Scris de newsreporter pe 15 august 2022, 09:06

In ciuda problemelor, Germania a reusit sa isi
faca stocuri uriase de gaze
Germania a ajuns la un nivel al stocurilor de gaze de 75% din capacitate, cu
cateva saptamani in avans fata de tinta stabilita, au aratat duminica datele
grupului operatorilor europeni GIE, transmite Reuters, potrivit stiripesurse.
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Cantitate de gaze stocata de Germania a ajuns la 23,3 miliarde de metri cubi (bcm), fiind putin
mai mult de o cincime din cele 100 de miliarde de metri cubi de gaze utilizate in 2021, informeaza
News.ro.
Unitatea de depozitare Rehden, care detine 4 bcm, era vineri plina in proportie de 54%, arata
datele GIE.
Germania se afla in faza a doua a unui plan de urgenta in trei etape, formulat dupa o reducere a
fluxurilor de gaze din Rusia, principalul sau furnizor.
Acest lucru provoaca probleme serioase pentru industria germana, de unde provine un sfert din
cererea de gaze a tarii.
Rusia a redus drastic livrarile de gaze catre Europa prin conducta Nord Stream 1, de la
jumatatea lunii iunie, si furnizeaza in prezent doar 20% din volumele convenite, dand vina pe
echipamentele defecte si intarziate, in timp ce Europa spune ca masura este motivata politic.

Guvernul german si-a propus ca nivelurile de stocare a gazelor sa atinga 75% pana la 1
septembrie.
Urmatoarele tinte sunt de 85% pana la 1 octombrie si 95% pana la 1 noiembrie, care sunt
incorporate intr-o serie de prevederi menite sa ajute Germania sa evite o criza a gazelor in iarna
2022/23.
Prevederile includ importuri mai mari de gaze naturale lichefiate (GNL) si stimulente pentru
reducerea consumului de energie.
Separat, operatorul german de pe piata de gaze THE urmeaza sa anunte pe 15 august marimea
unei taxe pe pretul gazelor pentru consumatori, pentru a ajuta Uniper si alti importatori sa faca
fata cresterii preturilor.
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