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▶LENGYELORSZÁG–LITVÁNIA 

Új villamos vezetékeket és átviteli állomásokat 
(transzformátorokat) építenek ki Lengyelország és 
Litvánia villamos hálózata között, ami csökkenteni 
fogja a két ország energiafüggőségét, és erősíti 
a balti országok energiabiztonságát. 

A projekt részeként Lengyelország átviteli rendszerüzemelte-
tője, a PSE S.A 11 villamosenergia-szállítási útvonalon és állo-
máson végez beruházásokat az ERFA társfinanszírozásával 
(az infrastrukturális és környezetvédelmi operatív programon 
keresztül a lengyelországi Infrastrukturális és Fejlesztési 
Minisztérium irányításával), amelyeknek az energiaforrások 
diverzifikálása is része.

A litvániai átviteli rendszerrel közös kapcsolódási pontok kiala-
kítása mellett a projektnek az is célja, hogy megerősítse a vil-
lamos hálózatot Északkelet-Lengyelországban, és javítsa 
a kereskedelmi fogyasztói villamosenergia-ellátás minőségét 
és megbízhatóságát.

A két ország azáltal igyekszik csökkenteni az energiafüggőség 
mértékét, hogy diverzifikálja az energia-útvonalakat, -forráso-
kat és -hordozókat, egyúttal csökkenti a régió elszigeteltségét 
az Unió többi területétől. 2008-ban abból a célból hozták létre 
a lengyel–litván LitPol Link Ltd. vállalatot, hogy támogassa 
a projekt kezdeti szakaszát, egyúttal mindkét országban koor-
dinálja a projektet. Az Európai Bizottság felismerte a projekt 
stratégiai fontosságát, és 208 millió euróval (868 millió PLN) 
támogatta a kezdeményezés 432 millió EUR (1800 millió PLN) 
összköltségvetését, amihez további 1,9 millió EUR-t irányzott 
elő a megvalósíthatósági tanulmányokra a TEN-E alapból.

Lengyelországban 2012-ben kezdődtek el a munkálatok, és 
a szállítási útvonalat és állomást érintő beruházások várha-
tóan 2015 végén fognak lezárulni. Lengyelország infrastruk-
turális összeköttetéseket fog tudni kialakítani a szomszédos 
országokkal a kiépült szállítási útvonalon keresztül, miközben 
Litvánia, csakúgy, mint a többi balti állam ún. „back-to-back” 
állomásokon keresztül tud majd az európai energiarendszer-
hez (kontinentális európai hálózat) csatlakozni.

A lengyel–litván összeköttetés (amely először épül ki a két 
ország között) az egységes európai energiapiac létfontosságú 
eleme. Az ún. „Balti gyűrű” célja, hogy Lengyelországon keresz-
tül összeköttetést teremtsen Litvánia, Lettország és Észtország 
villamosipari piacai és az európai elektromos hálózat között. 
Ezenkívül a balti államok átviteli kapacitását is bővíti. 

A balti régió energiahídjainak kiépülése a transzeurópai energia-
hálózatok fejlődéséhez is hozzájárul. A beruházás a 2009-ben 
az Európai Bizottság által elfogadott balti energiapiacok össze-
kapcsolási tervnek a része, amelynek célja, hogy megszüntesse 
a balti államok elszigeteltségét az európai energiapiactól. 

2015. április 20-án egyetértési megállapodás született a közös 
energiakereskedelmi feltételekről a LitPol Link összeköttetéssel 
kapcsolatban, amely egy lépéssel közelebb viszi egymáshoz 
Lengyelország és Litvánia villamosenergia-kereskedelmét. 

▶ TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
www.pse.pl

Skupni stroški: 
432 000 000 EUR
EU-hozzájárulás: 

208 000 000 EUR
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