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Μέτρα ολλανδικής Κυβέρνησης για εξασφάλιση επάρκειας φυσικού αερίου 
 
          Η ολλανδική Κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για το ταχύτερο δυνατόν μείωση εξάρτησης από 
το ρωσικό φυσικό αέριο και εξασφάλιση επάρκειάς του για τον επόμενο χειμώνα. Τα μέτρα 
στοχεύουν στην εισαγωγή περισσότερου LNG και στην εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων των 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου. Στοχεύουν ακόμη στην εξοικονόμηση ενέργειας, 
στην επιτάχυνση της βιωσιμότητας και στην παραγωγή μεγαλύτερων ποσοτήτων ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές.  
Δεδομένων των υψηλών τιμών φυσικού αερίου, καθίσταται προς το παρόν ασύμφορο για τις 

εταιρείες να διατηρούν αποθέματα στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου. Ως εκ 

τούτου η Κυβέρνηση προτίθεται να λάβει μέτρα, με τα οποία θα εγγυάται ότι οι εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης φυσικού αερίου που δεν καλύπτονται από τις υπάρχουσες κυβερνητικές συμφωνίες, 

θα έχουν επαρκή αποθέματα έως την 1η Οκτωβρίου. Τα μέτρα αυτά συνίστανται λ.χ. σε 

παρέμβαση στην αγορά μέσω της κάλυψης των κινδύνων τιμών, στην υποχρέωση των 

εγκαταστάσεων αποθήκευσης για διατήρηση επαρκών αποθεμάτων αλλά και στην ανάληψη 

πλήρωσης των εγκαταστάσεων αποθήκευσης από φορέα που θα ορίσει η  Κυβέρνηση.  

Επιπρόσθετα, η ολλανδική Κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την αύξηση της δυνατότητας 

εισαγωγών LNG μέσω διεύρυνσης του δυναμικού του υπάρχοντος τερματικού LNG στο Ρότερνταμ, 

ώστε να εισαχθούν επιπρόσθετα 5 έως 8 δισ. κ.μ. φυσικού αερίου το τρέχον έτος. Άλλη προοπτική 

αποτελεί η ανάπτυξη πλωτής μονάδας LNG στο Eemshaven, για εισαγωγή επιπλέον 4 δισ. κ.μ.  

Σε σχέση με την ταχύτερη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, η Κυβέρνηση σκοπεύει να μειώσει 

την ενεργειακή κατανάλωση των εταιρειών, του κράτους και των νοικοκυριών καθώς και να 

επεκτείνει περαιτέρω την παραγωγή βιώσιμης ενέργειας. Ως εκ τούτου προτίθεται να λάβει μέτρα 

λ.χ. για επιτάχυνση της μόνωσης των οικιών, κλιμάκωση της παραγωγής «πράσινου» φυσικού 

αερίου και επιτάχυνση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών στη θάλασσα. 

Παράλληλα θα επιδοθεί σε ενημερωτική εκστρατεία  για τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας. 

Η ολλανδική Κυβέρνηση ήδη προ ουκρανικής κρίσης είχε καταρτίσει Εθνικό Σχέδιο Κρίσης 

Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εθνικό Σχέδιο Κρίσης Φυσικού Αερίου. Εν λόγω σχέδια περιγράφουν τις 

ενέργειες που θα πρέπει να προβεί η Κυβέρνηση και οι εμπλεκόμενοι φορείς ώστε να περιοριστούν 

οι κοινωνικές επιπτώσεις στο ενδεχόμενο μίας σοβαρής διαταραχής στον εφοδιασμό σε ηλεκτρική 

ενέργεια και φυσικό αέριο. Προβλέπουν ακόμη μέτρα για περιορισμό των επιπτώσεων από μία 

κρίση εφοδιασμού φυσικού αερίου και για συνέχιση παροχής φυσικού αερίου στους καταναλωτές.  
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