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ENTSO-E przekazuje do konsultacji społecznych europejski 

dziesięcioletni plan rozwoju sieci z 2014 r.  

Bruksela, 2014-07-10 

 

Przygotowany przez organizację ENTSO-E dziesięcioletni plan rozwoju sieci (TYNDP) na rok 2014  

wskazuje wzmocnienie europejskiej sieci elektroenergetycznej, planowane do 2030 r., jako najbardziej 

opłacalny i bezpieczny sposób zintegrowania do 60% energii odnawialnej. 

Współdziałając w ramach ENTSO-E, operatorzy systemów przesyłowych (TSO) z 34 krajów europejskich 

wykorzystali swoją unikalną fachowa wiedzę w celu opracowania wspomnianego planu. Po raz pierwszy w 

tym planie zawarto wnikliwą analizę kosztów i korzyści, aby zagwarantować, że każda ze 120 inwestycji w 

sieć przesyłową przyniesie konsumentom i obywatelom więcej korzyści niż obciążeń finansowych.   

ENTSO-E zwraca sie z prosbą do wszystkich interesariuszy o przekazanie swoich opinii, aby omawiany plan 

zawieral maksymalnie możliwe rzetelne informacje.   

 

Infrastruktura: kamień węgielny europejskich ambicji energetycznych  

Plan z roku 2014 obejmuje 120 inwestycji o znaczeniu ogólnoeuropejskim, na których opierają się podstawy 

polityki energetycznej UE – integracja odnawialnych źródeł energii (RES), ułatwianie powstawania rynków 

oraz bezpieczeństwu dostaw.   

9 wskaźników analizy kosztów i korzyści (CBA), do których zalicza się także korzyści środowiskowe, służy 

do pomiaru korzyści wygenerowanych przez inwestycje w kontekście poniesionych przy tym kosztów; na 

przykład, poprzez lepsze wykorzystanie zasobów do produkcji energii można obniżyć hurtowe koszty energii 

jak i poziom emisji CO2.  Coraz więcej źródeł energii odnawialnej nie mogłyby być w pełni wykorzystane 

bez odpowiedniej sieci energetycznej, której częścią składową będą właśnie wspomniane inwestycje. 

Zgodnie z analizą CBA, przewidywane sumaryczne koszty realizacji inwestycji przesyłowych będą w 

przybliżeniu odpowiadać jedynie 1% wartości rachunku za elektryczność użytkownika końcowego.   

Plan TYNDP podkreśla konieczność zainwestowania kwot sięgających 150 mld euro w modernizację i/lub 

budowę w Europie ok. 50,000 km linii przesyłowych ekstra wysokiego napięcia do 2030 r. Około 15% 

całkowitych potrzeb infrastrukturalnych zostanie zabezpieczone poprzez unowocześnienie istniejących linii.   

Zrealizowane projekty inwestycji, ujęte w planie TYNDP 2014 będą stanowić system przesyłowy 

przygotowany do zintegrowania energii odnawialnej na poziomie do 60% całkowitego zużycia, przy czym 

ponad 20,000 km systemu przybierze formę kabli podmorskich, a tylko 4% ogólnej długości linii będzie 

przebiegać przez obszary zaludnione.   

 

Sprostanie celom i wyzwaniom 

Dzięki unikalnej perspektywie pan-europejskiej, plan TYNDP 2014 wskazuje na wspólne problemy i 

wyzwania stojące na drodze do zbudowania infrastruktury przesyłowej w terminie pozwalającym na 

realizację europejskich celόw i wyzwań do 2030 r.   

Już od pewnego czasu zarysowuje się tendencja wskazująca, że ok. 30% inwestycji ujętych w planie TYNDP 

2012 notuje średnio dwuletnie opóźnienie w stosunku do planowanych terminów realizacyjnych.  Wiele z 

tych opóźnień ma swoje źródło w powolnym procesie przyznawania pozwoleń i w przeciągających się 

formalnościach. Rządy poszczególnych krajów oraz organy regulacyjne powinny w trybie pilnym 

zoptymalizować swoje postępowania formalnetak, aby fatyczniewesprzeć terminowe ukończenie planowanej 

infrastruktury.   
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Pewien problem stanowi rowniez akceptacja społeczna. Obywatele i organizacje ekologiczne mogą na 

szczeblu lokalnym sprzeciwiać się budowie niektórych z niezbędnych linii przesyłowych.  Plan TYNDP 

stanowi właśnie narzędzie wspomagające wysiłki ENTSO-E, operatorów systemów przesyłowych oraz 

rządów, mające na celu podwyższenie wśród społeczeństw europejskich poziomu zrozumienia przyczyn 

konieczności budowy infrastruktury i korzyści zeń płynących, a szczególnie konieczności integrowania 

większej ilości energii odnawialnej.   

