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Το ακόλουθο κείμενο δημοσιοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυβέρνηση των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και 11 χώρες δρομολόγησαν την ενεργειακή
διαδρομή παγκόσμιας δέσμευσης για το μεθάνιο, η οποία επιδιώκεται να λειτουργήσει ως καταλύτης
για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στον κλάδο του πετρελαίου και του αερίου, προωθώντας τόσο
την κλιματική πρόοδο όσο και την ενεργειακή ασφάλεια. 

Για να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας στον 1,5 °C και να αποφευχθούν βραχυπρόθεσμα
σημεία καμπής, ο πλανήτης πρέπει να μειώσει ταχέως τις εκπομπές μεθανίου, παράλληλα με την
απαλλαγή του παγκόσμιου ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές.  Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και περισσότερες από 100 χώρες δρομολόγησαν
την παγκόσμια δέσμευση για το μεθάνιο κατά τη διάσκεψη COP26, προκειμένου να μειωθούν οι
ανθρωπογενείς εκπομπές μεθανίου κατά 30 % τουλάχιστον έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του
2020.  Με τις πρόσφατες προσθήκες της Αγίας Λουκίας, της Αιγύπτου, του Κατάρ, του Κοσόβου, της
Μολδαβίας, του Ομάν, του Ουζμπεκιστάν και του Τρινιδάδ και Τομπάγκο, έχουν πλέον εγκρίνει τη
δέσμευση 120 χώρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το ήμισυ των παγκόσμιων εκπομπών μεθανίου και
σχεδόν τα τρία τέταρτα της παγκόσμιας οικονομίας.

Η αντιμετώπιση των εκπομπών μεθανίου στον κλάδο του πετρελαίου και του αερίου είναι ζωτικής
σημασίας για την επίτευξη του στόχου της παγκόσμιας δέσμευσης για το μεθάνιο ενώ θα ενισχύσει και
την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια αποτρέποντας την άσκοπη σπατάλη πολύτιμων πόρων αερίου.  Ο
κλάδος του πετρελαίου και του αερίου ευθύνεται περίπου για το ένα τέταρτο όλων των ανθρωπογενών
εκπομπών μεθανίου που οφείλονται στην καύση σε πυρσό, τον εξαερισμό και τη διαρροή μεθανίου, το
οποίο αποτελεί το κύριο συστατικό του φυσικού αερίου.  Παγκοσμίως, 250 δισ. και πλέον κυβικά μέτρα
φυσικού αερίου υποβλήθηκαν σε καύση σε πυρσό, εξαερισμό ή διέρρευσαν το 2021, ποσότητα που
ξεπέρασε την ετήσια παραγωγή του τρίτου μεγαλύτερου παραγωγού αερίου παγκοσμίως.  Η μείωση
της καύσης σε πυρσό και των εκπομπών μεθανίου στον κλάδο του πετρελαίου και του αερίου είναι
άμεσα αποδοτική οικονομικά και έχει τριπλό όφελος: συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής, βελτιώνει τα αποτελέσματα στον τομέα της υγείας και ενισχύει τον παγκόσμιο εφοδιασμό σε
αέριο στα υφιστάμενα επίπεδα παραγωγής, τούτο δε επιτυγχάνεται απλώς με τη δέσμευση αερίου που
διαφορετικά θα απορρίπτονταν λόγω καύσης σε πυρσό ή εκπομπών μεθανίου.

Η ενεργειακή διαδρομή αποτελεί κρίσιμο βήμα εφαρμογής της παγκόσμιας δέσμευσης για το μεθάνιο,
το οποίο θα επιταχύνει την εφαρμογή των ταχύτερων και οικονομικά αποδοτικότερων λύσεων
μετριασμού του μεθανίου που είναι σήμερα διαθέσιμες.  Η ενεργειακή διαδρομή παγκόσμιας δέσμευσης
για το μεθάνιο προτρέπει όλα τα κράτη: 

να δεσμεύσουν το μέγιστο δυναμικό του οικονομικά αποδοτικού μετριασμού του μεθανίου στον
κλάδο του πετρελαίου και του αερίου και 

να εξαλείψουν τη συστηματική καύση σε πυρσό το ταχύτερο δυνατόν, το αργότερο δε έως το
2030. 

Οι συμμετέχουσες χώρες δεσμεύονται να στηρίξουν τις προσπάθειες αυτές παρέχοντας νέους τεχνικούς
και οικονομικούς πόρους και/ή ενισχύοντας τα εθνικά έργα και τις δράσεις πολιτικής. 

Σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας που δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα, η
ανάπτυξη όλων των διαθέσιμων τεχνολογιών μείωσης των εκπομπών μεθανίου και της καύσης σε
πυρσό στον κλάδο του πετρελαίου και του αερίου μπορεί να αποτρέψει την αύξηση της θερμοκρασίας
κατά σχεδόν 0,1 °C έως τα μέσα του αιώνα — το ισοδύναμο δηλαδή της άμεσης εξάλειψης του
αποτυπώματος αερίων του θερμοκηπίου όλων των αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων, δίκυκλων και
τρικύκλων στον κόσμο

Από σήμερα, η Αίγυπτος, η Αργεντινή, η Γερμανία, η Δανία, η Ιαπωνία, η Ιταλία, ο Καναδάς, το



Μεξικό, η Νιγηρία, η Νορβηγία και το Ομάν συμπλέουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες
Πολιτείες ως ιδρυτικά μέλη της διαδρομής.  Η εθνική πετρελαϊκή εταιρεία PETRONAS της Μαλαισίας
υποστηρίζει την ενεργειακή διαδρομή παγκόσμιας δέσμευσης για το μεθάνιο, καθώς και άλλες
περιφερειακές και παγκόσμιες πρωτοβουλίες διαχείρισης μεθανίου προς επίτευξη του σκοπού της
παγκόσμιας δέσμευσης για το μεθάνιο.  Από κοινού, οι συμμετέχοντες στη διαδρομή αντιπροσωπεύουν
τα δύο πέμπτα της παγκόσμιας παραγωγής αερίου και τα τρία πέμπτα των παγκόσμιων εισαγωγών
αερίου.

 

Για να στηριχθεί η υλοποίηση της διαδρομής, χώρες και οργανισμοί υποστήριξης εξήγγειλαν
περίπου 60 εκατ. δολάρια ειδικής χρηματοδότησης.

Ειδική χρηματοδότηση και βοήθεια σε είδος ύψους 59 εκατ. δολαρίων για τη στήριξη της ενεργειακής
διαδρομής παγκόσμιας δέσμευσης για το μεθάνιο εξαγγέλθηκε σήμερα από χώρες και οργανισμούς
υποστήριξης στο Φόρουμ των μεγάλων οικονομιών. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει:

4 εκατ. δολάρια για τη στήριξη της παγκόσμιας σύμπραξης για τη μείωση της καύσης
αερίων σε πυρσό (GGFR) της Παγκόσμιας Τράπεζας.  Οι ΗΠΑ προτίθενται να υποστηρίξουν
τη μεταφορά από την Παγκόσμια Τράπεζα χρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον 1,5 εκατ.
δολαρίων ΗΠΑ για την GGFR.  Η Γερμανία προτίθεται να χορηγήσει 1,5 εκατ. δολάρια, η δε
Νορβηγία προτίθεται να χορηγήσει περίπου 1 εκατ. δολάρια στην GGFR. 

5,5 εκατ. δολάρια για τη στήριξη της παγκόσμιας πρωτοβουλίας για το μεθάνιο.  Οι ΗΠΑ
θα συμβάλουν με 3,5 εκατ. δολάρια.  Με βάση τις συστάσεις της παγκόσμιας πρωτοβουλίας για
το μεθάνιο, ο Καναδάς θα συνεισφέρει 2 εκατ. δολάρια κατά την επόμενη τετραετία, στο πλαίσιο
της παγκόσμιας χρηματοδοτικής δέσμευσής του για το κλίμα, για τη στήριξη έργων μετριασμού
του μεθανίου στις αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ άλλων στον κλάδο του πετρελαίου και του
αερίου.

Έως 9,5 εκατ. δολάρια από το Διεθνές Παρατηρητήριο Εκπομπών Μεθανίου του
Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) για τη στήριξη επιστημονικών
αξιολογήσεων των εκπομπών μεθανίου και του δυναμικού μετριασμού στον κλάδο του
πετρελαίου και του αερίου, που ευθυγραμμίζονται με την ενεργειακή διαδρομή παγκόσμιας
δέσμευσης για το μεθάνιο. 

Έως 40 εκατ. δολάρια ετησίως από τον φιλανθρωπικό οργανισμό Global Methane Hub για τη
στήριξη του μετριασμού του μεθανίου στον κλάδο της ενέργειας από ορυκτά καύσιμα.

