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INFORMACJE OGÓLNE

W ramach EPENG do finanso-
wania wybrano 31 projektów 
w dziedzinie infrastruktury ga-
zowej (rozporządzenie (WE) 
nr 663/2009 ustanawiające pro-
gram wspomagania naprawy 
gospodarczej poprzez przyznanie 
pomocy finansowej Wspólnoty 
na projekty w dziedzinie energe-
tyki). Łączny wkład UE w te pro-
jekty wynosi 1 mld 363 mln EUR. 

•  Gazociągi 
międzysystemowe: 
1 mld 285 mln EUR 
na 17 gazociągów 
międzysystemowych. 

•  Projekty umożliwiające 
przesył gazu w odwrotnym 
kierunku: 78 mln EUR 
dla 14 operatorów systemów przesyłowych na budowę 
infrastruktury i sprzętu umożliwiającego przesył 
w odwrotnym kierunku na wypadek krótkoterminowych 
przerw w dostawach.

PODZIAŁ ZADAŃ

Organizatorami projektów są podmioty publiczne i prywatne 
kontrolujące sieci energetyczne na obszarach, których dotyczą 

projekty. Państwa członkowskie są natomiast odpowiedzialne za 
ułatwienie realizacji projektów i monitorowanie postępów prac. 

FINANSOWANIE

Maksymalny poziom finansowania UE jest ograniczony do 50%. 
Pozostałą część kosztów budowy lub ukończenia nowoczesnej 
struktury gazowej w UE pokrywają pożyczki Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego oraz inwestycje prywatne. EPENG finansuje 

Projekty dotyczące gazu 

w ramach EPENG
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konkretne działania takie jak badania inżynieryjne i techniczne, 
zamówienia pozycji o długim terminie realizacji oraz prace 
budowlane związane z gazociągami i magazynami podziemnymi.

ZWIĄZEK Z TEN-E

Większość wybranych projektów została już wcześniej wskazana 
jako projekty TEN-E stanowiące przedmiot zainteresowania 
europejskiego lub wspólnego; wsparcia EPENG udzielono im ze 
względu na ich znaczenie oraz stopień zaawansowania.

CELE

W ramach EPENG program infrastruktury gazowej wnosi 
znaczący wkład w osiągnięcie ogólnego celu europejskiej 
polityki energetycznej, którym jest zapewnienie bezpiecznych, 
konkurencyjnych i trwałych dostaw energii. 

Poprawia on bezpieczeństwo dostaw gazu, uzupełniając bra-
kujące ogniwa infrastruktury sieciowej służącej transportowi 
i handlowi gazem oraz dywersyfikując szlaki transportowe 
i zasoby gazu. 

Usprawnia również funkcjonowanie wewnętrznego rynku gazu, 
wspierając efektywne wdrożenie trzeciego pakietu rynku we-
wnętrznego oraz rozporządzenia w sprawie środków zapew-
niających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego (rozporzą-
dzenia nr 994/2010 z dnia 20 października 2010 r.).

PRZEGLĄD ODDZIAŁYWANIA PROJEKTÓW

Projekty gazowe wspierane w ramach EPENG w szczególności:

•  Dostarczą Unii Europejskiej dodatkowo około 50 mld m3 
rocznie gazu spoza Europy za pośrednictwem gazociągów 
Nabucco, ITGI-Poseidon i GALSI oraz nowych terminali 
skroplonego gazu ziemnego w Polsce i na Cyprze.

•  Pomogą we wzmocnieniu europejskiej sieci gazociągów 
poprzez budowę nowych połączeń międzysystemowych 
lub usprawnienie obecnych połączeń między Portugalią 
/ Hiszpanią / Francją (w dwóch kierunkach), Niemcami / 
Belgią / Zjednoczonym Królestwem (w dwóch kierunkach), 
Rumunią / Bułgarią / Grecją / Włochami, Słowacją / Węgrami 
(w dwóch kierunkach), oraz państwami bałtyckimi / Polską 
/ Danią / Niemcami.

•  Umożliwią odwrócenie kierunku przesyłu w krytycznych 
połączeniach między systemami przesyłu gazu w Portuga-
lii, Rumunii, Austrii, na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech, 
Łotwie, Litwie i w Polsce.

STAN AKTUALNY NA PAŹDZIERNIK 2013 R.

Ukończono piętnaście projektów: 

•  Wysokociśnieniowy gazociąg międzysystemowy między 
Węgrami a Rumunią (fiszka RO-HU).

•  Usprawnienie systemu przesyłowego gazu między granicą 
austriacko-słoweńską a Lublaną (fiszka Słowenia).

•  Pierwszy bezpośredni gazociąg międzysystemowy między 
Węgrami a Chorwacją (fiszka HU).

•  Cztery projekty związane z odwróceniem kierunku przesyłu 
w Austrii (Baumgarten) zapewniające dostawy gazu na 
Słowację (fiszki RF-AT-01, RF-AT-02, RF-AT-03 i RF-AT-04).

•  Modernizacja belgijskiej sieci przesyłowej gazu (fiszka BE).

•  Zwiększenie pojemności magazynu gazu UGS na Słowacji 
(fiszka RF-SK-01 oraz RF-SK-02).

•  Zwiększenie elastyczności systemu magazynowania gazu 
w Czechach (fiszka RF-CZ-01).

•  Zwiększenie pojemności magazynu gazu w Czechach 
(fiszka STORE-CZ-02).

•  Zwiększenie dwukierunkowych transgranicznych zdolności 
przesyłowych między czeskim i polskim systemem 
przesyłowym gazu (fiszka RF-CZ-PL).

•  Ustanowienie połączeń umożliwiających odwrócenie kie-
runku przesyłu i systemu kontroli przesyłu w węgierskim 
systemie przesyłowym gazu (fiszka RF-HU).

•  Umocnienie wzajemnej zależności między Francją a Hisz-
panią (oddział Larrau) (fiszka ES).

Prace budowlane związane z większością pozostałych 
projektów trwają i przebiegają sprawnie. Przewiduje się, że 
wszystkie działania wspierane w ramach EPENG zostaną 
ukończone najpóźniej w 2015 r.

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_pl.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_pl.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