Aby Europa w przeciągu następnych dekad stała się kontynentem bardziej ekologicznym, bezpieczniejszym 

i bardziej samowystarczalnym energetycznie, konieczne będzie pójście na określone kompromisy.Kluczem 

do zbudowania europejskiej przyszłości energetycznej, maksymalnie spełniającej wszystkie potrzeby i 

ambicje, będzie otwarty i świadomy dialog pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami.  Plan TYNDP 

2014 dowodzi, jak istotną rolę w realizacji tego celu mają do odegrania inwestycje w infrastrukturę 

przesyłową. 

 

Konsultacje społeczne i warsztaty   

Razem z udostępnieniem projektu pakietu TYNDP 2014, ENTSO-E otwiera proces konsultacji społecznych 

dotyczących dokumentów pakietu, przewidziany na okres od 10 lipca do 20 września 2014. Jednocześnie 

zwraca sie z prosba do wszystkich zainteresowanych stron o wyrażenie swoich opinii za pośrednictwem 

internetowego interfejsu konsultacyjnego ENTSO-E. Organizacja ENTSO-E z uwagą rozpatrzy i odpowie na 

wszystkie otrzymane uwagi, a uzyskane w ten sposób informacje zostaną wykorzystane do dalszego 

udoskonalania planu.   

Całość pakietu TYNDP składa się z ośmiu dokumentów. Paneuropejski raport TYNDP 2014 zawiera 

syntetyczny przegląd przeprowadzonych badań, uzupełniony o sześć szczegółowych Regionalnych Planów 

Inwestycyjnych, Perspektywy dla Scenariuszy oraz Prognozę Wystarczalności (SO&AF) na lata 2014-2030. 

W celu ułatwienia bezpośredniego kontaktu, powiązane tematycznie warsztaty dla interesariuszy odbędą się 

w dniu 4 września w Brukseli. Zapisy na te warsztaty rozpoczną się w ciągu najbliższych tygodni, a stosowne 

informacje będą przekazywane poprzez alerty informacyjne i witrynę internetową ENTSO-E.   

 

Powiązane odnośniki i dokumenty 

 Dziesięcioletni Plan Rozwoju Sieci 2014 – Streszczenie 

 Strona konsultacyjna TYNDP 2014 (zawiera kompletny pakiet TYNDP 2014) 

 Strony internetowe TYNDP 2014 (dalsze informacje oraz kompletny pakiet TYNDP 2014) 

 Strony internetowe DG ENER (cele do osiągnięcia, zamierzenia w zakresie energii) 

Informacje uzupełniające 

Organizacja ENTSO-E czyli Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych, 

reprezentująca 41 operatorów systemów przesyłowych (TSO) z 34 państw, powstała w grudniu 2008 r.  

Operatorzy sieci przesyłowych odpowiadają za hurtowy przesył elektryczności poprzez główne sieci 

wysokiego napięcia, stanowiące jeden z zasadniczych elementów infrastrukturalnego kośćca europejskiej 

gospodarki usługowo-przemysłowej. 

Zgodnie z rozporządzeniem UE (EC?)714/2009 wprowadzonym w życie w marcu 2011, organizacja 

ENTSO-E jest zobowiązana do przyjmowania, co dwa lata, niewiążącego dziesięcioletniego planu rozwoju 

sieci o zasięgu wspólnotowym, obejmującego także europejską prognozę wystarczalności mocy 

wytwórczych.  Ponadto, na podstawie rozporządzenia (UE) 347/2013, obowiązującego od kwietnia 2013, 

planowi ENTSO-E TYNDP nadano status jedynego instrumentu determinującego wybór Projektów 

Będących Przedmiotem Wspólnego Zainteresowania (PCI). 

https://www.entsoe.eu/Documents/TYNDP%20documents/TYNDP%202014/140710_Draft_TYNDP%202014_Exec%20Summary_Consultation.pdf
https://www.entsoe.eu/news-events/entso-e-consultations/Pages/default.aspx
https://www.entsoe.eu/major-projects/ten-year-network-development-plan/tyndp-2014/Pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm

