
 

Νέοι κανόνες για τους αγωγούς φυσικού αερίου
από και προς τρίτες χώρες
 

Μάθετε ποιες χώρες προμηθεύουν την Ευρώπη με φυσικό αέριο και τι αλλαγές
αναμένεται να επιφέρουν οι νέοι κανόνες της ΕΕ για αγωγούς αερίου όπως ο Nord
Stream 2.
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Οι αγωγοί φυσικού αερίου στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Nord Stream 2 που μεταφέρει φυσικό αέριο  στην Ευρώπη μέσω της

Βαλτικής.
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Στις 4 Απριλίου, το ΕΚ ενέκρινε νέους κανόνες για επέκταση της εφαρμογής των
κανόνων της αγοράς φυσικού αερίου της ΕΕ στους αγωγούς από και προς τρίτες χώρες,
συμπεριλαμβανομένου του αγωγού Nord Stream 2 που θα αρχίζει από την Ρωσία και θα
καταλήγει στην Γερμανία μέσω της Βαλτικής Θάλασσας.
 
Σκοπός της τροποποιημένης οδηγίας για το φυσικό αέριο είναι να διασφαλιστεί ότι οι
κανόνες που διέπουν την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου της ΕΕ ισχύουν για τις
γραμμές μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας:
διαφάνεια τιμών, πρόσβαση στις υποδομές ή ακόμη διαχωρισμός των δραστηριοτήτων
ανάμεσα σε παρόχους και διαχειριστές του δικτύου. Θα υπάρχει δυνατότητα
εξαιρέσεων, μόνο όμως με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 
«Η προμήθεια φυσικού αερίου χρησιμοποιείται υπερβολικά συχνά ως πολιτικό όπλο. Δεν
μπορούμε να ‘αφοπλίσουμε’ τις ανήθικες προθέσεις τρίτων αλλά μπορούμε να
εξοπλιστούμε με πλήρη νομική σαφήνεια και συνοχή. Αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης της
Ενεργειακής Ένωσης και της τροποποιημένης αυτής οδηγίας», δηλώνει ο Γέρζι
Μπούζεκ, πρόεδρος της επιτροπής ενέργειας.
 
Κατανάλωση και εισαγωγές φυσικού αερίου 
 
Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται κυρίως για τη θέρμανση των σπιτιών και την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας. Το ένα τέταρτο της ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ
προέρχεται από το φυσικό αέριο.
 
Πολλά κράτη μέλη της ΕΕ εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τις εισαγωγές φυσικού
αερίου. Πάνω από το 70% του φυσικού αερίου είναι εισαγόμενο και το ποσοστό αυτό
αναμένεται να αυξηθεί.
 
Κύριοι προμηθευτές και οδοί εφοδιασμού 
 
Σύμφωνα με στοιχεία του τρίτου τριμήνου του 2018, η Ρωσία αποτέλεσε τον κύριο
προμηθευτή φυσικού αερίου (47%), ακολουθούμενη από τη Νορβηγία (34%), την Αλγερία
και τη Λιβύη (8.6% μαζί).
 
Η Ουκρανία αποτέλεσε τη βασική διακομετακομιστική οδό μεταφοράς του ρωσικού
φυσικού αερίου προς την Ευρώπη (ο αγωγός Brotherhood και η βαλκανική οδός)
καλύπτοντας σχεδόν τις μισές εισαγωγές από τη Ρωσία, ακολουθούμενη από τη
Λευκορωσία και τον αγωγό Γιαμάλ (20%) και, στη συνέχεια, τον αγωγό Nord Stream 2
(30%).
 
Το 89% του φυσικού αερίου εισάχθηκε μέσω των αγωγών, το υπόλοιπο εισάχθηκε ως
υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).
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https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-3a.html
https://ec.europa.eu/energy/en/atico_countrysheets/datamapper?indicator=SoS1&subindicator=SoS1-A1
https://ec.europa.eu/energy/en/atico_countrysheets/datamapper?indicator=SoS1&subindicator=SoS1-A1
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly_report_on_european_gas_markets_q3_2018.pdf


Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου (στα αγγλικά)
Ενημερωτικό δελτίο της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (στα
αγγλικά)
Δελτίο Τύπου του Συμβουλίου
Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ευρώπη και ασφάλεια στον εφοδιασμό με φυσικό αέριο
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190402IPR34673/natural-gas-parliament-extends-eu-rules-to-pipelines-from-non-eu-countries
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
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/news/el/headlines/economy/20170911STO83502/europi-kai-asfaleia-ston-efodiasmo-me-fusiko-aerio