Τα κονδύλια αυτά θα είναι καίριας σημασίας για τη βελτίωση των μετρήσεων μεθανίου στον κλάδο του
πετρελαίου και του αερίου, τον προσδιορισμό τομέων προτεραιότητας για τον μετριασμό του μεθανίου,
την ανάπτυξη τεχνικών αξιολογήσεων για την ανάπτυξη έργων, την ενίσχυση της ικανότητας των
ρυθμιστικών αρχών και των φορέων εκμετάλλευσης, τη στήριξη της χάραξης και επιβολής πολιτικής
και άλλων βασικών δραστηριοτήτων για την μείωση των εκπομπών μεθανίου.

Επιπλέον, το Διεθνές Παρατηρητήριο Εκπομπών Μεθανίου του Προγράμματος των Ηνωμένων
Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) θα συνεργαστεί με τους εταίρους για τη δρομολόγηση της πρώτης
φάσης ενός συστήματος συναγερμού και αντίδρασης για τις εκπομπές μεθανίου που εντοπίζονται μέσω
δορυφόρου, έως την COP27.  Μέχρι σήμερα, η ΕΕ έχει δεσμεύσει 17 εκατ. EUR για τη στήριξη των
εργασιών του το Διεθνούς Παρατηρητηρίου Εκπομπών Μεθανίου του Προγράμματος των Ηνωμένων
Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) και μελετά περαιτέρω χρηματοδότηση στους προσεχείς μήνες.

Ο Συνασπισμός για το κλίμα και τον καθαρό αέρα θα στηρίξει επίσης τους στόχους της
ενεργειακής διαδρομής μέσω του Κόμβου για την ενέργεια από ορυκτά καύσιμα ώστε να μειωθεί το
μεθάνιο και άλλοι βραχύβιοι κλιματικοί ρύποι στον εν λόγω κλάδο.

 

Οι παγκόσμιας κλίμακας παραγωγοί αερίου ανακοίνωσαν σημαντικές νέες δεσμεύσεις για την
ανάπτυξη έργων και την ενίσχυση των πολιτικών για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου και
τη διασφάλιση καθαρού και ασφαλούς εφοδιασμού σε αέριο.

 

Σε εθνικό επίπεδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να σημειώνουν πρόοδο στη μείωση των
εκπομπών μεθανίου από πετρέλαιο και αέριο σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, στηρίζοντας τις
αμερικανικές εταιρείες αερίου όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών και την εξοικονόμηση κόστους για
τους καταναλωτές.  Με βάση τα πρότυπα για τις επιδόσεις των νέων πηγών και τις κατευθυντήριες
γραμμές για τις εκπομπές που προτάθηκαν τον Νοέμβριο του 2021, το Γραφείο Προστασίας του
Περιβάλλοντος θα εκδώσει συμπληρωματικό προτεινόμενο κανόνα, που θα υποβάλει σε δημόσια
διαβούλευση εντός του 2022, με σκοπό τη μείωση των εκπομπών μεθανίου και άλλων ατμοσφαιρικών



εκπομπών από νέες και υφιστάμενες εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίου.  Το Υπουργείο
Εσωτερικών θα προτείνει νέους κανονισμούς για τη μείωση της καύσης σε πυρσό και του εξαερισμό
του αερίου που παράγεται σε δημόσιες εκτάσεις, διεργασίες οι οποίες συνιστούν σπατάλη.  Το
Υπουργείο Μεταφορών θεσμοθετεί ολοκληρωμένο σύνολο κανονισμών σχετικών με την ασφάλεια, οι
οποίοι θα μειώσουν ή θα εξαλείψουν τις εκπομπές μεθανίου από τα συστήματα αγωγών αερίου, που
εκτείνονται από τους αγωγούς συλλογής που σχετίζονται με την παραγωγή, τις κεντρικές γραμμές
μεταφοράς, έως τους τοπικούς αγωγούς διανομής.  Επιπλέον, η νέα χρηματοδότηση που παρέχεται στο
πλαίσιο του δικομματικού νόμου για τις υποδομές επιτρέπει στο Υπουργείο Μεταφορών να δαπανήσει 1
δισ. δολάρια για την αντικατάσταση αγωγών διανομής αερίου που δεν είναι ασφαλείς ή παρουσιάζουν
διαρροές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται επίσης να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να επανενταχθούν στην
παγκόσμια σύμπραξη για τη μείωση της καύσης αερίων σε πυρσό, της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Το Μεξικό και η PEMEX θα προωθήσουν, με επένδυση ύψους περίπου 2 δισ. δολαρίων ΗΠΑ από
ιδίους πόρους και διεθνείς πιστώσεις με ειδικούς συντελεστές, τη σφαιρική αξιολόγηση και υλοποίηση
έργων και δράσεων που μεταφράζονται σε μείωση μεταξύ 86 % και 100 % των εκπομπών μεθανίου
στις διεργασίες αναζήτησης, παραγωγής και επεξεργασίας αερίου έως το 2024.  Το Μεξικό συμπλέει με
τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις υπόλοιπες χώρες που προσυπογράφουν τις προτάσεις για την εφαρμογή
της ενεργειακής διαδρομής παγκόσμιας δέσμευσης για το μεθάνιο, με στόχο την εξάλειψη της καύσης
σε πυρσό και των εκπομπών μεθανίου στον κλάδο του πετρελαίου και του αερίου.

