
Enerģētika 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Atbilstoši EEPEA (Regulai (EK) 
Nr. 663/2009, ar ko izveido Eiropas 
enerģētikas programmu ekono-
mikas atveseļošanai (EEPEA)), 
finansējums piešķirts 31 gāzes 
infrastruktūras projektam. No ES 
līdzekļiem šiem projektiem pie-
šķirti kopumā EUR 1 363 milj.: 

•  Gāzes starpsavienojumi: 
EUR 1 285 milj. 17 gāzes 
starpsavienojumiem. 

•  Gāzes divvirzienu  
plūsmas projekti:  
EUR 78 milj. 14 pārvadu 
sistēmas operatoriem,  
lai izveidotu infrastruktūru 
un aprīkojumu divvirzienu 
plūsmai īslaicīgu apgādes 
traucējumu gadījumā.

KAS KO DARA?

Valsts un privāti uzņēmumi, kas kontrolē energotīklus projekta 
apgabalos, ir projekta veicēji. Vienlaikus dalībvalstīm ir 
jāveicina projekta īstenošana un jāuzrauga darba virzība.

FINANSĒJUMS

Maksimālā ES piedāvātā finansējuma likme ir 50 %. Eiropas 
Investīciju bankas aizdevumi un privātie ieguldījumi papildina 
būvniecības izmaksas vai modernas gāzes infrastruktūras 
pabeigšanu ES. EEPEA finansē konkrētas darbības, piemēram, 
inženiertehniskus pētījumus, aprīkojuma ar ilgu piegādes laiku 
iegādi, kā arī cauruļvadu un apakšzemes noliktavas iekārtu 
būvniecības darbus.
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Enerģētika 

SAISTĪBA AR TEN-E

Lielākā daļa atlasīto projektu jau ir noteikti kā Eiropas vai 
kopējo interešu TEN-E projekti un tika izvēlēti EEPEA atbalstam 
to nozīmīguma un attīstības pakāpes dēļ.

MĒRĶI

Saskaņā ar EEPEA gāzes infrastruktūras programma būtiski 
veicina vispārējā Eiropas enerģētikas polit ikas mērķa 
sasniegšanu ― drošu, konkurētspēj īgu un ilgtspēj īgu 
energoapgādi. 

Likvidējot iztrūkstošos posmus tīkla infrastruktūrā gāzes 
transportēšanai un tirdzniecībai, programma uzlabos gāzes 
apgādes drošību un diversificēs gāzes transporta maršrutus 
un resursus. 

Turklāt tā uzlabo arī iekšējā gāzes tirgus darbību, atbalstot 
trešās iekšējā tirgus paketes un regulas par gāzes piegādes 
drošību (2010. gada 20. oktobra Regula Nr. 994/2010) efektīvu 
īstenošanu.

PROJEKTA IETEKMES PĀRSKATS

Gāzes projekti, ko atbalsta EEPEA, jo īpaši:

•  apgādās Eiropas Savienību ar aptuveni 50 miljardiem 
kubikmetru papildu gāzes gadā, kura ieplūst pa trešo 
valstu gāzesvadiem Nabucco, ITGI-Poseidon un GALSI 
cauruļvadiem, kā arī pa jaunajiem Polijas un Kipras 
sašķidrinātās gāzes termināliem;

•  palīdzēs stiprināt Eiropas gāzesvadu tīklu, veidojot jaunus 
starpsavienojumus vai nostiprinot esošos starp Portugāli 
– Poliju – Franciju (abos virzienos), Vāciju – Beļģiju – 
Apvienoto Karalisti (abos virzienos), Rumāniju – Bulgāriju 
– Grieķiju – Itāliju, Slovākiju – Ungāriju (abos virzienos) un 
Baltijas valstīm – Poliju – Dāniju – Vāciju;

•  ieviesīs divvirzienu plūsmu gāzes transportēšanas sistēmu 
būtiskākajiem starpsavienojumiem Portugālē, Rumānijā, 
Austrijā, Slovākijā, Čehijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā.

SITUĀCIJA 2013. GADA OKTOBRĪ

Pabeigti piecpadsmit projekti:

•  augstspiediena cauruļvadu starpsavienojums starp Ungāriju 
un Rumāniju (faktu lapa RO-HU);

•  gāzes pārvades sistēmas uzlabošana starp Slovēnijas – 
Austrijas robežu un Ļubļanu (faktu lapa par Slovēniju);

•  pirmais tiešais starpsavienojums starp Ungāriju un Horvātiju 
(faktu lapa HU);

•  četri divvirzienu plūsmas projekti Austrijā (Baumgartena), 
nodrošinot gāzes piegādi Slovākijā (faktu lapa RF-AT-01, 
RF-AT-02, RF-AT-03 un RF-AT-04);

•  Beļģijas gāzes tīkla modernizēšana (faktu lapa BE);

•  gāzes uzglabāšanas jaudas palielināšana Slovākijas pazemes 
gāzes krātuvē (faktu lapa RF-SK-01 un RF-SK-02);

•  gāzes uzglabāšanas savienojuma elastīguma palielināšana 
Čehijā (faktu lapa RF-CZ-01);

•  gāzes uzglabāšanas jaudas palielināšana Čehijas gāzes 
krātuvē (faktu lapa STORE-CZ-02);

•  divvirzienu plūsmas pārrobežu jaudas palielināšana starp 
Čehijas un Polijas gāzes pārvades sistēmām (faktu lapa 
RF-CZ-PL);

•  divvirzienu plūsmas savienojumu un plūsmas kontroles 
sistēmas izveide Ungārijas gāzes pārvades sistēmā (faktu 
lapa RF-HU).

•  Starpsavienojuma uzlabošana starp Franciju un Spāniju 
(Larrau atzars) (faktu lapa ES).

Vairumā pārējo projektu joprojām notiek būvniecības darbi, 
kas virzās pēc plāna. Tiek prognozēts, ka visi EEPEA atbalstītie 
pasākumi tiks pabeigti ne vēlāk kā līdz 2015. gadam.

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_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/reverse-flow-hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/spain-france-larrau-branch_en.pdf



