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Оштећење руских гасовода "Северни ток" 1 и 2 значи да је Европа на неодређено време
лишена једне од кључних траса за снабдевање гасом, изјавио је портпарол "Гаспрома"
Сергеј Купријанов.

  

  

Технички подаци омогућавају да са сигурношћу каже да су нагли падови притиска
изазвани физичким оштећењима, нагласио је Крупијанов.

  

Према његовим речима, у време инцидента гасоводи нису транспортовали гас, али су
оба била напуњена са 800 милиона кубних метара гаса и спремна за рад, што је
еквивалентно тромесечној потрошњи Данске.

  

„У суштини, Европа је на неодређено време лишена једног од кључних путева за
добијање кључног енергетског ресурса. Русија и Гаспром су потрошили огромну
количину енергије и новца за изградњу и покретање ових гасовода јер је то најкраћи и
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најбезбеднији, како смо мислили, пут да руски гас стигне до европских потрошача. Сада
гасоводи стоје са рупама“, рекао је Купријанов на седници Савета безбедности УН.

  

„Гаспром је почео да тражи могућа решења како би се систем `Северни ток` поново
покренуо и функционисао, али временски оквир још не може да се процени… Ово је
веома тежак технички задатак“, рекао је Купријанов, напомињући да ће "Гаспром", како
би проценио ситуацију, морати почети са физичким прегледом оштећених подручја.

  

Данске власти су у понедељак пријавиле цурење на гасоводима након што је локални
оператер гасовода приметио губитак притиска на гасоводима "Северни ток 1" и
"Северни ток 2" раније тог дана. Дански и шведски сеизмолози су касније саопштили о
низу експлозија у тој области.

  

Руске, америчке и шведске власти су саопштиле да је цурење могло бити резултат
намерног напада.

  

Шеф Европске комисије Урсула фон дер Лајен рекла је да су инциденти резултат
саботаже, упозоравајући да је свако "намерно нарушавање европске енергетске
инфраструктуре неприхватљиво и да ће довести до најснажније одмазде". Русија је тај
инцидент назвала „терористичким нападом“ и због тога је сазвала састанак Савета
безбедности УН.

  

Обустављен транзит гаса кроз Аустрију према Италији

  

Испоруке руског гаса преко територије Аустрије у оквиру уговора "Гаспром експорта" са
купцима у Италији, обустављене су због одбијања аустријског оператора да одобри
транзит, саопштила је компанија "Гаспром".

  

"Разлог (за обуставу) су промене прописа у Аустрији које су усвојене крајем септембра.
Гаспром ради на решавању проблема заједно са италијанским купцима", наводи се у
саопштењу руског гасног гиганта на Телеграму, преноси Тас.
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Италијанска компанија "Ени" претходно је саопштила да од 1. октобра "Гаспром" неће
моћи да испоручује гас у Италију због обустављеног транзита преко Аустрије.

  

(РТ, Танјуг, ТАСС)
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