
 
Συμφωνία για ανεφοδιασμό των αποθεμάτων
φυσικού αερίου πριν από τον χειμώνα
 

Στόχος είναι ο ταχύς ανεφοδιασμός των στρατηγικών αποθεμάτων φυσικού αερίου,
ώστε να μην αντιμετωπίσουν ελλείψεις τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις την επόμενη
χειμερινή περίοδο.
 
Οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατέληξαν την Πέμπτη σε
συμφωνία σχετικά με τον νέο κανονισμό που θα ορίζει το υποχρεωτικό ελάχιστο επίπεδο
φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης στο 80% έως την 1η Νοεμβρίου 2022.
Τα κράτη μέλη και οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να προσπαθήσουν να φθάσουν το
85%.  Ο  στόχος  θα  είναι  το  90%  για  τα  επόμενα  έτη  με  στόχο  την  προστασία  των
Ευρωπαίων  από  πιθανούς  κλυδωνισμούς  στον  εφοδιασμό.
 
Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι ευρωβουλευτές άσκησαν επιτυχώς πιέσεις
για την επίδειξη μεγαλύτερης φιλοδοξίας σε σχέση με τους στόχους και την χάραξη
πορείας. Από το 2023 και μετά, θα χαραχθούν ατομικές πορείες αναπλήρωσης με την
Επιτροπή. Οι ευρωβουλευτές διαπίστωσαν ότι ο κανονισμός υπογραμμίζει την ανάγκη οι
χώρες της  ΕΕ να διαφοροποιήσουν τις  πηγές εφοδιασμού με  φυσικό αέριο  και  να
ενισχύσουν τα  μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
 
Τα κράτη μέλη χωρίς υπόγειες αποθηκευτικές δυνατότητες θα πρέπει να διασφαλίζουν
ότι τουλάχιστον το 15% της μέσης κατανάλωσής τους κατά την τελευταία πενταετία θα
αποθηκεύεται σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Εναλλακτικά, θα πρέπει να αναπτύξουν
έναν μηχανισμό επιμερισμού βαρών που θα προβλέπει χρηματοδοτική στήριξη για την
επίτευξη των στόχων ανεφοδιασμού.
 
Από κοινού προμήθεια
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• Υποχρέωση για ελάχιστο επίπεδο αποθήκευσης φυσικού αερίου 80% έως την 1η
Νοεμβρίου 2022

• Μέτρα προστασίας των αποθεμάτων από εξωτερικές παρεμβολές

• Στις 14.00 (ώρα Βρυξελλών) θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου
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Έως την 1η Αυγούστου 2022, η Επιτροπή θα εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά
με τον τρόπο χρήσης ενός μηχανισμού για την από κοινού προμήθεια φυσικού αερίου, ο
οποίος θα μπορεί να ενεργοποιηθεί εθελοντικά από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη.
 
Υποχρεωτική πιστοποίηση των δυνατοτήτων αποθήκευσης φυσικού αερίου
 
Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, η δυνατότητα αποθήκευσης θα καταστεί  υποδομή
ζωτικής σημασίας. Όλοι οι φορείς αποθήκευσης θα πρέπει να υποβληθούν σε μία νέα
υποχρεωτική πιστοποίηση για να αποφεύγονται οι κίνδυνοι εξωτερικών παρεμβολών.
 
Οι ευρωβουλευτές άσκησαν πιέσεις ώστε η φάση πιστοποίησης να είναι όσο το δυνατόν
συντομότερη.  Τα  κράτη  μέλη  θα  πρέπει  να  δημοσιεύσουν  τα  σχέδια  αποφάσεων
πιστοποίησης  έως  τον  Νοέμβριο  του  2022.  Οι  φορείς  εκμετάλλευσης  που  δεν  θα
εξασφαλίζουν την πιστοποίηση αυτή θα πρέπει να παραιτηθούν από την κυριότητα ή τον
έλεγχο των ευρωπαϊκών εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου. Επιπλέον, οι
φορείς εκμετάλλευσης δεν θα είναι σε θέση να κλείσουν μια εγκατάσταση αποθήκευσης
φυσικού αερίου χωρίς την άδεια της εθνικής ρυθμιστικής αρχής.
 
Δηλώσεις
 
«Οι ιδιαίτερες περιστάσεις απαιτούν εξαιρετική ταχύτητα και  αποτελεσματικότητα.
Επιτύχαμε και στα δύο μέτωπα», δήλωσε ο ευρωβουλευτής Jerzy Buzek (ΕΛΚ, Πολωνία),
ο οποίος ηγείται της διαπραγματευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Από το
2010 το Κοινοβούλιο υποστηρίζει  την κοινή αγορά φυσικού αερίου στην ΕΕ. Το ΕΚ
κατόρθωσε να συμπεριλάβει διάταξη σχετικά με έναν τέτοιο μηχανισμό για την από
κοινού προμήθεια φυσικού αερίου στη νέα νομοθεσία. Πιστεύω ότι τα κράτη μέλη (με
την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) θα αξιοποιήσουν στο έπακρο τη δυνατότητα
να ενώσουν την αγοραστική τους δύναμη κατά την προμήθεια φυσικού αερίου στην
παγκόσμια αγορά ενέργειας. Η πανδημία έδειξε ότι είμαστε ισχυρότεροι όταν είμαστε
ενωμένοι, ας αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο την εμπειρία αυτή.»
 
