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Υπό το πρίσμα της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, τα στρατηγικά αποθέματα φυσικού
αερίου της Ευρώπης θα αναπληρωθούν πριν από τον χειμώνα, ώστε να διασφαλιστεί ο
ενεργειακός εφοδιασμός.
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη καταλήξει σε συμφωνία με τους υπουργούς της ΕΕ
για τον νέο κανονισμό στον οποίο προβλέπεται ότι, μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2022, οι
αποθήκες φυσικού αερίου θα πρέπει να είναι γεμάτες κατά τουλάχιστον 80%. Τα κράτη
μέλη και οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να επιδιώξουν το ποσοστό αυτό να ανέλθει
στο 85%. Για τα επόμενα χρόνια,  ο σχετικός στόχος θα είναι  90%, προκειμένου να
προστατευτούν οι Ευρωπαίοι από πιθανούς κλυδωνισμούς. Το κείμενο υπογραμμίζει την
ανάγκη να διαφοροποιήσουν οι χώρες της ΕΕ τις πηγές εφοδιασμού τους με φυσικό
αέριο και να προωθήσουν μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
 
Υποχρεωτική πιστοποίηση για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου
 
Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου θα
θεωρούνται πλέον υποδομές ζωτικής σημασίας. Όλοι οι φορείς αποθήκευσης θα πρέπει
να υποβληθούν σε νέα υποχρεωτική πιστοποίηση, που στόχο θα έχει να αποφεύγονται
πιθανές εξωτερικές παρεμβάσεις. Οι φορείς που δεν θα λάβουν την πιστοποίηση αυτή
δεν θα μπορούν στο μέλλον να κατέχουν ή να ελέγχουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης
φυσικού αερίου.
 
Από κοινού προμήθειες φυσικού αερίου
 
Έως τον Αύγουστο του 2022, η Επιτροπή θα εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για το
πώς  οι  χώρες  της  ΕΕ  θα  μπορούν  να  προμηθεύονται  από  κοινού  φυσικό  αέριο.  Η
διαδικασία  αυτή  θα  μπορεί  να  ενεργοποιείται  σε  εθελοντική  βάση  από  δύο  ή
περισσότερα  κράτη  μέλη.
 
Δηλώσεις
 
«Ο κανονισμός αποτελεί  την απάντησή μας στην τρέχουσα κατάσταση.  Η Gazprom
χρησιμοποιεί  τον  ενεργειακό  εφοδιασμό  ως  όπλο  (...)  και  τώρα  έχουμε  την
προστατευτική μας ασπίδα», δήλωσε ο ευρωβουλευτής Jerzy Buzek (ΕΛΚ, Πολωνία), ο
οποίος ηγείται της διαπραγματευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου.

• Αναπλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου για να προστατευτούν πολίτες και
επιχειρήσεις σε περίπτωση που διακοπεί ο εφοδιασμός

• Έως την 1η Νοεμβρίου 2022, οι αποθήκες αερίου θα πρέπει να είναι γεμάτες κατά
τουλάχιστον 80%

• Μέτρα για τη θωράκιση των αποθεμάτων από εξωτερικές παρεμβάσεις

• Υποδομές ζωτικής σημασίας θα θεωρούνται στο εξής οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης
φυσικού αερίου
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220516IPR29634/sumfonia-gia-anefodiasmo-ton-apothematon-fusikou-aeriou-prin-apo-ton-cheimona
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/28269/JERZY_BUZEK/home#_blank


Με  τον  κανονισμό,  «κανείς  που  χρησιμοποιεί  ενέργεια  ως  όπλο  (...)  δεν  θα  είναι
υπεύθυνος για τις αποθηκευτικές μας ικανότητες. Επίσης, μπορούμε να ξεκινήσουμε
επίσημα την κοινή αγορά φυσικού αερίου στην ΕΕ», πρόσθεσε.
 
«Οι χώρες με μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης θα είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν
τουλάχιστον  το  35%  της  κατανάλωσής  τους  εκεί.  Οι  χώρες  που  δεν  διαθέτουν
αποθηκευτική ικανότητα θα πρέπει να συνάψουν συμφωνίες με τα άλλα κράτη μέλη για
την αποθήκευση των αναγκαίων ποσοτήτων φυσικού αερίου για αυτές. Πρόκειται για
έναν μηχανισμό αλληλεγγύης που ενθαρρύνεται από τον παρόντα κανονισμό», δήλωσε ο
εισηγητής και πρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Cristian
Buşoi (ΕΛΚ, Ρουμανία).
 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρες τις δηλώσεις μαγνητοσκοπημένες εδώ.
 
Επόμενα βήματα
 
Η νέα νομοθεσία εγκρίθηκε με 490 ψήφους υπέρ, 47 κατά και 55 αποχές. Για να τεθεί σε
ισχύ, απαιτείται  πλέον η έγκρισή της από το Συμβούλιο και η δημοσίευσή της στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Η νομοθετική πρόταση κατατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Μαρτίου, στο
πλαίσιο της αντίδρασης της ΕΕ στον πόλεμο που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της
Ουκρανίας. Στις 5 Απριλίου το Κοινοβούλιο ενέκρινε την ενεργοποίηση μιας διαδικασίας
κατεπείγοντος  για  να  εξετάσει  την  εν  λόγω  πρόταση,  ενώ  δύο  ημέρες  αργότερα
εξέφρασε την υποστήριξή του σε αυτήν.  Στη σύνοδο κορυφής των Βερσαλλιών,  οι
ηγέτες  της  ΕΕ  ζήτησαν  να  ληφθούν  μέτρα  για  να  εξασφαλιστεί  η  ενεργειακή
ανεξαρτησία  των  κρατών  μελών.
 
Σύνδεσμοι
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: Νέος κανονισμός της ΕΕ για την αποθήκευση φυσικού
αερίου
Ερωταπαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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https://www.europarl.europa.eu/meps/el/38420/CRISTIAN-SILVIU_BUSOI/home#_blank
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/38420/CRISTIAN-SILVIU_BUSOI/home#_blank
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/video/p_I227318
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220405IPR26703/meps-back-urgency-procedure-to-refill-gas-reserves-before-next-winter#_blank
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220401IPR26536/tin-enischusi-ton-apothematon-fusikou-aeriou-prin-ton-cheimona-stirizei-to-ek#_blank
https://www.consilium.europa.eu/media/54773/20220311-versailles-declaration-en.pdf
https://epthinktank.eu/2022/04/28/new-eu-regulation-on-gas-storage-eu-legislation-in-progress/
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://multimedia.europarl.europa.eu/en
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