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BG Единство в многообразието BG

EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

26.10.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0070/2010, внесена от Sergio Diana, с италианско гражданство, от 
името на „Comitato Sardo ProSardegnaNoGasdotto“, относно 
несъответствието между целите на енергийната политика на ЕС и 
финансирането на газопровода GALSI (Gasdotto Algeria Sardegna Italia)

1. Резюме на петицията

След кризата в доставките на енергия през 2005 г. председателят Барозу обяви, че ЕС 
има нужда да разнообрази енергийните си източници, за да се създаде по-голяма 
сигурност. Регламент (ЕО) № 663/2009 за създаване на програма за подпомагане на 
икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността 
на проекти в областта на енергетиката установява в член 13 принципа за необходимост 
от разнообразяване. Вносителят на петицията пита дали изборът на газопровода GALSI 
като отговарящ на условията за финансиране от Общността е в съответствие с този 
принцип. Той посочва, че руското дружество „Газпром“ взема сериозно участие в 
алжирското дружество „Sonatrach“, основен акционер в проекта за GALSI. Той и 
съмишлениците му предпочитат средствата от ЕС да бъдат насочени към инвестиране 
във възобновяеми енергийни източници, които са много на брой в Сардиния, или към 
други сектори, които ще подпомогнат възстановяването на икономиката.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 април 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 24 юни 2010 г.

GALSI е алжирско-италиански газопровод, преминаващ през Сардиния към Тоскана с 
евентуално отклонение към Корсика. Газопроводът е смесено предприятие между 
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износител на газ от световен мащаб и стратегически италиански партньори с 
консолидирано пазарно присъствие в края на разпространителската верига, включващо 
регионални партньори, които са пряко заинтересовани от развитието на местния пазар 
на газ. Капиталовата структура е следната: Sonatrach 41,6%, Edison 20,8%, Enel 15,6%, 
Sfirs (регион Сардиния) 11,6%, Hera 10,4%.

Газопроводът GALSI е сред приоритетните европейски проекти TEN-E и един от 
проектите от европейски интерес. Освен това GALSI е един от 31 проекта за
изграждане на газовата инфраструктура, получили подкрепа от ЕС в рамките на 
Европейския план за икономическо възстановяване (ЕПИВ).

Вносителят на петицията изразява съмнение, че изборът на газопровода GALSI като 
отговарящ на условията за финансиране от Общността съгласно Регламент (ЕО) 
№ 663/2009 (за създаване на програма за подпомагане на икономическото 
възстановяване, ЕПИВ) е в съответствие с принципа на разнообразяване на 
енергоизточниците на ЕС, прогласен в съображение 13 от регламента.

Вносителят на петицията посочва, че в редица свои официални изявления 
председателят на Европейската комисия Барозу подчертава необходимостта ЕС да 
разнообразява своите енергийни източници, вместо да разчита на един единствен 
енергиен източник или на твърде малък брой страни доставчици извън ЕС, като 
увеличи собственото си производство на енергия и като осигури при необходимост 
доставки от други, по-стабилни в политическо отношение, части на света. 

Вносителят обаче посочва, че руското дружество „Газпром“ има сериозно участие в 
алжирското дружество „Sonatrach“, което е главният акционер в проекта GALSI. 

Вносителят отбелязва, че съгласно съображение 13 от регламента една от целите на 
проектите, избрани за финансиране от ЕС, следва да бъде „укрепване на 
икономическото и социално сближаване чрез намаляване на изолацията на най-
необлагодетелстваните региони или островите в Общността“. В тази връзка вносителят 
посочва, че вече е изразявал загрижеността си пред Европейската комисия, в писмо от 
месец февруари 2009 г., адресирано до Комисията, относно положението на Сардиния в 
контекста на проекта GALSI, който според вносителя представя сериозна заплаха за 
жителите, икономиката и територията на острова, без при това да е целесъобразен от 
гледна точка на енергийните доставки. 

Вносителят на петицията пита дали Европейската комисия и Европейският парламент 
възнамеряват да вземат мерки в отговор на възможните последици от сключените 
между Русия и Алжир споразумения относно доставките на газ. Вносителят също пита 
дали Европейската комисия и Европейският парламент все още считат проекта GALSI 
за стратегически проект по смисъла на Регламент № 663/2009/ЕО от гледна точка на 
разнообразяването на енергийните източници и доставки. Накрая, вносителят и 
неговите съмишленици биха предпочели предвидените финансови средства вместо това 
да бъдат отпуснати от ЕС на Сардиния и да бъдат насочени към инвестиране във 
възобновяеми енергийни източници, които изобилстват на острова, или към други 
сектори, които биха подпомогнали възстановяването на икономиката.
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Що се отнася до конкретния въпрос за предполагаемото „несъответствие между 
целите на енергийната политика на ЕС и финансирането на газопровода GALSI 
(Gasdotto Algeria Sardegna Italia)“, уместно е да припомним, че целта на проекта е да 
свърже намиращите се в Алжир газови запаси с италианския и европейския пазари по 
ново трасе през Сардиния и континентална Италия, което би скъсило и направило по-
конкурентоспособен пътя на северноафриканския газ до Европа. Следователно 
изграждането на този инфраструктурен обект съответства на целта за насоченост към 
„инфраструктурните нужди и разнообразяването на енергийните доставки“, както е 
формулирана във „Втори стратегически енергиен преглед: План за действие на ЕС за 
енергийна сигурност и солидарност“, както и в Регламент (ЕО) № 663/2009 (за 
създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване, ЕПИВ).

