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Рамкові умови для біоенергетики в

Німеччині



2

Slide 2

Політика з біоенергетики Федерального

міністерства продовольства, сільського

господарства та захисту прав споживачів

(BMELV)  -

Пріоритетні цілі федерального уряду
� Захист клімату та довкілля

� Стале та надійне постачання сировини

� Забезпечення й утворення робочих місць та створення нової
вартості, зокрема в сільських місцевостях

� Рентабельність енергопостачання

� Розробка технологій з експортним потенціалом
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Розвиток питомої ваги поновлюваних джерел енергії в

надаванні енергії в Німеччині, цілі до 2020 року

2005

(%)

2006

(%)

2007

(%)

2008

(%)

2009

(%)

2020

(%)

Необхідний

приріст

(% / рік)

Питома вага ПДЕ в сукупному

споживанні електроенергії

6,6 8,1 9,8 9,5 10,1 18,0 + 0,71

Питома вага ПДЕ у валовому

споживанні струму

10,4 11,7 14,2 15,1 16,1 мін. 30,0 + 1,24 

Питома вага ПДЕ у споживанні

палива

3,8 6,3 7,2 5,9 5,5 10,0

Питома вага ПДЕ в кінцевому

споживанні енергії на тепло

5,4 6,1 7,6 7,4 8,4 14,0 + 0,70
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Anteil erneuerbarer Energien am 

Endenergieverbrauch in Deutschland

restl. EE:

0,9 %

fossile Energieträger 

(Steinkohle, Braunkohle, 

Mineralöl, Erdgas) und 

Kernenergie

89,0 %

Biomasse
2)

:

7,9 %

Windenergie:

1,5 %

Wasserkraft:

0,8 %

Anteile EE 2010

11,0 %

Gesamt: 8.984 PJ
1)

1) Quelle: Energy Environment Forecast Analysis (EEFA) GmbH & Co KG; 2) Feste und flüssige Biomasse, Biogas, Deponie- und Klärgas, biogener Anteil des Abfalls, Biokraftstoffe;

Quelle: BMU-KI III 1 nach Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) und ZSW, unter Verwendung von Angaben der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. (AGEB); 

 EE: Erneuerbare Energien; 1 PJ = 10
15

 Joule; Abweichungen in den Summen durch Rundungen; Stand: März 2011; Angaben vorläufig

Питома вага ПДЕ в споживанні підведеної

(кінцевої) енергії в Німеччині

На 2010р.

Викопні енергоносії

(вугілля, нафта, 

природний газ) 
та атомна енергія

Вода

Вітер

Біомаса

Ост. ПДЕ
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Квоти на біопалива

1 січня 2007 року набув чинності Закон про квоти на біопалива.

Суттєві моменти цього нормативного акту:

n Нафтова промисловість зобов'язана збувати наказану законом
мінімальну частину палива (квоту) в формі біопалива. 

n На період з 2010 до 2014 рр. ця квота встановлює 6,25 %. 

n Виконання у вигляді:

� Домішки біопалива до викопних видів палива,

� Чистого біопалива.

n Починаючи з 2015 року квоти на біопалива переведуть з
нинішньої енергетичної оцінки на параметр зменшення викидів
парникових газів. Таким чином, особливі пільги отримуватимуть
біопалива з великим зменшенням викидів парникових газів.

Біопалива
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Пільги з енергетичного податку для чистого біопалива (без квоти)

n Для чистої олії та чистого біодизельного палива до кінця 2012 
року надають податкові пільги

(18 сентів/л заміст 47 сентів/л для викопного біодизельного
палива).

n 2 генерація, біометан та частка біоетанолу в паливі E85 до
кінця 2015 року звільнені від оподаткування.

n Виконування правил сталості розвитку (податкові пільги та
квота).

Біопалива II
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Огляд квот та податків

Рік

Податок на

біодизельне

паливо Податок на олію

старий

но-

вий старий

но-

вий

(сентів/л) (сентів/л)

2006 9 9 0 0

2007 9 9 2,15 2,15

2008 15 15 10 10

2009 21 18* 18 18

2010 27 18** 26 18**

2011 33 18** 33 18**

2012 45 18** 45 18**

з 2013 45 18** 45 18**

Рік Квота

дизельного

палива

Квота бензинового

палива

Сукупна квота

стара нова стара нова

2007 4,4 % 1,2 %

2008 2,0 %

2009 2,8 % 6,25 % 5,25 %

2010 3,6 % 2,8 % 6,75 % 6,25 %

2011 7,00 %

2012 7,25 %

2013 7,50 %

2014 7,75 % 6,25 %

2015 4,4 % 3,6% 2,8 % 8,00 % 6,25 %
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Seite: 8

18.486.000 тттт.
36,5 %

29.839.000 тттт.
57,7 %

1.158.000 тттт.
1,4 %

2.582.000 тттт.
4,3 %

61.000 тттт.
0,1 %

сукупнесукупнесукупнесукупнеспоживанняспоживанняспоживанняспоживанняпаливапаливапаливапалива : ~ 52 млнмлнмлнмлн. тттт.

