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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0070/2010 af Sergio Diana, italiensk statsborger, for Comitato Sardo 
ProSardegnaNoGasdotto, om misforholdet mellem EU's energipolitiske 
målsætninger og finansieringen af GALSI-rørledningen (Gasdotto Algeria 
Sardegna Italia)

1. Sammendrag

In the wake of the 2005 energy supply crisis President Barroso declared that the EU needed to 
diversify its energy sources in order to create more security. Med forordning 663/2009/EF 
etableredes der en økonomisk genopretningsplan, idet der bevilgedes fællesskabsmidler til 
projekter inden for energisektoren, og forordningens artikel 13 understreger yderligere 
princippet om behov for diversificering. Andrageren stiller spørgsmålstegn ved, om valget af 
GALSI-rørledningen som berettiget til fællesskabsfinansiering er i overensstemmelse med 
dette princip. Han påpeger, at det russiske selskab Gazprom er dybt involveret i det algeriske 
selskab Sonatrach, hovedaktionæren i GALSI-projektet. Andrageren og hans meningsfæller 
ville foretrække at se EU-midler dirigeret imod investeringer i fornyelige energikilder, som 
der er rigelig af på Sardinien, eller andre sektorer, som ville bidrage til genopretningen af 
økonomien.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. april 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. juni 2010.

"GALSI er en algerisk-italiensk gasrørledning, der går via Sardinien til Toscana og med en 
mulig sidelinje til Korsika. GALSI er et joint venture mellem en af de førende gaseksportører 
i verden og strategiske italienske partnere med konsolideret downstream-
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markedstilstedeværelse, herunder regionale partnere, som er direkte interesseret i at udvikle 
det lokale gasmarked. Kapitalstrukturen i det er: Sonatrach 41,6 %, Edison 20,8 %, Enel 15,6 
%, Sfirs (regionen Sardinien) 11,6 % og Hera 10,4 %.

GALSI-rørledningen er opført på listen over prioriterede projekter inden for de 
transeuropæiske energinet (TEN-E) og er et projekt af europæisk interesse. Endvidere er 
GALSI også et af de 31 gasinfrastrukturprojekter, der tildeles finansiel EU-støtte inden for 
den europæiske økonomiske genopretningsplan (EERP).

Andragerne sætter spørgsmålstegn ved, om valget af GALSI-rørledningen som støtteberettiget 
til fællesskabsfinansiering på grundlag af forordning (EF) nr. 663/2009 (om et program til 
støtte for den økonomiske genopretning) er i overensstemmelse med princippet om behovet 
for spredning af EU's energikilder som fastsat i betragtning 13 i forordningen.

Andrageren anfører, at kommissionsformand Barroso i mange af sine officielle udtalelser 
understreger, at EU er nødt til at sprede sine energikilder og ikke henholde sig til en enkelt 
energikilde eller nogle få leverandørlande uden for EU ved at producere mere energi i EU og 
om nødvendigt sikre forsyninger fra andre, mere politisk stabile områder i verden. 

Andrageren påpeger imidlertid, at det russiske selskab Gazprom er dybt involveret i det 
algeriske selskab Sonatrach, som er hovedaktionær i GALSI-projektet.

Andrageren påpeger også, at betragtning 13 i forordningen fastsætter, at et af målene med 
projekter, der er støtteberettigede til EU-finansiering bør være "at bidrage til større økonomisk 
og social samhørighed ved at mindske de mindst gunstigt stillede områders og øers isolation". 
Vedrørende dette punkt påpeger han, at han allerede over for Kommissionen har givet udtryk 
for sine bekymringer i en tidligere skrivelse til Kommissionen fra februar 2009 vedrørende 
Sardiniens situation i forbindelse med GALSI-projektet, som han betragter som en alvorlig 
trussel mod øens indbyggere, økonomi og territorium, samtidig med at det ikke er til nogen 
nytte med hensyn til energiforsyning. 

