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PLYNOVOD EASTRING
SPÁJAME TRHY
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EASTRING je nový projekt plynovodov pre strednú a juhovýchodnú Európu, ktorý 
predstavuje dôležitý krok smerom k jednotnému európskemu trhu vo vízii 
Energetickej únie a je súčasťou tretieho zoznamu projektov spoločného záujmu 
Európskej Únie (projekty PCI).

EASTRING je obojsmerné prepojenie plynovodu s ročnou kapacitou medzi 208 000 
3GWh a 416 000 GWh (asi 20 až 40 mld. m ), ktoré prepája Slovensko s vonkajšími 

hranicami Európskej Únie v Bulharsku cez územia Maďarska a Rumunska.

EASTRING ponúka priamu a nákladovo najefektívnejšiu prepravnú trasu medzi 
najvýznamnejšími západoeurópskymi plynárenskými uzlami a balkánskym 
regiónom / Tureckom (napríklad Balkan Gas Hub) - oblasť s potenciálom stať sa 
vysoko likvidným regiónom ponúkajúcim zemný plyn z rôznych zdrojov. 
Diverzifikácia prepravných trás a zdrojov zemného plynu zvýši bezpečnosť dodávok 
v širšom regióne, najmä v krajinách juhovýchodnej Európy.

EASTRING bude dostupný pre prepravu zemného plynu z osvedčených aj 
alternatívnych zdrojov. Prinesie zemný plyn z nových zdrojov z oblasti Kaspického/ 
východného Stredomoria/Čierneho mora/Stredného východu. Zároveň poskytne 
juhovýchodnej Európe plyn z európskych plynárenských uzlov. Celá kapacita bude 
k dispozícii každému prepravcovi alebo dodávateľovi zemného plynu.

PLYNOVOD EASTRING – SPÁJAME TRHY

208 000 3GWh (asi 20 mld. m )

ročnej prepravnej kapacity v prvej fáze

Kapacita plyn %ovodu garantuje 100
pokrytie dodávok zemného plynu pre 
spotrebu v dotknutých krajinách

1 027 – 1 238 km dĺžky potrubia

plynovodu v závislosti od zvoleného variantu

416 000 3GWh (asi 40 mld. m )

ročnej prepravnej kapacity v druhej fáze

Plynovod EASTRING, trasa 1 (1 027 km)
Plynovod EASTRING, trasa 2 (1 206 km)
Plynovod EASTRING, trasa 3 (1 238 km)
Plánované plynovody
Existujúce plynovody

ČO ZNAMENÁ PLYNOVOD EASTRING

Viac ako tri roky efektívnej spolupráce medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav z Bulharska, 
Rumunska, Maďarska a Slovenska spolupracujúcimi na európskej energetickej bezpečnosti
Obojsmerné prepojenie medzi hlavnými európsk ymi plynovými uzlami a zásobami zemného plynu 
v oblasti Kaspického, východného Stredomoria, Čierneho mora a Blízkeho východu
Projekt spoločného záujmu s plným súladom s pravidlami EÚ podporovanými Európskou komisiou
Dodanie štúdie uskutočniteľnosti v roku 2018 a uvedenie do prevádzky prvej fázy koncom roka 2024

PLYNOVOD EASTRING – SPÁJAME EURÓPU
EASTRING je podporovaný Európskou komisiou a všetkými krajinami na trase nového 
plynovodu. Podpora bola vyjadrená v niekoľkých memorandách o porozumení medzi 
Slovenskom a Bulharskom, Rumunskom a Maďarskom (na medzivládnej a/alebo 
firemnej úrovni).
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