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Cel pakietu

Osiągnięcie neutralności klimatycznej przez państwa
Unii Europejskiej do 2050 r.1 i zwiększenie
niezależności od paliw kopalnych wymaga nie tylko
działań w zakresie zwiększania udziału odnawialnych
źródeł energii, lecz także szerszego wykorzystania
odnawialnych i niskoemisyjnych gazów, w tym
wodoru. W tym celu Komisja Europejska („KE”)
przygotowała regulacje nakierowane na obniżenie
emisyjności unijnego rynku gazu.

Zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego
Ładu, gaz ziemny pełni rolę tzw. paliwa
pomostowego, ze względu na mniejszy poziom
emisyjności instalacji gazowych w porównaniu do
instalacji opartych na węglu. Jednocześnie zakłada
się, że gaz ziemny powinien zostać docelowo
zastąpiony innymi źródłami energii, głównie
wodorem. Zgodnie z aktualną strategią KE, zakłada
się osiągnięcie 40 GW mocy zainstalowanej w
elektrolizerach odnawialnego wodoru i jego
produkcję na poziomie 10 mln ton do 2030 r. w UE2.

Komponenty pakietu

KE opublikowała projekty poniższych aktów prawnych, które
procedowane są w trybie zwykłej procedury prawodawczej:

 projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie rynków wewnętrznych gazów ze źródeł
odnawialnych i gazu ziemnego oraz wodoru
(COM/2021/804 final) (przekształcenie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 w
sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu
ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE)
nr 1775/2005),

 projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie wspólnych zasad rynków wewnętrznych gazów
odnawialnych i gazu ziemnego oraz wodoru
(COM/2021/803 final) (przekształcenie Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE dotyczącej
wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i
uchylającej dyrektywę 2003/55/WE)3.

Celem zaproponowanych regulacji jest obniżenie emisyjności
unijnego rynku gazu (w tym upowszechnienie odnawialnych i
niskoemisyjnych gazów, w tym wodoru). Pakiet
dekarbonizacyjny stanowi także kontynuację działań na rzecz
ograniczenia emisji metanu w sektorze energetycznym4.

3 Przekształcenie polega na przyjęciu nowego aktu prawnego, który łączy, w ramach jednego tekstu,
zarówno zmiany merytoryczne wprowadzane przez nowy akt do wcześniejszego aktu, jak i
niezmienione postanowienia wcześniejszego aktu. Nowy akt prawny zastępuje i uchyla akt
wcześniejszy. Zasady przekształcania aktów prawnych UE reguluje Porozumienie
Międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego
wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych (2002/C 77/01).

4 Przyjęcie omawianych regulacji zostało zapowiedziane w Komunikacie Komisji do Parlamentu
Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów
dotyczącym strategii UE na rzecz ograniczenia emisji metanu (COM/2020/663 final).

1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejski Zielony Ład (COM(2019)
640 final).

2 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Strategia w zakresie wodoru na rzecz
Europy neutralnej dla klimatu (COM (2020) 301 final).
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Zakres regulacji pakietu

1) Rozporządzenie i dyrektywa w obowiązującym
brzmieniu definiują podstawowe pojęcia dla
rynku gazu ziemnego i regulują:

 procedurę certyfikacji operatorów sieci
przesyłowych (OSP),

 procedurę przyjęcia i zmiany kodeksów sieci,

 wprowadzanie taryf przesyłowych,

 dostęp stron trzecich i magazynów do sieci,

 zasady bilansowania,

 podstawowe zasady współpracy Państw
Członkowskich w zakresie rynku gazu, oraz

 zasady rozdziału, wyznaczenia, certyfikacji i
zasady działania OSP, operatorów systemu
magazynowania (OSM) i operatorów sieci
dystrybucyjnych (OSD).

2) Celem projektowanych zmian jest objęcie
wspólną regulacją rynków wewnętrznych gazu
ziemnego, gazu ze źródeł odnawialnych i wodoru,
m.in. poprzez:

 zmianę katalogów definicji i uczestników rynku w
związku z rozszerzeniem regulacji rynku gazowego o
nowe paliwa gazowe,

 wprowadzenie podstawowych regulacji dla
wewnętrznego rynku wodoru,

 określenie warunków dostępu do sieci i obowiązków
operatorów sieci w tym zakresie,

 obowiązki Państw Członkowskich w zakresie
usprawnienia procedur wydawania zezwoleń na
budowę lub eksploatację instalacji gazowych i
wodorowych,

 wprowadzenie obowiązku stosowania inteligentnych
systemów pomiarowych,

 wprowadzenie obowiązku certyfikacji operatorów sieci
(gazowych i wodorowych) i certyfikacji gazów
odnawialnych,

 doprecyzowanie zasad bilansowania i ustalania taryf (w
tym rabatów taryfowych, w szczególności dla
biometanu),

 rozszerzenie uprawnień odbiorców końcowych (np.
ułatwienia w zmianie dostawcy gazu).
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Najważniejsze zmiany proponowane 
w pakiecie

