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12 villamosenergia-ágazaton belüli 
infrastrukturális projekt finanszí-
rozása vált lehetővé a 663/2009/
EK rendelet alapján létrehozott 
európai energiaügyi gazdaságélén-
kítő program (EEGP) keretében. 
A 13 finanszírozási határozat 
alapján megítélt támogatás teljes 
összege 904 millió euró (a Nordbalt 
projekt két finanszírozási határozat 
alapján is részesül támogatásban). 

FELADATMEGOSZTÁS

A projektek által érintett terület 
energia-hálózatait működtető 
állami és magánvállalkozások 
járnak el projektgazdaként. A 
tagállamok pedig a projektek 
megvalósulásának elősegíté-
séért , valamint a munkálatok 
előrehaladtának ellenőrzéséért tartoznak felelősséggel. 

FINANSZÍROZÁS

A projekteket az Európai Unió legfeljebb 50%-ban finanszíroz-
za. A finanszírozás meghatározott tevékenységeket támogat, 
mint például a tervezést, a hosszú átfutási idővel beszerezhe-
tő komponensek (kábelek) beszerzését és a kivitelezési mun-
kálatokat (vezetékek, kompresszorállomások stb.). Az Európai 

Unióban a modern villamosenergia-infrastruktúrák építésé-
nek és fejlesztésének költségeit az Európai Beruházási Bank 
nyújtotta hitelek és magánbefektetők által biztosított források 
egészítik ki.

TEN-E KAPCSOLÓDÁS

A kiválasztott projektek többségét már korábban európai vagy 
közös érdekű transzeurópai energiahálózati (TEN-E) projektnek 
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minősítették, és jelentőségük, illetve előrehaladott állapotuk 
révén nyertek EEGP-támogatást.

CÉLKITŰZÉSEK

Az EEGP általános keretein belül a villamosenergia-rendsze-
rek összekapcsolásának támogatása jelentős mértékben hoz-
zájárul az európai energiapolitika általános célkitűzéseként 
megfogalmazott biztonságos, versenyképes és fenntartható 
energiaellátáshoz.

A kiválasztott projektek erőteljes lendületet adnak a belső piac 
kiteljesítésének az Európai Unió egészének teljes részvételével. 
Emellett nagymértékben fokozzák az érintett országok és 
régiók energiabiztonságát. 

A program célja a szűk keresztmetszetek felszámolása és 
az „energiaszigetek”, így a balti államok, az Ibériai-félsziget,  
Írország, Szicília és Málta integrációja. Számos új rendszerösz-
szekötőre azért is van nagy szükség, hogy a villamosenergia-
rendszerbe megújuló energiaforrásokból származó energiát 
lehessen betáplálni.

A PROJEKTEK HATÁSAINAK ÁTTEKINTÉSE

Az EEGP által támogatott villamosenergia-rendszerösszeköt-
tetési projekteknek köszönhetően:

•  Javul az európai villamosenergia-hálózat hatékonysága 
azáltal, hogy bővül a rendszerösszekötő kapacitás Spa-
nyolország és Franciaország, Portugália és Spanyolország, 
Ausztria és Magyarország, Írország és az Egyesült Király-
ság, valamint a közép-németországi régiók között.

•  Közelebb kerülnek egymáshoz az energiaellátás szem-
pontjából elszigetelt régiók és az ún. „energiaszigetek” 
a balti államokat (Észtország, Lettország és Litvánia) az 
északi villamosenergia-piacokkal (Finnország, Svédország, 
Dánia és Norvégia), Máltát Olaszországgal és Szicíliát 
Olaszország szárazföldi részével összekapcsoló jelentős új 
rendszerösszekötők kiépítése révén.

A BERUHÁZÁS JELENLEGI ÁLLAPOTA: 2013. OKTÓBER

Öt projekt került lezárásra:

•  Két 400 kW-os vezeték kibővítése Portugáliában, amely 
növeli a Portugália és Spanyolország közötti energiaát-
viteli kapacitást, valamint a régió energiaellátásának  
biztonságát (PT-01 és PT-02 számú ismertetők).

•  A Bécs–Győr rendszerösszekötő, amely javítja az osztrák 
és a magyar villamosenergia-hálózat interoperabilitását 
(AT-HU ismertető).

•  Egy 132 kV-os elosztó központ megépítése és felszerelése 
Kapparában (MT ismertető).

•  Egy 500 MW-os kábelkapcsolat Írország és Wales között 
(IRL-UK ismertető).

A fennmaradó projektek többségében folyamatban vannak 
és jól haladnak a kivitelezési munkálatok. Előreláthatólag az 
EEGP társfinanszírozásával megvalósuló összes tevékenység 
legkésőbb 2017-ben lezárul.

http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/es-fr_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/es-fr_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/pt-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/at-hu_hu.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/uk-ie_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/uk-ie_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/de_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/estlink2_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/nordbalt-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/nordbalt-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/mt-it_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/it_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/it_en.pdf
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http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/pt-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/at-hu_hu.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/mt_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/uk-ie_en.pdf