Нещо повече, проектът GALSI представя уникална възможност за подаване на 
природен газ към Сардиния (а евентуално и към Корсика), която понастоящем е 
единственият регион, несвързан с италианската газопреносна мрежа, и за 
интегрирането на региона в енергийния пазар на ЕС и изграждането на регионална 
газоразпределителна мрежа, което на свой ред би допринесло за постигането на другата 
цел на Плана за възстановяване, а именно: „укрепване на икономическото и социално 
сближаване чрез намаляване на изолацията на най-необлагодетелстваните региони или 
островите в Общността“.

Що се отнася до предполагаемите споразумения между руското дружество „Газпром“ и 
алжирското дружество „Sonatrach“, Комисията не е проучвала тяхното съдържание и 
възможно въздействие върху способността на „Sonatrach“ да действа самостоятелно.   
„Реален факт“ обаче са договорите за доставка, сключени през 2006 г. между 
„Sonatrach“ и вносителите на проекта GALSI, както и междуправителствената спогодба, 
на която се основава проекта, подписана от Италия и Алжир през месец ноември 
2007 г. Тези договорености са стратегическите устои, на които почива проектът GALSI.

Накрая, информацията, с която разполага Комисията, относно процедурите, които са в 
ход, сочи, че компетентните органи предприемат понастоящем необходимите действия 
за оценка на вероятното въздействие на проекта върху околната среда (в т.ч. пряко, 
косвено и кумулативно). В рамките на самия проект понастоящем се провежда оценка
на въздействието върху околната среда съгласно италианския Закон D.Lgs. 152/06 с 
измененията към него (в съответствие с Директива 85/337/ЕИО) под наблюдението на 
Министерството на околната среда (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare – MATTM). Съгласно обичайната процедура GALSI получава мнения относно 
проекта и неговото въздействие от различни заинтересовани лица, в т.ч.: централната и 
местната администрация, отделни граждани и граждански сдружения.

Комисията стигна до заключението, че няма причини да бъде поставяно под съмнение 
решението й да подкрепи проекта GALSI, стига GALSI да приключи успешно оценката 
на въздействието върху околната среда и да получи разрешенията за строеж и 
експлоатация от компетентните италиански органи.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 26 октомври 2011 г.

Комитетът „ProSardegnaNoGasodotto“ се противопоставя на проекта и използва всяка 
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възможност за спиране на проекта и финансирането от ЕС. В различни моменти са 
били изпратени няколко писма до председателя Barroso, до различни членове на 
Комисията (J. Hahn, J. Potocnik, G. Oettinger) и до г-н Reul, председател на комисията по 
промишленост, изследвания и енергетика, а изглежда, че и службите на Комисията 
също са получили различни писма.

Комисията е разгледала допълнителните документи, подадени от вносителя и 
заключава, че в отговорите, предоставени на комитета „ProSardegnaNoGasodotto“ няма 
непоследователност.

В писмо, изпратено от службите на Комисията през март 2011 г., е обяснено, че 
службите на Комисията считат, че проектът отговаря напълно на целите и приоритета, 
указан в Регламент № 663/2009 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 
програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на 
финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката. Споменато е 
също, че проектът е получил екологично разрешително през февруари 2011 г.

В друго писмо Комисията отговори, че до момента италианските органи не са 
нотифицирали Европейската комисия съгласно член 6, параграф 4 от Директивата за 
местообитанията (92/43/ЕИО) дали проектът, въпреки мерките за смекчаване на 
въздействието, все пак ще окаже отрицателно въздействие върху територии от Натура 
2000, а именно, върху местообитанието Posidonia, което е от приоритетно значение. 
Съгласно член 6, параграф 4 от Директивата за местообитанията, италианските органи 
трябва да поискат мнението на Европейската комисия.

На практика ситуацията е следната: За проекта е издадено екологично разрешително1 и 
е указано, че италианските органи, компетентни по въпросите на околната среда, 
трябва да нотифицират Европейската комисия относно приетите мерки по отношение 
на защитата на някои биологични видове. Засега такава нотификация не е била 
направена, но бенефициерът е потвърдил, че италианските органи я изготвят.

И накрая, по отношение на финансирането от ЕЕПВ за проекта Galsi (на бенефициера 
са били отпуснати 120 милиона евро), службите на Комисията ще предоставят 
средствата, след като установят, че действащото законодателство в областта на 
околната среда е приложено правилно.

                                               
1 декрет, публикуван в италианския държавен вестник 
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Valutazione_di_Impatto_Ambie
ntale__VIA_.html|Decreti_VIA.html N°64 от 24.2.2011 г.


