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ALGEMENE INFORMATIE

Onder het EEPR (Verordening (EG) 
nr. 663/2009 ter vaststelling van 
het Europees energieprogramma 
voor herstel) zijn 31 gasinfra-
structuurprojecten geselecteerd 
voor financiering. De totale EU-
bijdrage voor deze projecten be-
draagt € 1363 mln. 

•  Gasinterconnectie: 
€ 1285 mln. voor zeventien 
gasinterconnecties. 

•  Projecten om gas in de 
omgekeerde richting te  
sturen: € 78 mln. voor veer-
tien transmissiesysteemope-
ratoren om infrastructuur en 
uitrusting te bouwen die het 
mogelijk maakt het gas in de 
omgekeerde richting te stu-
ren in het geval van een korte onderbreking van de aanvoer.

WIE DOET WAT?

Openbare en particuliere organisaties die de energienetwerken 
controleren in de projectgebieden treden op als projectontwik-
kelaars. Ondertussen zijn de lidstaten verantwoordelijk voor 
het mogelijk maken van de implementatie van de projecten en 
het opvolgen van de vorderingen. 

FINANCIERING

De maximale financieringsgraad verstrekt door de EU is beperkt 
tot 50 %. Leningen bij de Europese Investeringsbank en privé-
investeringen staan in voor de kosten van het bouwen of voltooi-
en van moderne gasinfrastructuur in de EU. Het EEPR financiert 
specifieke acties, zoals (bouw)technische studies, de aankoop 
van items met een lange levertijd en de constructiewerkzaam-
heden voor pijpleidingen en ondergrondse opslagfaciliteiten.
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TEN-E-AANSLUITING

De meeste van de geselecteerde projecten zijn al geïdentifi-
ceerd als TEN-E-projecten van Europees of gemeenschappelijk 
belang en zijn gekozen voor EEPR-steun wegens hun belang en 
vorderingsstadium.

DOELSTELLINGEN

Onder het EEPR levert het programma voor gasinfrastructuur 
een substantiële bijdrage aan de algemene doelstelling van 
het Europees Energiebeleid om te zorgen voor concurrerende, 
duurzame en continu geleverde energie. 

Het verbetert de veiligstelling van de gaslevering door ontbre-
kende schakels in te passen in de netwerkinfrastructuur voor 
het vervoer van en de handel in gas en door de gastransport-
routes en de bronnen te diversifiëren. 

Het verbetert tevens de werking van de interne gasmarkt 
door een efficiënte implementatie te steunen van het derde 
pakket betreffende de interne markt en van de regelgeving 
betreffende de veiligstelling van de gaslevering (Verordening 
nr. 994/2010 van 20 oktober 2010).

OVERZICHT VAN DE IMPACT VAN HET PROJECT

Gasprojecten die steun genieten van het EEPR zullen meer 
bepaald:

•  De Europese Unie bevoorraden met ongeveer 50 Bcm/j 
bijkomend gas van buiten Europa, dat de Unie binnenkomt 
via de Nabucco-, ITGI-Poseidon- en GALSI-pijpleidingen, en 
de nieuwe terminals voor vloeibaar aardgas in Polen en 
Cyprus.

•  Het Europese netwerk van gaspijpleidingen helpen versterken  
door nieuwe interconnecties te ontwikkelen of bestaande  
interconnecties te versterken tussen Portugal-Spanje-Frankrijk  
(bidirectioneel), Duitsland-België-VK (bidirectioneel),  
Roemenië-Bulgarije-Griekenland-Italië, Slowakije-Hongarije  
(bidirectioneel) en de Baltische staten-Polen-Denemarken-
Duitsland.

•  De mogelijkheid implementeren om gas in de omgekeerde 
richting te sturen voor kritieke interconnecties van de 
gastransportsystemen in Portugal, Roemenië, Oostenrijk, 
Slowakije, Tsjechië, Hongarije, Letland, Litouwen en Polen.

STAND VAN ZAKEN OKTOBER 2013

Vijftien projecten zijn voltooid: 

•  Pijpleidinginterconnectie (hoge druk) tussen Hongarije en 
Roemenië (informatieblad RO-HU).

•  Upgrade van het gastransmissiesysteem tussen de 
Sloveens-Oostenrijkse grens en Ljubljana (informatieblad 
Slovenië).

•  Eerste directe interconnectie tussen Hongarije en Kroatië 
(informatieblad HU).

•  Vier projecten om het gas de andere richting uit te sturen 
in Oostenrijk (Baumgarten) ter veiligstelling van de  
gaslevering aan Slowakije (informatieblad RF-AT-01,  
RF-AT-02, RF-AT-03 en RF-AT-04).

•  Opwaardering van het Belgische gasnetwerk (informatie-
blad BE).

•  Uitbreiding van de gasopslagcapaciteit in de UGS-
opslaglocatie in Slowakije (informatieblad RF-SK-01 en  
RF-SK-02).

•  Verhoging van de flexibiliteit van de gasopslagconnectie in 
Tsjechië (informatieblad RF-CZ-01).

•  Uitbreiding van de gasopslagcapaciteit in Tsjechië 
(informatieblad informatieblad STORE-CZ-02).

•  Verhoging van de bidirectionele grensoverschrijdende  
capaciteiten tussen de Tsjechische en Poolse gastransmis-
siesystemen (informatieblad RF-CZ-PL).

•  Verbindingen leggen om het gas de andere richting uit 
te sturen op het Hongaarse gastransmissiesysteem  
(informatieblad RF-HU).

•  Versterking van de interconnectie tussen Frankrijk en 
Spanje (Lannau-tak) (factsheet ES).

Voor het merendeel van de resterende projecten zijn de 
constructiewerkzaamheden bezig en verlopen die vlot. Naar 
verwachting zullen alle acties gesteund door het EEPR ten 
laatste tegen 2015 voltooid zijn.

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



