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INFORMAŢII GENERALE

31 de proiecte în domeniul in-
frastructurii pentru gaze au fost 
selectate pentru finanţare în 
cadrul PEER (Regulamentul (CE) 
nr. 663/2009 al Parlamentului Eu-
ropean și al Consiliului de stabilire 
a unui program de ajutor pentru 
redresare economică (PEER)). Con-
tribuţia totală a UE la aceste pro-
iecte este de 1 363 milioane EUR: 

•  Puncte de interconexiune 
de gaze: 1 285 milioane 
EUR pentru 17 puncte de 
interconexiune de gaze. 

•  Proiecte privind fluxurile 
inversate de gaze: 
78 milioane EUR pentru ca 
14 operatori de sisteme de 
transport să construiască 
infrastructura și echipamentul pentru fluxurile inversate în 
cazul întreruperii pe termen scurt a aprovizionării.

CINE CE FACE?

Întreprinderile publice și private care controlează reţelele de energie 
din zonele proiectului acţionează ca promotori ai proiectului. Între 
timp, statele membre au responsabilitatea de a facilita punerea  
în aplicare a proiectului și de a monitoriza progresul lucrărilor.

FINANŢAREA

Rata de finanţare maximă oferită de UE este limitată la 50 %. 
Împrumuturile prin Banca Europeană de Investiţii și investiţiile 
private completează costul construirii sau al completării 
infrastructurilor moderne de gaze în UE. PEER finanţează acţiuni 
specifice precum studii de inginerie și tehnice, achiziţionarea de 
componente cu termen lung de livrare, precum și lucrările de 
construire a conductelor și a instalaţiilor de stocare subterană.
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CONEXIUNEA RTE-E

Majoritatea proiectelor selectate deja au fost identificate ca 
proiecte RTE-E de interes european sau comun și au fost alese 
pentru sprijin PEER ca urmare a importanţei și a progresului lor. 

OBIECTIVE

În cardul PEER, programul privind infrastructura de gaz este 
un contribuitor semnificativ la obiectivul general al politicii 
europene privind energia pentru a oferi surse de energie care 
prezintă siguranţă, sunt competitive și durabile. 

Programul îmbunătăţește siguranţa aprovizionării cu gaze, 
închizând legăturile care lipsesc din infrastructura reţelei 
pentru transportul și comercializarea gazelor și diversificând 
resursele și rutele pentru transportul gazelor. 

De asemenea, programul îmbunătăţește funcţionarea pieţei 
interne a gazelor prin susţinerea punerii în aplicare eficiente a 
celui de al treilea pachet al pieţei interne și a regulamentului 
privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu 
gaze naturale (Regulamentul nr. 994/2010 din 20 octombrie 
2010).

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA IMPACTURILOR 
PROIECTELOR

Proiectele cu privire la gaze sprijinite de PEER, în particular:

•  vor aproviziona Uniunea Europeană cu o capacitate adiţi-
onală de aproximativ 50 miliarde metri cubi de gaz per an 
din afara Uniunii Europene, transportat prin gazoductele 
Nabucco, ITGI-Poseidon și GALSI, precum și prin noile ter-
minale pentru gaze naturale lichefiate din Polonia și Cipru.

•  vor contribui la consolidarea reţelei europene de gazoducte 
prin dezvoltarea de noi interconexiuni sau prin întărirea celor 
existente între Portugalia–Spania– Franţa (bidirecţional), 
Germania–Belgia–Regatul Unit (bidirecţional), România–
Bulgaria–Grecia–Italia, Slovacia–Ungaria (bidirecţional) și 
ţările baltice–Polonia–Danemarca–Germania.

•  vor pune în aplicare fluxul inversat în părţile esenţiale 
de interconectare ale sistemelor de transport de gaze în 
Portugalia, România, Austria, Slovacia, Republica Cehă, 
Ungaria, Letonia, Lituania și Polonia.
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Au fost realizate cincisprezece proiecte: 

•  punctul de interconexiune a conductelor de înaltă presiune 
dintre Ungaria și România (fișa RO-HU);

•  modernizarea sistemului de transport de gaze dintre 
graniţa sloveno-austriacă și Ljubljana (fișa Slovenia);

•  primul punct de interconexiune directă dintre Ungaria și 
Croaţia (fișa HU);

•  patru proiecte privind fluxurile inversate de gaze în Austria 
(Baumgarten), asigurând aprovizionarea cu gaze a Slovaciei 
(fișele RF-AT-01, RF-AT-02, RF-AT-03 și RF-AT-04);

•  modernizarea reţelei belgiene de gaze (fișa BE);

•  extinderea capacităţii de stocare de gaze la instalaţia de 
stocare a gazelor în subteran din Slovacia (fișele RF-SK-01 
și RF-SK-02);

•  creșterea flexibilităţii conexiunii cu stocare a gazelor în 
Republica Cehă (fișa RF-CZ-01);

•  extinderea capacităţii de stocare a gazelor în Republica Cehă 
(fișa STORE-CZ-02);

•  sporirea capacităţilor transfrontaliere bidirecţionale între 
sistemul de transport de gaze din Cehia și cel din Polonia 
(fișa RF-CZ-PL);

•  realizarea conexiunilor de flux inversat și a sistemului de 
control al fluxului în sistemul de transport de gaze din 
Ungaria (fișa RF-HU);

•  consolidarea interconexiunii dintre Franţa și Spania 
(ramificaţia din Larrau) (fișa ES).

Lucrările de construcţie sunt în desfășurare și avansează bine la 
majoritatea proiectelor rămase. Se așteaptă ca toate acţiunile 
susţinute de PEER să fie finalizate până cel târziu în 2015.

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