Η Αργεντινή δεσμεύτηκε να παρουσιάσει το εθνικό της σχέδιο δράσης για το κλίμα με ορίζοντα το
2030 στην COP27, συμπεριλαμβανομένων ειδικών μέτρων που θα οδηγήσουν στον περιορισμό των
εκπομπών μεθανίου στον κλάδο του πετρελαίου και του αερίου, στον ενισχυμένο έλεγχο της καύσης σε
πυρσό και του εξαερισμού, καθώς και στην αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
στο μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Νιγηρία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να δημοσιεύσει κανονισμούς για το μεθάνιο στον κλάδο του
πετρελαίου και του αερίου πριν από την COP27.

Ο Καναδάς χαράσσει εθνική στρατηγική για το μεθάνιο, η οποία θα βασίζεται σε δεσμεύσεις για τη
μείωση του μεθανίου στον κλάδο του πετρελαίου και του αερίου κατά τουλάχιστον 75 % σε σύγκριση
με τα επίπεδα του 2012, έως το 2030.  Ο Καναδάς είναι επίσης υπερήφανος που είναι ένας από τους
ιδρυτικούς εταίρους και εκ των κορυφαίων χορηγών του Συνασπισμού για το κλίμα και τον καθαρό
αέρα, συνεισφέροντας πρόσφατα επιπλέον 10 εκατ. δολάρια σε διάστημα 5 ετών για τη στήριξη του
Συνασπισμού κατά την είσοδό του στην επόμενη φάση.  Επιπλέον, ο Καναδάς επένδυσε 20 εκατ.
δολάρια στο GHGSat, το οποίο χρησιμοποιεί δορυφόρους υψηλής τεχνολογίας για τον εντοπισμό και
τον ποσοτικό προσδιορισμό των εκπομπών μεθανίου από σημειακές πηγές τόσο μικρές όσο τα
μεμονωμένα φρέατα πετρελαίου και αερίου.

Η PETRONAS, η εθνική πετρελαϊκή εταιρεία της Μαλαισίας, επιβεβαίωσε εκ νέου την υποστήριξή της
στην πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Τράπεζας για μηδενική συστηματική καύση σε πυρσό έως το 2030
και δεσμεύεται να αποφεύγει τη συστηματική καύση σε νέα κοιτάσματα πετρελαίου και να την
καταργήσει σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου έως το 2030.  Εξακολουθεί να
αξιολογεί τις ευκαιρίες να συμβάλει στην ενίσχυση των πολιτικών και των κανονισμών για την καύση
σε πυρσό και τη μείωση του μεθανίου από πετρέλαιο και αέριο, καθώς και να συνεργαστεί με
παγκόσμιους εταίρους σχετικά με βέλτιστες πρακτικές για τη μέτρηση, την υποβολή εκθέσεων και την
επαλήθευση των εκπομπών μεθανίου από πετρέλαιο και αέριο.

Η Αίγυπτος προσχώρησε στην παγκόσμια δέσμευση για το μεθάνιο όσον αφορά τον κλάδο του
πετρελαίου και του αερίου, στο πλαίσιο της ενεργειακής διαδρομής, η οποία θα παράσχει πόρους και
στήριξη για τη δέσμευση αερίου από καύση σε πυρσό, τη μείωση των εκπομπών μεθανίου και την
επέκταση της καθαρής ενέργειας στην Αίγυπτο.

