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Центральній та Східній Європі потрібно диверсифікувати не тільки 

шляхи, але і джерела постачання природного газу 

Диверсифікація не лише шляхів, а  і джерел постачання газу до Центральної та Східної Європи 

дозволить  створити  новий  ринок  природного  газу  з  вільною  конкуренцією  між 

постачальниками і свободою вибору для клієнтів. У світлі цього, рішення Європейської комісії, 

що  дозволяє  Газпрому  розширити  доступ  до  пропускної  спроможності  газогону  OPAL  і 

продовжити  проект «Північний  потік 2»,  суперечить  принципам  енергетичного  союзу  і  завдає 

шкоди регіону. Це ключові теми, які обговорювалися в ході першого Центральноєвропейського 

Дня енергетики в Брюсселі. 

Всі  європейські  проекти,  відповідно  до  правил  Енергетичного  Союзу,  повинні  сприяти 

енергетичній  безпеці,  співпраці  та  довірі.  Вони  також  повинні  відповідати  загальним 

європейським  правилам щодо    доступу  до  проекту  третіх  сторін,  а  також  політики  регулювання 

конкуренції, з метою ліквідації загрози порушень на існуючих маршрутах. 

В своїй більшості, газова інфраструктура Центральної та Східної Європи досі орієнтована зі сходу на 

захід.  Таким чином, одним з пріоритетів для регіону є  створення  газового коридору з півночі на 

південь,  який  би  дозволив Центральній  Європі  стати  незалежною  від  російського  газу.  Коридор 

«Північ‐Південь»  включає  в  себе  комплекс    взаємопов'язаних  проектів  з  енергетичної 

інфраструктури,  які  б  об’єднали  ринки  Центральної  Європи,  як  один  з  одним,  так  і  з  західною 

частиною  континенту.  Це  буде  основою  енергетичної  інфраструктури  Центральної  Європи  і 

сприятиме подальшому підвищенню енергетичної безпеки регіону. 

Віце‐президент  Європейської  комісії  з  питань  Енергетичного  Союзу, Марош Шефчович,  нагадав, 

що  "2016  будуть  пам'ятати  як  дуже  неспокійний  рік,  поворотний  момент  для  старих  і  нових 

енергетичних  систем.  З  новим  законодавчим  проектом  "Чиста  енергія  для  всіх  європейців"  ми 

забезпечили  існування такого законодавства, яке б керувало всіма цими глибокими змінами. Це 

найбільші зміни відтоді, як на нашому континенті  була введена централізована енергосистема". 

Коли  мова  йде  про  безпеку  постачання  в  секторі  електроенергетики,  Енергетичне  Партнерство 

Центральної  Європи  (CEEP)  підкреслює, що  заради  безпеки  постачання  в  електроенергетичному 

секторі варто також врахувати різні поєднання енергосистем в країнах, що належать до ЄС. 

"Правильний  дизайн  ринку  для  об’єднання  енергетичних  ринків  країн  Центральної  та  Східної 

Європи  є  стратегічною  метою  для  енергетичної  співпраці  регіону,  а  новий  законодавчий  пакет 

докорінно змінить процеси вироблення, торгівлі і транспортування енергії.  Проте амбіції повинні 

виходити  за  рамки  розвитку  фізичної  інфраструктури  та  взаємозв'язків  і  також  включати  в  себе 

нормативно‐правову  базу  ",  заявив  Рафал  Міланд  –  заступник  голови  ради  директорів 

Енергетичного Партнерства Центральної Європи. 

Захід  був  організований  Енергетичним  Партнерством  Центральної  Європи  9  грудня  в  Брюсселі 

спільно з Європейською комісією,  Генеральним Директоратом з енергетики, а також за підтримки 
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міжнародного  Вишеградського  фонду.  Ця  перша  зустріч  була  підготовлена  у  співпраці  з 

партнерами  з  країн  Вишеградської  групи  та  України,  таких  як  Центр  соціально‐економічних 

досліджень  (CASE,  Польща);  Дослідницький  центр  Словацької  асоціації  зовнішньої  політики  (RC 

SFPA,  Словаччина);  Інститут  закордонних  справ  і  торгівлі  (IFAT,  Угорщина);  Інститут  політики  та 

суспільства (IPS, Чеська Республіка); Центр Разумкова (Україна). 

 

Енергетичне  Партнерство  Центральної  Європи  було  створено,  щоб  представляти  інтереси 

енергетичних підприємств Центральної Європи, з метою зміцнення енергетичної безпеки регіону в 

рамках політики ЄС в області  енергетики  та енергетичної безпеки. Це перша велика організація, 

що  представляє  регіон  на  рівні  Європейського  Союзу.  Енергетичне  Партнерство  Центральної 

Європи має некомерційний статус, який гарантує незалежність і прозорість організації. 
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