1) W obecnym brzmieniu, pakiet nie wyodrębnia
definicji poszczególnych paliw gazowych,
ponieważ reguluje funkcjonowanie wewnętrznego
rynku gazu ziemnego (w praktyce mieszanego
niekiedy również z biometanem). Projektowane
akty wprowadzają definicje m.in.:

 gazu ziemnego – obejmującą wszystkie gazy
składające się w głównej mierze z metanu, w tym
biogaz, gaz z biomasy i biometan, lub inne rodzaje
gazu, których zatłaczanie do systemu gazu
ziemnego i nim transportowanie są technicznie
wykonalne i bezpieczne,

 gazów – obejmującą gaz ziemny i wodór,

 gazu odnawialnego – obejmującą biogaz,
biometan, i odnawialne paliwa gazowe
pochodzenia niebiologicznego.

2) Pakiet dokonuje zmian w zakresie:

 podmiotowym – wprowadza nowe pojęcia na
określenie podmiotów prowadzących działalność
na regulowanym rynku wodoru i gazu:

• operator sieci wodorowej (OSW) –
podmiot odpowiedzialny za transport wodoru i
eksploatację i obsługę techniczną sieci
wodorowej5. OSW będzie zobowiązany do
ustalania niedyskryminacyjnych procedur i
taryf w zakresie przyłączania i korzystania z
instalacji magazynowania wodoru, terminali
wodorowych i odbiorców przemysłowych do
sieci wodorowych,

• przedsiębiorstwo zajmujące się wodorem –
podmiot prowadzący co najmniej jedną z działalności w
łańcuchu dostaw wodoru, w tym w zakresie produkcji,
transportu, sprzedaży i magazynowania, z wyłączeniem
odbiorców końcowych,

• odbiorca aktywny – odbiorca końcowy lub grupa
odbiorców końcowych gazu ziemnego, zużywający lub
magazynujący gaz odnawialny6, sprzedający
wytworzony we własnym zakresie gaz odnawialny lub
uczestniczący w systemach efektywności
energetycznej7. Celem regulacji w zakresie odbiorcy
aktywnego jest zapewnienie szerokiej partycypacji
obywatelskiej na rynku gazu.

 przedmiotowym – wprowadza nowe pojęcia określające
elementy infrastruktury wodorowej:

• instalacje magazynowania wodoru, w tym będące
częścią terminali wodorowych i samodzielne instalacje
podziemne,

• terminale wodorowe, będące instalacjami
pozwalającymi na przekształcenie wodoru lub
amoniaku będącego w stanie ciekłym w stan gazowy na
potrzeby zatłaczania do sieci wodorowej lub w celu
skraplania wodoru ze stanu gazowego,

• sieci wodorowe (lądowe i morskie), jako odrębne od
sieci gazowej sieci gazociągów do transportu
wodoru, czyli dostarczenia wodoru do odbiorców.

5 Względnie też rozbudowę sieci wodorowej i wzajemne połączenia z innymi sieciami wodorowymi.

6 Wytwarzany na ich terenie o określonych granicach lub, jeżeli zezwala na to państwo członkowskie,
na innym terenie.

7 Działalność ta nie może stanowić podstawowej działalności gospodarczej lub zawodowej odbiorcy
aktywnego.
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3) Pakiet redefiniuje obowiązek zapewnienia przez
państwa członkowskie stronom trzecim dostępu
do infrastruktury, w celu potwierdzenia dostępu
dla gazów odnawialnych, niskoemisyjnych i
wodoru:

 gazu ziemnego

• Dostęp do rynku dla gazów odnawialnych i
niskoemisyjnych ma być zapewniony
niezależnie od tego, czy instalacje wytwarzania
gazów odnawialnych i niskoemisyjnych są
przyłączone do sieci dystrybucyjnej lub
przesyłowej.

• Dostęp do dystrybucji i przesyłu gazu
ziemnego i terminali LNG ma być zapewniony
w sposób niedyskryminujący.

8 Państwa mogą odstąpić od tego systemu do dnia 31 grudnia 2030 r. i wówczas będą
zobowiązane do wdrożenia systemu negocjowanego.

• Dostęp do magazynowania gazu ziemnego może być nadal
udzielany w drodze procedury negocjacji (OSM, z
którym organ regulacyjny zawarł umowę, zobowiązany jest
do publikowania co roku podstawowych warunków
handlowych w zakresie magazynowania, które uprzednio
konsultowane są z użytkownikami systemu) lub w trybie
regulowanym (organ regulacyjny udziela OSM prawa
dostępu do magazynowania na podstawie taryf lub innych
przyjętych warunków, które uprzednio konsultowane są z
użytkownikami systemu)8.
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 wodorowej

• Dostęp do sieci wodorowej co do zasady będzie
miał charakter regulowany i oparty na
taryfach.

