Moldova ar putea participa în cadrul proiectului Nabucco cu condiţia alinierii legislaţiei la standardele eur
Joi, 26 Februarie 2009 00:00

Republica Moldova va putea participa în cadrul proiectului Nabucco, iar, pentru început, este
necesar de aliniat legislaţia naţională în domeniul securităţii energetice la standardele
europene. Despre aceasta a declarat miercuri la Bruxelles, Ferran Tarradellas Espuny,
purtătorul de cuvânt al comisarului european pe probleme energetice, Andris Piebalgs, în cadrul
unei întâlniri cu jurnaliştii din Rusia, Ucraina, Belarus şi R. Moldova.

După cum transmite corespondentul INFOTAG de la Bruxelles, Espuny a declarat că
„participarea R. Moldova în cadrul acestui proiect presupune, de asemenea, crearea
infrastructurii necesare". „Pentru ca investitorii să investească, este nevoie de o bază legislativă
comună dintre UE şi R. Moldova. Cooperarea în domeniul energeticii se bazează pe aceleaşi
reguli pentru toate statele participante la acest proiect", a menţionat sursa citată.

În opinia oficialului european, includerea R. Moldova în cadrul proiectului Nabucco va permite
ţării noastre să-şi diversifice sursele de aprovizionare cu gaze naturale şi va reduce dependenţa
de Rusia.

Ferran Tarradellas Espuny a menţionat că Nabucco nu este un proiect îndreptat împotriva
Rusiei, care continuă sa rămână principalul furnizor de gaze pentru UE.

„UE va continua colaborarea cu Rusia, ca ţară furnizoare şi cu Ucraina ca ţară de tranzit.
Proiectul Nabucco va aduce circa 31 mlrd. metri cubi de gaz pentru UE, în timp ce Rusia
aprovizionează Europa cu circa 90 mlrd. metri cubi anual. Dealtfel, Europa va rămâne şi în
continuare principala piaţă de desfacere a gazului rusesc, iar Rusia va fi principalul furnizor de
gaz al Europei", a specificat Ferran Tarradellas Espuny.

INFOTAG precizează: Proiectul Nabucco are drept scop diversificarea surselor de
aprovizionare cu energie ale UE prin construirea unui gazoduct care va porni de la Marea
Caspică şi va ocoli Rusia. Conducta va avea o lungime de 3,3 mii km. Lucrările de construcţie
ar urma să înceapă în 2010, iar exploatarea gazoductului este preconizată să înceapă în 2012.
Gazele naturale vor proveni din Iran, Irak, Azerbaidjan şi Kazahstan.

Sursa: www.infotag.md
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