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ΘΔΜΑ:  Εκκίνηςη διαδικαςιών διαιτηςίασ από δύο γερμανικούσ ενεργειακούσ κολοςςούσ 
κατά τησ ρωςικήσ GAZPROM 

 
Δφο από τουσ μεγαλφτερουσ ενεργειακοφσ ομίλουσ τθσ Γερμανίασ, θ UNIPER και θ RWE, 
προςζφυγαν με διαφορά μίασ εβδομάδασ κατά τθσ ρωςικισ GAZPROM ςτα διαιτθτικά 
δικαςτιρια. Αναλυτικότερα: 
 
τισ 30.11 θ UNIPER ανακοίνωςε ότι προςζφυγε κατά τθσ GAZPROM ενϊπιον ςουθδικοφ 
διαιτθτικοφ δικαςτθρίου, διεκδικϊντασ αποηθμίωςθ φψουσ πολλϊν δισ Ευρϊ. Η εν λόγω 
κίνθςθ τθσ UNIPER ετοιμαηόταν από αρχζσ Νοεμβρίου. φμφωνα με τον Δ. φμβουλο τθσ 
εταιρείασ, K.-D. Maubach, το πρόςκετο κόςτοσ για τθν εταιρεία από τισ αγορζσ 
αντικατάςταςθσ ρωςικοφ φ/α λόγω τθσ διακοπισ παραδόςεων από τθν GAZPROM ανζρχεται 
ζωσ τϊρα ςε €11,6 δισ και μπορεί τουσ επόμενουσ μινεσ να αυξθκεί περαιτζρω. H UNIPER, 
όμιλοσ γερμανο-φινλανδικισ ιδιοκτθςίασ, αποτελοφςε τον μεγαλφτερο ειςαγωγζα ρωςικοφ 
φ/α ςτθ Γερμανία και περιιλκε ςε δυςχερζςτατθ κζςθ μετά τθ διακοπι τθσ ροισ φ/α μζςω 
του αγωγοφ Nord Stream. Τπενκυμίηεται ότι για τθ διάςωςι τθσ θ Γερμανικι Κυβζρνθςθ ζχει 
κζςει ςε εφαρμογι ζνα ιδιαίτερα κοςτοβόρο ςχζδιο κρατικοποίθςθσ. 
 
Η UNIPER ανακοίνωςε, επίςθσ, ότι ζχει ξεκινιςει διαδικαςίεσ για τον μζγιςτο δυνατό νομικό 
διαχωριςμό τθσ από τθ ρωςικι κυγατρικι τθσ UNIPRO από τθν οποία επικυμεί να απαλλαγεί 
πλιρωσ. Μάλιςτα, ζχει βρεκεί ενδιαφερόμενοσ τοπικόσ αγοραςτισ ςτθν Ρωςία αλλά 
εκκρεμεί θ ζγκριςθ από τισ αρμόδιεσ ρ/Αρχζσ, θ χοριγθςθ τθσ οποίασ κεωρείται αμφίβολθ. 
Για τον λόγο αυτό, θ UNIPER ανακοίνωςε ότι θ διοίκθςθ τθσ κυγατρικισ τθσ ζχει ιδθ 
αποκοπεί από τισ διαδικαςίεσ ροισ πλθροφοριϊν τθσ μθτρικισ εταιρείασ, ενϊ, παράλλθλα, 
ζχουν διαχωριςτεί τα ςυςτιματα ΙΣ και οι χρθματοοικονομικζσ ροζσ μθτρικισ και κυγατρικισ.   
 
τισ 06/12 εκπρόςωποσ τθσ RWE ανακοίνωςε ότι και αυτι ζχει προςφφγει κατά τθσ 
GAZPROM για ακζτθςθ ςυμφωνιϊν παράδοςθσ φ/α, χωρίσ, όμωσ, να δϊςει περιςςότερεσ 
λεπτομζρειεσ οφτε για το φψοσ τθσ αποηθμίωςθσ που ηθτείται, αλλά οφτε και για το 
διαιτθτικό όργανο ςτο οποίο προςζφυγε. Πάντωσ, ςυγκριτικά με τθν UNIPER, θ RWE ζχει 
ςαφϊσ μικρότερεσ απϊλειεσ λόγω των μθ-παραδόςεων ρωςικοφ φ/α, οι οποίεσ εκτιμάται ότι 
πικανότατα δεν υπερβαίνουν το € 1 δισ. 
 
ε ό,τι αφορά τθν απάντθςθ τθσ ρωςικισ πλευράσ, θ GAZPROM κατζςτθςε γνωςτό ότι κεωρεί 
τισ αξιϊςεισ τθσ UNIPER ωσ «παράνομεσ». Δεν διευκρίνιςε, όμωσ, κατά πόςο κα ςυμμετάςχει 
θ όχι ςτθ διαιτθτικι διαδικαςία. φμφωνα με Γερμανοφσ νομικοφσ αναλυτζσ, τυχόν απουςία 
τθσ πικανότατα κα φζρει τθ ρωςικι εταιρεία ςε δυςχερι κζςθ κακϊσ οι «Κανόνεσ Διαιτθςίασ 
τθσ τοκχόλμθσ» (Stockholm Arbitration Rules) τουσ οποίουσ το αρμόδιο διαιτθτικό όργανο 
κα κλθκεί να εφαρμόςει ςτθ εξζταςθ τθσ διαφοράσ τθσ με τθν UNIPER, ορίηουν ότι «θ 



παράλειψθ του εναγομζνου να καταθζςει τισ απόψεισ του  δεν εμποδίηει τθ ςυνζχιςθ τθσ 
διαιτθςίασ».  
 
φμφωνα με τον γερμανικό τφπο, και θ εταιρεία VNG που είναι ο τρίτοσ μεγαλφτεροσ 
ειςαγωγζασ φ/α ςτθ Γερμανία, εξετάηει επίςθσ όλεσ τισ νομικζσ επιλογζσ που ζχει ςτθ 
διάκεςθ τθσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ προςφυγισ ςε διαιτθςία.  

 


