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BENDROJI INFORMACIJA

Finansavimui pagal EEPEG (Euro-
pos energetikos programą eko-
nomikai gaivinti, sukurtą Regla-
mentu (EB) Nr. 663/2009) buvo 
atrinktas 31 dujų infrastruktūros 
projektas. Bendras ES įnašas į 
šių projektų finansavimą sudaro 
1363 mln. eurų:

•  Dujų jungtys: 1285 mln. 
eurų skirta 17-ai dujų 
jungčių įrengti;

•  dvikrypčio dujų 
transportavimo projektai: 
78 mln. eurų skirta  
14-ai perdavimo sistemų 
operatorių, kad šie 
sukurtų infrastruktūrą 
ir parūpintų įrangą, 
reikalingą dvikrypčiam dujų 
transportavimui trumpalaikio tiekimo pertrūkio atveju.

KAS KOKĮ VAIDMENĮ ATLIEKA?

Viešosios ir privačiosios įmonės, kurios valdo energetikos 
tinklus projektų vykdymo teritorijose, atlieka projektų rėmėjų 
vaidmenį. Tuo tarpu valstybės narės atsako už projektų 
įgyvendinimo palengvinimą ir darbų eigos stebėseną.

FINANSAVIMAS

Didžiausioji finansavimo dalis, kurią teikia ES, apribota iki 
50 %. Likusią ES vykdomų šiuolaikiškos dujų infrastruktūros 
statybos arba baigimo projektų finansavimo dalį sudaro 
Europos investicijų banko paskolos ir privačios investicijos. 
EEPEG lėšomis finansuojami tam tikri darbai, pvz., inžineriniai 
darbai ir techninės studijos, ilgai gaminamos įrangos įsigijimas, 
vamzdynų tiesimo ir požeminių saugyklų statybos darbai.

Dujų projektai 
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JUNGTIS TEN-E

Dauguma atrinktų projektų jau įvardyti kaip Europos arba 
visuotinės svarbos projektai, vykdomi pagal TEN-E programą, 
ir teikti jiems paramą pagal EEPEG buvo nuspręsta dėl jų 
svarbos ir jau padarytos jų įgyvendinimo pažangos.

TIKSLAI

Remiantis EEPEG, dujų infrastruktūros programa reikšmingai 
prisideda prie bendrojo Europos energetikos politikos tikslo – 
užtikrinti patikimą, konkurencingą ir tvarų energijos tiekimą.

Ši programa sustiprina dujų tiekimo patikimumą, įrengdama 
trūkstamas grandis dujų transportavimo ir prekybos jomis 
tinklų infrastruktūroje ir diversifikuodama dujų transportavimo 
maršrutus bei išteklius. 

Ji taip pat pagerina dujų vidaus rinkos funkcionavimą , 
padėdama veiksmingai įgyvendinti trečią jį vidaus rinkos 
paketą ir Reglamentą dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo 
priemonių (2010 m. spalio 20 d. Reglamentą Nr. 994/2010).

PROJEKTŲ POVEIKIO APŽVALGA

EEPEG remiami dujų transportavimo projektai ypač:

•  užtikrins papildomų maždaug 50 mlrd. m3 per metus tiekimą 
į Europos Są jungą ne iš Europos dujotiekiais „Nabucco“, 
„ITGI-Poseidon“ ir GALSI, taip pat iš naujų suskystintų jų 
gamtinių dujų terminalų Lenkijoje ir Kipre;

•  padės sustiprinti Europos dujotiekių tinklą , nutiesdami 
naujas arba patobulindami esamas jungiamąsias linijas 
tarp Portugalijos, Ispanijos ir Prancūzijos (dvikryptes), 
Vokietijos, Belgijos ir JK (dvikryptes), Rumunijos, Bulgarijos, 
Graikijos ir Italijos, Slovakijos ir Vengrijos (dvikryptę), taip 
pat Baltijos šalių, Lenkijos, Danijos ir Vokietijos;

•  įgyvendins dvikryptį dujų transportavimą gyvybiškai svar-
biose dujų transportavimo sistemų jungtyse Portugalijoje, 
Rumunijoje, Austrijoje, Slovakijoje, Čekijos Respublikoje, 
Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje.

PADĖTIS 2013 M. SPALIO MĖN.

Baigta penkiolika projektų: 

•  didelio slėgio vamzdyno jungtis tarp Vengrijos ir Rumunijos 
(informacinis lapelis RO-HU);

•  dujų perdavimo sistemos tarp Slovėnijos ir Austrijos sienos 
ir Liublianos atnaujinimas (informacinis lapelis „Slovėnija“);

•  pirmoji t iesioginė jungtis tarp Vengrijos ir Kroatijos 
(informacinis lapelis HU);

•  keturi dvikrypčio dujų transportavimo projektai Austrijoje 
(Baumgartene), užtikrinantys dujų tiekimą į Slovakiją 
(informaciniai lapeliai RF-AT-01, RF-AT-02, RF-AT-03 ir  
RF-AT-04);

•  Belgijos dujų tiekimo tinklo atnaujinimas (informacinis 
lapelis BE);

•  požeminės dujų saugyklos Slovakijoje talpos padidinimas 
(informaciniai lapeliai RF-SK-01 ir RF-SK-02);

•  dujų saugyklos jungties Čekijos Respublikoje lankstumo 
padidinimas (informacinis lapelis RF-CZ-01);

•  dujų saugyklos Čekijos Respublikoje plėtra (informacinis 
lapelis STORE-CZ-02);

•  dvikrypčių tarpvalstybinių jungčių tarp Čekijos ir Lenkijos 
dujų perdavimo sistemų talpos padidinimas (informacinis 
lapelis RF-CZ-PL);

•  dvikrypčio dujų transportavimo jungčių ir transportavimo 
valdymo sistemos kūrimas Vengrijos dujų perdavimo 
sistemoje (informacinis lapelis RF-HU);

•  jungties tarp Prancūzijos ir Ispanijos (Larrau atšaka) 
stiprinimas (informacinis lapelis ES).

Daugumos likusių projektų statybos darbai vyksta ir sėkmingai 
juda į priekį. Tikimasi, kad visos priemonės, kurias remia EEPEG, 
bus įgyvendintos ne vėliau kaip iki 2015 m.

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/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_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/store-cz-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/store-cz-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-cz-pl_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-cz-pl_en.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



