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Dowiedz się więcej na temat źródeł pochodzenia gazu w Europie oraz wpływie nowych
przepisów unijnych na gazociągi takie jak Nord Stream 2.
 
4 kwietnia 2019 r. poslowie do PE opowiedzieli się za rozszerzeniem zasad obowiązujących na
unijnym rynku gazu o gazociągi dostarczające gaz spoza krajów członkowskich Unii. Powyższe
przepisy będą obejmowały także Nord Stream 2, gazociąg o długości 1200 km budowany na
terenie Morza Bałtyckiego, który połączy Rosję i Niemcy.
 
Parlament zatwierdził rozszerzeniem zasad obowiązujących na unijnym rynku gazu o gazociągi
dostarczające gaz spoza krajów członkowskich Unii. Powyższe przepisy będą obejmowały
także Nord Stream 2, gazociąg o długości 1200 km budowany na terenie Morza Bałtyckiego,
który połączy Rosję i Niemcy.
 
Fragmenty gazociągów importujących gaz, które znajdują się na obszarze krajów
członkowskich (a także na wodach terytorialnych należących do krajów członkowskich) będą
musiały spełniać wymagania, które obecnie mają zastosowanie do gazociągów wewnętrznych
Unii:
 

Oddzielenie dostaw / produkcji gazu od działalności przesyłowej, co umożliwi innym
operatorom  dostęp  do  przepustowości  rurociągu,  przejrzysta  regulacja  taryf
tranzytowych 
Wyjątki od tych zasad będą możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu przez Komisję
Europejską
 

„Zaopatrzenie w gaz zbyt często jest używane jako broń polityczna. Nie możemy „rozbroić”
nieczystych intencji innych, ale możemy uzbroić się w przejrzyste i spójne prawodawstwo.
Właśnie o to chodzi w naszej unii energetycznej oraz w zmienionej dyrektywie.” - powiedział
Jerzy Buzek (EPP, PL), przewodniczący komisji energetycznej.
 
Zużycie i import gazu
 

¼ zużywanej energii w Unii Europejskiej pochodzi z gazu ziemnego 
Gaz ziemny najczęściej  używany jest  do ogrzewania domów oraz generowania
energii  elektrycznej 
Ponad 70% gazu jest importowana, spodziewany jest wzrost tego odsetku 
Wiele krajów członkowskich Unii jest w znacznym stopniu zależnych od importu gazu
 

Najwięksi dostawcy i drogi dostaw
 
Według danych z III kwartału 2018 r.:
 

Największymi dostawcami była Rosja (47%), Norwegia (34%), Algieria i Libia (łącznie
8,6%) 
89%  gazu  importowana  jest  przy  użyciu  gazociągów,  reszta  w  formie  ciekłej
transportowana  jest  statkami 
Najważniejsza trasa dostawy rosyjskiego gazu przebiegała przez terytorium Ukrainy
(gazociąg Bratstvo i trasa bałkańska), zapewniając prawie połowę całościowego
importu gazu z Rosji.  Kolejna istotna trasa przebiega przez terytorium Białorusi
(gazociąg  Jamał-Europa)  zapewniając  20% dostaw.  Duże znaczenie  ma także
gazociąg  Nord  Stream 1  (30% dostaw).
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https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly_report_on_european_gas_markets_q3_2018.pdf


Find out more
Komunikat prasowy Parlamentu Europejskiego (Angielski)
Infografika: Państwa stojące w obliczu kryzysu dostaw gazu będą mogły liczyć na pomoc
Komunikat prasowy Rady UE
Komunikat prasowy Komisji Europejskiej (Angielski)
Briefing: Wspólne zasady dotyczące gazociągów wchodzących na rynek wewnętrzny UE
(Angielski)
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http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190402IPR34673/natural-gas-parliament-extends-eu-rules-to-pipelines-from-non-eu-countries
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20170911STO83502/infografika-w-obliczu-kryzysu-dostaw-gazu-panstwa-ue-beda-mogly-liczyc-na-pomoc
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/02/13/gas-directive-provisional-agreement-on-new-rules-for-gas-pipelines-to-and-from-third-countries/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1069_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614673/EPRS_BRI(2018)614673_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614673/EPRS_BRI(2018)614673_EN.pdf

