Tisková zpráva

Šéfové hlavních evropských importérů zemního plynu:
Obnovte urychleně plné dodávky do Evropy
>

Úplné přerušení dodávek přes Ukrajinu je v dlouhé historii
mezinárodního zásobování plynem bezprecedentní a zcela
neakceptovatelnou událostí

>

Byrokratické detaily, které obě strany sporu zneužívají ke zpoždění
obnovení dodávek, považujeme za nepřijatelné

V Praze 12. ledna 2009 – Šéfové čtyř hlavních importérů ruského zemního plynu
do zemí Evropské unie (Dr. Bernhard Reutersberg - EON Ruhrgas AG,
Jean-Marie Dauger - Gaz de France Suez, Domenico Dispenza - ENI Gas and
Power Division a Martin Herrmann – RWE Transgas) dnes odpoledne odeslali
důrazný otevřený dopis představitelům ruské společnosti Gazprom a ukrajinské
společnosti Naftogaz. Žádají v něm v zájmu milionů evropských spotřebitelů
zemního plynu o urychlené obnovení plných dodávek zemního plynu do Evropy.

Úplné přerušení dodávek přes ukrajinskou tranzitní soustavu označili za
bezprecedentní a zcela neakceptovatelnou událost, která nemá v dlouhé historii
mezinárodního zásobování evropských spotřebitelů ruským zemním plynem
obdoby.

Společnosti v dopise připomínají, že v této složité situaci udělali maximum pro
zachování spolehlivých dodávek zemního plynu svým zákazníkům. „Nadto
pomáháme s dodávkami těm evropským zemím, které byly odstřiženy od
ruského zemního plynu úplně,“ píše se v dopise.
Pomoc při zřizování tzv. expertní monitorovací skupiny EU považují zástupci čtyř
společností za maximum, kterým mohli přispět k obnovení důvěry pro
monitorování toků plynu přes Ukrajinu. „Pozorovatelé a experti jsou již na místě
a byrokratické detaily, které obě strany sporu zneužívají ke zpoždění obnovení
dodávek, považujeme za nepřijatelné,“ uzavírají společnosti svůj otevřený dopis.
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Mezinárodní energetická skupina RWE řídí své obchodní aktivity v České republice
prostřednictvím společnosti RWE Transgas, která odpovídá za nákup a tranzit zemního plynu
a jeho velkoobchod. Prodej zemního plynu více než 2,3 milionu konečných zákazníků RWE
zabezpečuje prostřednictvím regionálních plynárenských společností Severočeská plynárenská,
Západočeská plynárenská, Středočeská plynárenská, Jihomoravská plynárenská,
Severomoravská plynárenská a Východočeská plynárenská. Skupina RWE v ČR čítá celkem 21
společností.