• Dostęp do terminali wodorowych ma odbywać
się w drodze negocjacji, w oparciu o
obiektywne, przejrzyste i niedyskryminujące
kryteria.

• Dostęp do magazynów wodoru będzie miał
charakter regulowany i oparty na taryfach.

• Dyrektywa pozostawia państwom
członkowskim swobodę wyboru procedury
dostępu do magazynowania; może zostać
wprowadzona jedna z nich lub obie.

4) Celem zwiększenia efektywności energetycznej, w
pakiecie zawarto:

 zalecenie stosowania inteligentnych systemów
pomiarowych gazu (które może być zaniechane w
przypadku uzyskania negatywnego wyniku analizy
kosztów i korzyści, przeprowadzonej zgodnie z
wymaganiami projektowanej dyrektywy), oraz:

 obowiązek stosowania inteligentnych systemów
pomiarowych w systemie wodorowym.

5) Nakaz usprawnienia przez Państwa Członkowskie
procedur wydawania wymaganych zezwoleń w
przypadku inwestycji w zakresie budowy lub
eksploatacji instalacji gazu ziemnego, instalacji
wytwarzania wodoru i infrastruktury systemu

wodorowego, poprzez wdrożenie odpowiednich środków
krajowych. Zezwolenia umożliwiające powyższą
działalność mają być wydawane w sposób
niedyskryminujący i jawny, w terminie
nieprzekraczającym dwóch lat (z możliwością
przedłużenia o jeden rok w przypadku wystąpienia
nadzwyczajnych okoliczności).

6) Pakiet przewiduje także obowiązek certyfikacji gazów
odnawialnych i niskoemisyjnych zgodnie z zasadami
określonymi w dyrektywie 2018/2001. Celem regulacji jest
ujednolicenie rynku paliw gazowych i wprowadzenie
wspólnych kryteriów oceny emisyjności, w konsekwencji
umożliwienie odbiorcom końcowym świadomego wyboru
paliw o niższej emisji. Gaz będzie uznawany za
odnawialny, jeśli certyfikacja potwierdzi redukcję emisji o
co najmniej 70% w porównaniu do źródeł kopalnych.

7) Pakiet umożliwi także udzielanie przez państwa
członkowskie wsparcia uczestnikom rynku gazowego, w
zakresie:

 przyznawania odpowiednich zachęt inwestycyjnych,
zwłaszcza długoterminowych, w celu przyspieszenia
rozwoju niskoemisyjnej infrastruktury gazowej;

 przyznawania operatorom systemu i użytkownikom
odpowiednich zachęt krótko- i długoterminowych w celu
zwiększania wydajności sieci, szczególnie w zakresie
efektywności energetycznej;

 ustalania taryf i warunków bilansowania, w
szczególności poprzez stosowanie w taryfach rabatów w
wysokości 75% (z zastrzeżeniem wyjątków) za zatłoczenie
gazów odnawialnych i niskoemisyjnych z instalacji
produkcyjnych do sieci lub do instalacji magazynowych
(dotychczas rabaty były stosowane w niektórych
Państwach Członkowskich bez podstawy prawnej).
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8) Rozwiązania mające wzmocnić pozycję odbiorcy
końcowego gazu, przede wszystkim
konsumentów, obejmują m.in.:

 rozszerzenie praw związanych z wyborem
i zmianą dostawcy gazu (w tym zapewnienie
możliwości działania dostawcom zarejestrowanym
w innym państwie członkowskim) – zmiana
dostawcy gazu powinna nastąpić w terminie nie
dłuższym niż trzy tygodnie od wystąpienia z takim
żądaniem, a od 2026 r. proces zmiany dostawcy
nie może trwać dłużej niż 24 godziny,

 zapewnienie, co najmniej odbiorcom gazu
ziemnego będącym gospodarstwami domowymi
i mikroprzedsiębiorcami, dostępu do narzędzi
porównywania ofert dostawców,

 rozszerzenie praw odbiorców końcowych do
informacji (m.in. wyczerpujące, przejrzyste
i zrozumiałe informowanie o warunkach umowy
i jej zmianach);

 umożliwienie sprzedaży wytworzonego we
własnym zakresie gazu odnawialnego przy użyciu
systemu gazu ziemnego,

 możliwość uczestnictwa w obywatelskich
społecznościach energetycznych (gazowy
odpowiednik spółdzielni energetycznych).

Wejście w życie zmian

Zgodnie z aktualną treścią projektów, przekształcone
rozporządzenie ma wejść w życie w styczniu
2023 r., a dyrektywa 20. dnia po
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE,
przy czym państwa członkowskie będą zobowiązane
do implementacji dyrektywy do dnia 31 grudnia
2023 r.
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