«Οι  συννομοθέτες ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση και  κατέληξαν σε συμφωνία με
στόχο να διασφαλιστεί ότι οι Ευρωπαίοι θα έχουν αρκετό φυσικό αέριο για τον επόμενο
χειμώνα και ότι θα προστατεύονται από εκείνους που επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν
τον ενεργειακό εφοδιασμό ως όπλο», δήλωσε ο εισηγητής και πρόεδρος της Επιτροπής
Βιομηχανίας,  Έρευνας  και  Ενέργειας  Crist ian  Buşoi  (ΕΛΚ,  Ρουμανία).  «Θα
καταπολεμήσουμε τους φορείς εκμετάλλευσης που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια
του εφοδιασμού μας χάρη σε μια διαδικασία πιστοποίησης που θα διασφαλίζει ότι οι
υποδομές αποθήκευσης ζωτικής σημασίας δεν θα βρίσκονται στα χέρια αυτών από τους
οποίους προέρχεται ο κίνδυνος», πρόσθεσε.
 
Συνέντευξη Τύπου
 
Η συνέντευξη Τύπου με τους δύο ευρωβουλευτές θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις
14.00  (ώρα  Βρυξελλών)στην  αίθουσα  Τύπου  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  στις
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https://www.europarl.europa.eu/meps/el/28269/JERZY_BUZEK/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/38420/CRISTIAN-SILVIU_BUSOI/home


Βρυξέλλες, Anna Politkovskaya (PHS 00A50) και διαδικτυακά. Οι δημοσιογράφοι μπορούν
να  υποβάλουν  ερωτήσεις  εξ  αποστάσεως,  μέσω  της  πλατφόρμας  Interactio
χρησιμοποιώντας  αυτόν  τον  σύνδεσμο.
 
Η  συνέντευξη  Τύπου  θα  μεταδοθεί  επίσης  ζωντανά  μέσω  διαδικτύου  και  η
μαγνητοσκόπηση  θα  είναι  διαθέσιμη  στο  Κέντρο  Πολυμέσων  του  Κοινοβουλίου.
 
Επόμενα βήματα
 
Η άτυπη συμφωνία θα πρέπει  τώρα να εγκριθεί  επίσημα από το Κοινοβούλιο και  το
Συμβούλιο για να τεθεί σε ισχύ. Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας θα
ψηφίσει επί του κειμένου σε προσεχή συνεδρίαση.
 
Σχετικές πληροφορίες 
 
Η νομοθετική πρόταση εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 23 Μαρτίου, στο πλαίσιο τη
επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Το Κοινοβούλιο ψήφισε στις 5 Απριλίου υπέρ
της ενεργοποίησης και υποστήριξε την πρόταση δύο ημέρες αργότερα . Στη σύνοδο
κορυφής  των  Βερσαλλιών,  οι  ηγέτες  της  ΕΕ  ζήτησαν  τη  λήψη  μέτρων  για  την
αντιμετώπιση  του  ζητήματος  της  ενεργειακής  ανεξαρτησίας.
 

Επαφές 
 
 

Σύνδεσμοι
Νομοθετικό Παρατηρητήριο-διαδικασία
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «New EU regulation on gas storage»
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τους νέους κανόνες της ΕΕ για την αποθήκευση
αερίου
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https://broadcaster.interactio.eu/join/66e2-hy1p-1w4u
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/press-conference-by-cristian-busoi-chair-of-itre-committee-and-jerzy-buzek-on-security-of-gas-supply_20220519-1400-SPECIAL-PRESSER
https://multimedia.europarl.europa.eu/en
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220405IPR26703/meps-back-urgency-procedure-to-refill-gas-reserves-before-next-winter
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220405IPR26703/meps-back-urgency-procedure-to-refill-gas-reserves-before-next-winter
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220405IPR26703/meps-back-urgency-procedure-to-refill-gas-reserves-before-next-winter
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220405IPR26703/meps-back-urgency-procedure-to-refill-gas-reserves-before-next-winter
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220401IPR26536/tin-enischusi-ton-apothematon-fusikou-aeriou-prin-ton-cheimona-stirizei-to-ek
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0090(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/itre/home.html
https://epthinktank.eu/2022/04/28/new-eu-regulation-on-gas-storage-eu-legislation-in-progress/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_22_1937
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_22_1937
https://twitter.com/EP_Industry
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