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 КОПЕНХАГЕН - Данске власти упозориле су бродове да избегавају воде око острва
Борнхолм у Балтичком мору, у радијусу од пет наутичких миља, због цурења гаса из
гасовода Северни ток 2, а пад притиска утврђен је и у Северном току 1. Немачка влада
је саопштила да је у контакту са данским властима и да ради са локалним истражним
органима, како би открила шта је довело до наглог пада притиска у гасоводу.

  

План је био да Северни ток 2 удвостручи испоруке руског гаса у Немачку преко
Балтичког мора, али Берлин је блокирао издавање дозволе за рад због руског напада на
Украјину, преноси Танјуг. Данска поморска управа пријавила је јуче цурење гаса у
близини острва Борнхолм у Балтичком мору, које се налази близину неактивног руског
гасовода Северни ток 2.

  

  

Диспечер Северног тока 2 на прелазу на копно приметио је нагли пад притиска на
Линији А гасовода Северни ток 2”, наведено је у саопштењу, уз напомену да је покренута
истрага и да су обавештене надлежне власти Данске, Немачке, Шведске, Финске и
Русије.
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У понедељак увече, оператер гасовода Северни ток 1, који је радио смањеним
капацитетом од средине јуна пре него што је у августу потпуно обуставио снабдевање,
такође је пријавио пад притиска на обе линије гасовода.

  

Председник немачког мрежног регулатора Клаус Милер рекао је на Твитеру да је због
пада притиска у оба гасовода „ ситуација напета”.

  

Регулатор је саопштио да тренутно није познато шта је изазвало пад притиска, додајући
да тај догађај није имао утицаја на безбедност снабдевања у Немачкој и да је ниво
складишта гаса у земљи био око 91 одсто.

  

Гасовод, који је требало да удвостручи обим гаса који тече из Санкт Петербурга испод
Балтичког мора у Немачку, управо је био завршен и напуњен са 300 милиона кубних
метара гаса, када је Немачка отказала његову употребу неколико дана пре руског
напада на Украјину.
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