Η Αίγυπτος, το Ισραήλ και η ΕΕ συνήψαν τριμερή συμφωνία στις 15 Ιουνίου για το φυσικό αέριο,
στην οποία δηλώνουν την πρόθεσή τους να προωθήσουν τη μείωση των διαρροών μεθανίου,
ειδικότερα δε να εξετάσουν νέες τεχνολογίες για τη μείωση του εξαερισμού και της καύσης σε πυρσό
και να διερευνήσουν τις δυνατότητες χρήσης του δεσμευμένου μεθανίου σε ολόκληρη την αλυσίδα
εφοδιασμού. 

 

Σημαντικοί καταναλωτές φυσικού αερίου εξήγγειλαν προσπάθειες για τη μείωση των
εκπομπών μεθανίου που συνδέονται με την παραγωγή και την κατανάλωση αερίου

 

Η ΕΕ και η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας θα καταβάλουν προσπάθειες μείωσης των εκπομπών μεθανίου
σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της παραγωγής και κατανάλωσης πετρελαίου και αερίου, μεταξύ



άλλων με την προώθηση κατάλληλων διεθνών προτύπων παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και
επαλήθευσης· με την παροχή τεχνικής βοήθειας και επενδύσεων για τη μείωση των εκπομπών
μεθανίου κατά μήκος της αλυσίδας αξίας των ορυκτών καυσίμων· και με τη στήριξη της παραγωγής
και κατανάλωσης πετρελαίου και αερίου με χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει τη Σύμπραξη των τομέων πετρελαίου και φυσικού αερίου για το
μεθάνιο, του ΟΗΕ, στο εσωτερικό δίκαιο.

Η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν εκ νέου τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν για ένα
κοινό εργαλείο ανάλυσης του κύκλου ζωής των εκπομπών μεθανίου για τους προμηθευτές
υδρογονανθράκων μέσω του Συμβουλίου Ενέργειας ΕΕ-ΗΠΑ, το οποίο θα προωθήσει τις παγκόσμιες
προσπάθειες για τη βελτίωση της συνέπειας και της ακρίβειας της μέτρησης, της υποβολής εκθέσεων
και της επαλήθευσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την παραγωγή υδρογονανθράκων,
αλλά και θα στηρίξει τη βελτίωση της υποβολής εκθέσεων σχετικά με το μεθάνιο στο πλαίσιο των
εθνικών απογραφών αερίων του θερμοκηπίου.

Η Γερμανία ανακοίνωσε και αυτή τη συμμετοχή της στην παγκόσμια σύμπραξη για τη μείωση της
καύσης αερίων σε πυρσό, της Παγκόσμιας Τράπεζας 

 

Ο μετριασμός του μεθανίου στον κλάδο του πετρελαίου και του αερίου αποτελεί απαραίτητο
συμπλήρωμα της επέκτασης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την προώθηση της
παγκόσμιας κλιματικής προόδου και τη στήριξη της ενεργειακής ασφάλειας.

 

Εκτός από τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού
ορυκτών καυσίμων, ο πλανήτης πρέπει επίσης να επιταχύνει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από ασταθείς αγορές ορυκτών
καυσίμων.  Η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας είναι η οριστική λύση ενεργειακής ασφάλειας με
τη μείωση της εξάρτησης από ασταθείς αγορές ορυκτών καυσίμων.

Η ενεργειακή απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην αντιμετώπιση
της σημερινής κρίσης της κλιματικής αλλαγής και της απότομης αύξησης των τιμών της ενέργειας,
ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια με τη μείωση των πιέσεων στις τιμές και στη ζήτηση
στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.  Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εκτιμά ότι οι βελτιώσεις στην
απόδοση, η ταχύτερη εξάπλωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλες λύσεις καθαρής
ενέργειας μπορούν να απελευθερώσουν 350 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου έως το 2025, ποσότητα
που υπερβαίνει την ετήσια κατανάλωση αερίου σε ολόκληρη την Αφρική και την Κεντρική και Νότια
Αμερική.

Η ταχεία εξάπλωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί επίσης να συμβάλει στην άμβλυνση των
παγκόσμιων ελλείψεων εφοδιασμού σε αέριο αντικαθιστώντας την κατανάλωση αερίου σε τομείς όπου
υπάρχουν εύκολα διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις.  Συγκεκριμένα, στις χώρες παραγωγής αερίου, η
επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να μειώσει την εγχώρια κατανάλωση αερίου και
να απελευθερώσει αέριο προς εξαγωγή με τις σημερινές, υψηλές, τιμές της αγοράς.
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