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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

V oblasti plynárenskej infraš-
truktúry bolo vybraných 31 pro-
jektov pre financovanie z EEPO 
(nariadenie Európskeho parla-
mentu a Rady (ES) č. 663/2009, 
ktorým sa ustanovuje Európsky 
energetický program pre ožive-
nie (EEPO)). Celkový príspevok 
EÚ na tieto projekty predstavo-
val 1 363 mil. eur: 

•  Plynovodné prepojenia: 
1 285 mil. eur na 
17 plynovodných prepojení. 

•  Projekty v oblasti 
spätného toku 
plynu: 78 mil. eur pre 
14 prevádzkovateľov 
prenosových sústav 
s cieľom vybudovať 
infraštruktúru a zariadenia na spätný tok plynu v prípade 
krátkodobého prerušenia dodávok plynu.

AKÉ ÚLOHY MAJÚ JEDNOTLIVÍ AKTÉRI?

Verejné a súkromné podniky, ktoré monitorujú energetické siete 
v oblastiach, kde sa realizuje projekt, sú realizátori projektu. 
Úlohou členských štátov je pomáhať pri realizácii projektu a 
monitorovaní postupu prác.

FINANCOVANIE

Maximálna miera financovania, ktorú ponúkla EÚ, je stanovená 
na 50 %. Náklady na výstavbu a dokončenie modernej plyná-
renskej infraštruktúry v rámci EÚ sú čiastočne hradené z pôži-
čiek z Európskej investičnej banky a súkromných investícií. EEPO  
financuje špecifické aktivity, ako napríklad inžinierske a technic-
ké štúdie, obstarávanie položiek s dlhou dobou dodávky a práce 
na výstavbu plynovodu a podzemného zásobníka plynu.
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PREPOJENIE TEN-E

Väčšina vybraných projektov už bola klasifikovaná ako TEN-E 
projekty európskeho alebo spoločného záujmu, a bola im 
priznaná podpora z EEPO na základe ich významu a pokročilosti.

CIELE

V rámci EEPO je program plynárenskej infraštruktúry 
dôležitým faktorom v realizácii hlavného cieľa európskej 
energetickej politiky, ktorým je zabezpečovať bezpečné, 
konkurencieschopné a trvalo udržateľné dodávky energie.

Zlepšuje bezpečnosť dodávky plynu, pretože uzatvára 
chýbajúce prepojenia v sieťovej infraštruktúre na prepravu 
plynu a obchodovanie s ním a diverzifikuje trasy prepravy 
plynu a zdroje. 

Rovnako zlepšuje fungovanie vnútorného trhu s plynom, 
pretože pomáha efektívne implementovať tretí balík pre 
vnútorný trh a nariadenie o bezpečnosti dodávky zemného 
plynu (nariadenie č. 994/2010 z 20. októbra 2010).

PREHĽAD DOSAHOV PROJEKTU

Plynárenské projekty podporované z EEPO budú predovšetkým:

•  dodávať do Európskej únie dodatočne približne 50 bcm 
plynu ročne z krajín mimo Európy, ktorý bude vstupovať cez 
plynovod Nabucco, ITGI-Poseidon a GALSI a nové terminály 
skvapalneného zemného plynu v Poľsku a na Cypre.

•  prispievať ku konsolidácii európskej siete plynovodov 
budovaním nových prepojení alebo ďalšou výstavbou 
existujúcich prepojení medzi plynovodom Portugalsko – 
Španielsko – Francúzsko (v oboch smeroch), Nemecko 
– Belgicko – Spojené kráľovstvo (v oboch smeroch), 
Rumunsko – Bulharsko – Grécko – Taliansko, Slovensko 
– Maďarsko (v oboch smeroch) a plynovodom Pobaltie –
Poľsko – Dánsko – Nemecko.

•  umožňovať spätný tok v kritických prepájajúcich častiach 
systémov na prepravu plynu v Portugalsku, Rumunsku, 
Rakúsku, na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, 
Lotyšsku, Litve a Poľsku.

SITUÁCIA V OKTÓBRI 2013

Týchto pätnásť projektov bolo dokončených: 

•  vysokotlakové plynovodné prepojenie medzi Maďarskom  
a Rumunskom (súbor RO-HU),

•  modernizácia prenosovej sústavy plynu medzi slovinsko-
rakúskou hranicou a Ľubľanou (súbor Slovinsko),

•  prvé priame prepojenie medzi Maďarskom a Chorvátskom 
(súbor HU),

•  štyri projekty spätného toku plynu v Rakúsku (Baumgarten) 
zabezpečujúce dodávky plynu na Slovensko (súbory RF-
AT-01, RF-AT-02, RF-AT-03 a RF-AT-04),

•  modernizácia belgickej plynárenskej siete (súbor BE),

•  zvýšenie skladovacej kapacity zemného plynu v PZZP na 
Slovensku (súbory RF-SK-01 a RF-SK-02),

•  zvýšenie flexibility prepojenia so zásobníkom zemného 
plynu v Českej republike (súbor RF-CZ-01),

•  rozor RF-C skladovacej kapacity zemného plynu v Českej 
republike (súbor STORE-CZ-02),

•  zvýšenie cezhraničných kapacít v oboch smeroch medzi 
českými a poľskými prepravnými plynárenskými sústavami 
(súbor RF-CZ-PL),

•  zriadenie prípojok spätného toku a systému riadenia 
prietoku na maďarskej prepravnej plynárenskej sústave 
(súbor RF-HU),

•  posilnenie prepojení medzi Francúzskom a Španielskom 
(Larraubranch) (súbor ES).

Pokiaľ ide o väčšinu ostatných projektov, práce na nich sa stále 
vykonávajú a postupujú dobre. Očakáva sa, že všetky aktivity 
podporované z EEPO budú ukončené najneskôr do roku 2015.

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-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_sk.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-sk-02_sk.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



