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YLEISTÄ

Euroopan energia-alan elvytys-
ohjelmasta (EEPR) on saanut 
rahoitusta 12 sähköinfrastruk-
tuurihanketta asetuksen (EY) 
N:o 663/2009 mukaisesti. Rahoi-
tus perustuu 13 rahoituspäätök-
seen (Nordbalt-hanketta tuetaan 
kahdella rahoituspäätöksellä), ja 
sen kokonaissumma on 904 mil-
joonaa euroa. 

KUKA VASTAA MISTÄ?

Energianjakeluverkostoa hankealu-
eilla hallitsevat julkiset ja yksityiset 
yritykset toimivat hankevastaa-
vina. Jäsenvaltiot ovat puoles-
taan vastuussa hankkeen to-
teutuksen edistämisestä ja työn 
etenemisen valvonnasta. 

RAHOITUS

EU:n enimmäisrahoitusosuus on rajattu 50 prosenttiin. Tällä ra-
hoitetaan erityistoimia, kuten suunnittelua, pitkän toimitusajan 
artikkeleiden (kaapeleiden) hankintaa sekä rakennustöitä (esim. 
linjat, kompressoriasemat jne.). Euroopan investointipankin tar-
joamat lainat ja yksityiset sijoitukset täydentävät uudenaikai-
sen sähköinfrastruktuurin rakennus- ja viimeistelytöitä EU:ssa.

ENERGIA-ALAN TEN-VERKOT

Useimmat valituiksi tulleista hankkeista on määritetty 
eurooppalaista tai yhteistä etua palveleviksi energia-alan 
TEN-hankkeiksi, jotka saavat EEPR-tukea tärkeytensä ja 
edistyksellisyytensä vuoksi.
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TAVOITTEET

EEPR:n yleisissä puitteissa tuki sähkön rajayhdysjohdoille 
edistää merkittävästi Euroopan energiapolitiikan yleistä 
tavoitetta, joka on turvattu, kilpailukykyinen ja kestävä 
energiahuolto. 

Valitut hankkeet edistävät voimakkaasti sellaisten sisämark-
kinoiden toteutumista, joissa Euroopan unionin kaikki osat 
ovat mukana. Ne parantavat samalla huomattavasti toimitus-
varmuutta asianomaisten maiden ja alueiden kannalta. 

Ohjelman tarkoitus on selvittää kapeikot ja yhdentää 
markkinoihin Baltian maiden, Iberian niemimaan, Irlannin, 
Sisilian ja Maltan kaltaiset energiasaarekkeet. Monet uudet 
yhteydet ovat hyvin tärkeitä myös liitettäessä uusiutuvia 
energialähteitä sähköjärjestelmään.

HANKKEEN VAIKUTUKSET

EEPR-ohjelmasta tuettavat sähköyhteyshankkeet:

•  Parantavat osaltaan Euroopan sähköverkkoa vahvistamalla 
yhteenliit tämiskapasiteettia Espanjan ja Ranskan,  
Portugalin ja Espanjan, Itävallan ja Unkarin sekä Irlannin 
ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä sekä Saksan  
keskiosissa.

•  Integroivat eristyksissä olevia alueita ja energiasaarekkeita 
rakentamalla uusia tärkeitä yhteyksiä Baltian maista (Viro, 
Latvia ja Liettua) Pohjoismaiden sähkömarkkinoille (Suomi, 
Ruotsi, Tanska ja Norja) sekä Maltasta Italiaan ja Sisiliasta 
Manner-Italiaan.

HANKKEEN ETENEMINEN: LOKAKUU 2013

Viisi hanketta on saatu päätökseen:

•  Kahden 400 kW:n sähkölinjan pidentäminen Portugalissa, 
mikä lisää sähkönvaihdon kapasiteettia Portugalin ja 
Espanjan välillä sekä lisää toimitusvarmuutta alueella 
(infosivu PT-01 ja infosivu PT-02).

•  Siirtoyhteys Wienin ja Győrin välillä, mikä parantaa 
itävaltalaisten ja unkarilaisten verkkojen toimivuutta 
(infosivu AT-HU).

•  Kapparan 132 kW:n jakelukeskuksen rakentaminen ja 
varustelu (infosivu MT).

•  500 MW:n kaapeliyhteys Irlannin tasavallan ja Walesin 
välillä (infosivu IRL-UK).

Suurimmassa osassa muista hankkeista rakennustyöt ovat 
meneillään ja edistyvät hyvin. Kaikkien EEPR-ohjelmasta 
tuettavien toimien odotetaan olevan valmiita viimeistään 
vuoteen 2017 mennessä.
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