питомапитомапитомапитомавагавагавагавагабіопаливабіопаливабіопаливабіопалива: ~ 5,8% (закалорійністю)

Споживання біодизельного палива в 2010 році

Quelle: BAFA
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n Система винагородження для подання струму з
біомаси або інших видів ПДЕ:
� Базове винагородження для струму з біомаси

� Система бонусів [наприклад технологічний бонус за
очищення газу, підвищений бонус за струм з
поновлюваної сировини („Nawaro-бонус“), так зв. „бонус
за гній“, так зв. „бонус за охорону ландшафтів“]

n Ефекти:
� Високий приріст ПДЕ у виробництві струму;

� У 2010р. інвестиції до ПДЕ обсягом 26,6 млрд. євро;

� Виробництво 101,7 терават-годин (з біомаси - 33,5 ТВтг);

� Уникнення викидів парникових газів в сумі 58 млн. тонн.

Закон про поновлювані джерела енергії (EEG)
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Quelle: BMU 2009, Fachverband Biogas 2009, erstellt durch FNR 2009

Для понад 5 тисяч біогазових установок в Німеччині вирощують

енергетичні рослині на 650 000 га; це більш 5 % ріллі.

Біогаз в Німеччині

Кількість біогазових установок та їх установлена електрична потужність
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n Для нових будинків власники мають забезпечити потребу
в тепловій енергії частковим використанням
поновлюваних джерел енергії.

n Сприяння заходам для вироблення тепла, зокрема
будування або поширювання:

� сонячно-термічних установок,

� установок для використання біомаси (наприклад
дрова, деревинні пелети та біогаз),

� установок для використання геотерміки та тепла з
довкілля.

n Ефекти: 

� Питома вага біомаси в виробництві тепла з ПДЕ
складає приблизно 92%.

� 2010 рік – біомаса на тепло ~ 127,0 млрд. ТВтгод:
- Тверда біомаса - 113,4 ТВтгод,

- Біогенні газові палива - ~ 9,1 Tвтгод,

- Рідка біомаса - ~ 4,6 TВтгод

Закон про поновлювані джерела енергії - тепло

(EEWärmeG)
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Beitrag der erneuerbaren Energien zur Wärmebereitstellung 

in Deutschland
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Biomasse * Solarthermie Geothermie

* Feste und flüssige Biomasse, Biogas, Deponie- und Klärgas, biogener Anteil des Abfalls; 1 GWh = 1 Mio. kWh; EE: erneuerbare Energien;

Quelle: BMU-KI III 1 nach Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat); Bild: BMU / Brigitte Hiss; Stand: März 2011; Angaben vorläufig

Anteil der Biomasse an der EE-Wärme 2010: 92 %

Внесок ПДЕ до виробництва тепла в Німеччині

Біомаса

Сонячна теплова енергія

Геотермія

Питома вага біомаси в теплі з ПДЕ на 2010р. – 92%
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Система ринкового стимулювання для ПДЕ

n Задля прискорення проникнення технологій з ПДЕ на ринок в
галузі вироблення тепла Федеральний уряд сприяє зокрема
установкам, що використовують сонячну енергію, біомасу та
геотерміку. 

n Дві частини програми:
� Дотації на інвестиційні кошти для сонячно-термічних установок, 

установок для спалювання твердої біомаси, та ефективних теплових
насосів,

� Позики по зниженим відсотковим ставкам з доплатами на виплати
кредитів для великих установок як, наприклад, установки для
спалювання або газифікації твердої біомаси з 100 кВт, установки для

n Результати:
� Ініціювання інвестицій обсягом приблизно в 2,15 млрд. євро за

допомогою фінансової підтримки в сумі 346 млн. євро (з них на
біомасові установки - 61 млн. євро) у 2010 році.

� Сприяння приблизно 1,34 млн. інвестиційним проектам та ініціювання
інвестицій обсягом приблизно в 15 млрд. євро з 2000 до кінця 2010рр. 
На біомасові установки приходиться приблизно 260 000 проектів з
обсягом інвестицій в 4 млрд. приблизно.



14

Вирощування поновлюваної сировини в

Німеччині

2,1 млн. га в Німеччині використають для вирощування поновлюваної

сировини, з них 1,8 млн. енергетичного призначення.

Площі в Німеччині в 1997-2010рр.

Площі в гектарах

Енергетичні рослини

Промислові рослини
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Дякую Вам за увагу! 


