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Rozporządzenie w sprawie magazynowania 
gazu 

23 marca 2022 roku Komisja Europejska wysunęła projekt pilnego rozporządzenia w sprawie magazynowania 
gazu. Chce w ten sposób zapobiec przerwom w dostawach gazu z Rosji. Parlament i Rada negocjowały to 
rozporządzenie w postępowaniu uproszczonym i osiągnęły wstępne porozumienie 19 maja 2022 roku. Komisja 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu poparła uzgodniony tekst. Parlament zagłosuje nad 
nim podczas drugiej sesji plenarnej w czerwcu. 

Kontekst 
Rosyjska inwazja na Ukrainę wywołała poważne obawy co do bezpieczeństwa energetycznego Unii. 
Szczególnie dotyczą one sektora gazu, jako że Rosja jest głównym dostawcą tego surowca spoza Unii (>40% 
importu gazu w ostatnich latach). Wiele państw członkowskich jest uzależnionych od rosyjskiego gazu, 
który wykorzystują do ogrzewania, chłodzenia, produkcji energii elektrycznej, a także w przemyśle. Plan 
REPower EU (18 maja 2022 roku) zakłada, że Unia stopniowo odejdzie od importu gazu z Rosji, jednak 
proces ten potrwa kilka lat. A tymczasem jest bardzo prawdopodobne, że przerwa w dostawach rosyjskiego 
gazu nastąpi znacznie wcześniej w związku z wojną w Ukrainie. 
Aby dobrze przygotować Unię na tę ewentualność, Komisja wysunęła w trybie pilnym projekt 
rozporządzenia w sprawie magazynowania gazu. Zapewni ono Unii zasoby gazu, które pokryją jej 
zapotrzebowanie na energię. Z problemem dostaw gazu wiążą się inne. Na przykład to, że obiekty 
magazynowania gazu dla Unii kontrolują przedsiębiorstwa rosyjskie. Sztucznie utrzymują one niski poziom 
zasobów gazu w tych obiektach, najprawdopodobniej w odpowiedzi na instrukcje z Rosji. To oznacza, że 
Unia musi mieć lepszy nadzór nad tymi obiektami oraz je certyfikować.  

Wniosek Komisji Europejskiej 
23 marca 2022 roku Komisja wysunęła projekt nowego rozporządzenia w sprawie magazynowania gazu. 
Parlament i Rada pracowały nad nim w postępowaniu uproszczonym. Rozporządzenie ma wejść w życie 
latem 2022 roku. Wszystkie państwa członkowskie Unii, które mogą magazynować gaz, będą musiały 
zapewnić 80-procentowe wypełnienie jego magazynów do 1 listopada tego roku. W kolejnych latach 
wypełnienie magazynów ma wzrosnąć do 90%. Państwa członkowskie nieposiadające możliwości 
magazynowania gazu mają zostać objęte mechanizmem podziału obciążeń z krajami sąsiadującymi. W ten 
sposób będą miały dostęp do zasobów gazu, które odpowiadają przynajmniej 15% ich rocznego zużycia 
tego surowca. Wszyscy unijny operatorzy systemów magazynowania gazu będą musieli uzyskać unijny 
certyfikat. Operatorzy bez certyfikatu będą musieli zrzec się własności unijnych obiektów magazynowania 
gazu lub kontroli nad nimi. 100-procentowa zniżka na oparte na zdolności taryfy przesyłowe w punktach 
wejścia i wyjścia gazu z magazynu ma motywować do uzupełniania jego zapasów. 

Wstępne porozumienie 
Parlament i Rada zgodziły się przyjąć nowe rozporządzenie w postępowaniu uproszczonym. Podczas 
takiego postępowania komisja właściwa dla sprawy nie sporządza sprawozdania. Negocjacje trójstronne 
nie trwały długo. 19 maja 2022 roku Parlament i Rada zawarły wstępne porozumienie, którego tekst komisja 
ITRE zatwierdziła 2 czerwca 2022 roku. W tekście porozumienia uwzględniono wszystkie główne elementy 
wniosku Komisji. Jednak zawiera on dodatkowe postanowienia, aby uwzględnić różnice pomiędzy 
państwami członkowskimi oraz specyfikę rynku gazu. Państwa członkowskie mają dążyć do wypełnienia 
magazynów gazu w 85% do końca 2022 roku, jednak do ostatecznego rozrachunku mogą także włączyć 
zasoby skroplonego gazu ziemnego oraz paliw alternatywnych. Aby ułatwić podział obciążenia, żadne 
państwo członkowskie nie będzie musiało utrzymywać rezerw gazu na poziomie wyższym niż 35% swojego 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_imports_of_energy_products_-_recent_developments#:%7E:text=The%20share%20of%20Russia%20in,2017%20to%2044%20%25%20in%202021.&text=For%20petroleum%20oils%2C%20total%20net,slightly%20between%202017%20and%202019.
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rocznego zużycia. Unia będzie także zachęcać do wspólnych zakupów gazu. Irlandia, Malta i Cypr, które 
mają odizolowane rynki gazu, będą korzystać z odstępstwa od stosowania przepisów rozporządzenia. 

Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2022/0090(COD); 
komisja przedmiotowo właściwa: ITRE; sprawozdawca: 
Cristian-Silviu Bușoi (PPE, Rumunia). Więcej informacji w 
briefingu z serii „Opracowywanie prawa UE”.  
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