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VŠEOBECNÉ INFORMACE

V rámci EEPR bylo vybráno k 
financování 31 projektů plyno-
vé infrastruktury (nařízení (ES) 
č. 663/2009 o zavedení Evrop-
ského programu oživení energeti-
ky (EEPR)). Celkový příspěvek EU 
na tyto projekty: 1 363 mil. EUR: 

•  Propojovací vedení  
zemního plynu: 1 285 mil. 
EUR pro 17 propojení  
plynových vedení. 

•  Projekty zpětného toku 
plynu: 78 mil. EUR pro 
14 provozovatelů přenoso-
vých soustav na budování 
infrastruktury a zařízení pro 
reverzní tok v případě krát-
kodobého přerušení dodávek.

ZÚČASTNĚNÉ STRANY A JEJICH ČINNOSTI

Jako předkladatelé projektu působí veřejné a soukromé podniky, 
které kontrolují energetické sítě v projektových oblastech. 
Mezitím jsou členské státy zodpovědné za usnadnění realizace 
projektů a sledování postupu prací.

FINANCOVÁNÍ

Maximální míra financování, kterou nabízí EU, je omezena na 
50 %. Náklady na budování či dokončení moderních plynových 
infrastruktur v EU doplňují půjčky Evropské investiční banky 
a soukromé investice. EEPR financuje specifické akce, jako 
jsou studie v oblasti strojírenství či technické studie, nákup 
dlouhodobých položek a stavební práce týkající se potrubí a 
podzemních skladovacích zařízení.

Projekty rozvodu 

plynu EEPR
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SPOJENÍ S TEN-E

Většina z vybraných projektů již byla určena jako projekty 
TEN-E – projekty evropského či společného zájmu, a byly 
vybrány pro podporu ze strany EEPR z důvodu jejich významu 
a pokroku s jejich realizací.

CÍLE

Program plynárenské infrastruktury v rámci EEPR významně 
přispívá k obecnému cíli evropské energetické politiky, jímž je 
realizace bezpečných, konkurenceschopných a udržitelných 
dodávek energie. 

Zvyšuje se tak bezpečnost dodávek zemního plynu, a to 
vytvářením chybějících propojení v síťové infrastruktuře pro 
přepravu plynu a obchodování s ním, jakož i diverzifikací tras 
pro přepravu plynu a zdrojů. 

Zlepšuje také fungování vnitřního trhu s plynem tím, že 
podporuje účinné provádění třetího balíčku pro vnitřní trh a 
nařízení o bezpečnosti dodávek plynu (nařízení č. 994/2010 
ze dne 20. října 2010).

PŘEHLED DOPADŮ PROJEKTŮ

Projekty v oblasti zemního plynu podporované EEPR zejména:

•  poskytnou Evropské unii o 50 miliard metrů krychlových 
ročně více plynu z mimoevropských zemí; jedná se o objem, 
který vstupuje přes plynovody Nabucco, ITGI-Poseidon a 
GALSI, a nové terminály kapalného zemního plynu v Polsku 
a na Kypru.

•  Přispějí k posílení evropské sítě plynovodů vytvářením 
nových propojení nebo posílením propojení stávajících 
mezi státy Portugalsko–Španělsko–Francie (obousměrně), 
Německo–Belgie–Spojené království (obousměrně), 
Rumunsko–Bulharsko–Řecko–Itálie, Slovensko–Maďarsko 
(obousměrně) a pobaltské země–Polsko–Dánsko–Německo.

•  Realizují zpětný tok v kritických propojeních plynových 
dopravních systémů v Portugalsku, Rumunsku, Rakousku, 
na Slovensku, v České republice, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě 
a Polsku.

STAV K ŘÍJNU 2013

Bylo dokončeno patnáct projektů:

•  vysokotlaké propojovací vedení mezi Maďarskem a 
Rumunskem (RO-HU).

•  revitalizace plynových přenosových soustav mezi slovinsko-
rakouskou hranicí a Lublaní (Slovinsko).

•  první přímé propojení mezi Maďarskem a Chorvatskem (HU).

•  čtyři projekty zpětného toku v Rakousku (Baumgarten) 
zajišťující dodávky plynu na Slovensko (RF-AT-01, RF-AT-02, 
RF-AT-03 a RF-AT-04).

•  revitalizace belgické plynárenské soustavy (BE).

•  rozší ření skladovací kapacity plynu v úložišti UGS na 
Slovensku (RF-SK-01 a RF-SK-02).

•  nárůst flexibility propojení uskladnění plynu v České 
republice (RF-CZ-01).

•  rozší ření skladovací kapacity plynu v České republice 
(STORE-CZ-02).

•  nárůst obousměrných příhraničních kapacit mezi českou a 
polskou plynovou přenosovou soustavou (RF-CZ-PL).

•  zřízení zpětných propojení a systému regulace průtoku u 
maďarské plynové přenosové soustavy (RF-HU).

•  posílení propojení mezi Francií a Španělskem (větev Larrau) 
(ES).

Stavební práce probíhají a postupují dobře u většiny zbývajících 
projektů. Očekává se, že všechny akce podporované EEPR 
budou dokončeny nejpozději do roku 2015.

http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/nabucco_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/poseidon_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/galsi_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/poland-swinoujscie_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/cy_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/romania-hungary-ro-hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/slovenia_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-at-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-at-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-at-03_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-at-04_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/belgium_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-sk-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-sk-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-rf-cz-01_cs.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/store-cz-02_cs.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-cz-pl_cs.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/spain-france-larrau-branch_en.pdf



