn, biometan, obnovitelný a dekarbonizovaný vodík stejně 
jako syntetický metan by měly představovat zhruba dvě třetiny plynných paliv v energetickém 
mixu v roce 2050, fosilní plyn s technologiemi CCS/U by měl tvořit zbytek,“ dodala Komise. 
Sektory, ve kterých mají i v budoucnu hrát plynná paliva významnou roli, jsou zejména 
energeticky náročný průmysl či vybrané oblasti dopravy. 
 
„Cílem podpory obnovitelných a nízkouhlíkových plynů je dekarbonizace těchto sektorů, 
zvýšení flexibility v sektoru výroby elektřiny a, pokud to bude zapotřebí, umožnění ukládání 
a následné produkce elektřiny,“ dodala Komise. Aby k zamýšlenému rozvoji využití 
obnovitelných a nízkouhlíkových plynů došlo, Evropská komise pracuje na návrhu 
potřebných úprav pravidel trhu s plynem a souvisejících legislativních předpisů. Konkrétní 
návrhy plánuje Komise předložit až po skončení uvedeného konzultačního procesu a po 
zapracování relevantních připomínek účastníků trhu. Podle indikativního harmonogramu by 
měl být legislativní balíček cílený na dekarbonizaci plynárenství předložen v posledním 
čtvrtletí letošního roku. 

 
Zdroj: Monitora, www.oenergetice.cz, 18.02.2021 
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