Andrageren spørger, om Kommissionen og Parlamentet agter at træffe foranstaltninger som 
reaktion på evt. konsekvenser af aftalerne mellem Rusland og Algeriet om gasforsyningen.
Andrageren spørger også, om Kommissionen og Parlamentet fortsat betragter GALSI som et 
strategisk projekt i betydningen i forordning (EF) nr. 663/2009 med hensyn til spredning af 
energikilderne og energiforsyningen. Endelig ville andrageren og hans meningsfæller 
foretrække at se EU-midler i stedet tildelt til Sardinien og rettet mod investeringer i 
vedvarende energikilder, som der er rigelig af på Sardinien, eller mod andre sektorer, som 
ville bidrage til genopretningen af økonomien.

Hvad angår det specifikke spørgsmål om den formodede uoverensstemmelse mellem EU's 
energipolitiske mål og finansieringen af GALSI-rørledningen (Gasodotto Algeria Sardegna 
Italia), gør Kommissionen opmærksom på, at formålet med projektet er at forbinde 
gasreserverne i Algeriet med det italienske og europæiske marked gennem en ny rute via 
Sardinien og det italienske fastland og således skabe en kortere og mere konkurrencedygtig 
rute til levering af gas fra Nordafrika til Europa. Derfor nås målet om at opfylde behovet for 
infrastruktur og spredningen af energiforsyningen i henhold til den anden strategiske 
energiredegørelse: en handlingsplan for energisikkerhed og solidaritet og i henhold til 
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forordning (EF) nr. 663/2009 (om et program til støtte for den økonomiske genopretning) med 
udviklingen af denne infrastruktur.

Endvidere er GALSI-projektet en enestående mulighed for at levere naturgas til Sardinien (og 
evt. til Korsika), som på nuværende tidspunkt er det eneste område, der ikke er sammenkoblet 
med det italienske gasnet, hvilket vil gøre det muligt at integrere dette område i EU-
energimarkedet samt at oprette et regionalt gasnet og således bidrage til det andet mål i 
genopretningsplanen, som er "at bidrage til større økonomisk og social samhørighed ved at 
mindske de mindst gunstigt stillede områders og øers isolation".

Hvad angår de formodede aftaler mellem det russiske Gazprom og det algeriske Sonatrach, 
har Kommissionen ikke undersøgt deres indhold og mulige indflydelse på Sonatrachs evne til 
at handle uafhængigt. Men de "virkelige kendsgerninger" er de forsyningsaftaler, der er 
indgået mellem Sonatrach og GALSI-sponsorer i 2006 og den mellemstatslige aftale, der 
ligger til grund for GALSI-projektet, og som Italien og Algeriet undertegnede i november 
2007. Disse aftaler er de strategiske milepæle, som danner grundlag for udviklingen af 
projektet. 

Endelig viser Kommissionens oplysninger i forbindelse med de igangværende procedurer, at 
de kompetente myndigheder for tiden tager de nødvendige skridt til vurdering af projektets 
indvirkning på miljøet (herunder de direkte, indirekte og kumulative miljøvirkninger). Der er 
ved at blive udført en miljøkonsekvensanalyse under GALSI-projektet i henhold til den
italienske lov D.Lgs. 152/06 og de efterfølgende ændringer (i henhold til direktiv 
85/337/EØF) under det italienske miljøministeriums ansvar (Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare - MATTM). Ifølge den normale procedure får GALSI
bemærkninger om projektet og dets virkninger fra forskellige aktører, som er de centrale og 
lokale myndigheder, de enkelte borgere og borgersammenslutninger.

Kommissionen konkluderede, at der ikke er grund til at sætte spørgsmålstegn ved dens 
beslutning om at støtte GALSI-projektet, når blot GALSI afslutter miljøkonsekvensanalysen 
med et godt resultat og indhenter bygge- og driftstilladelser fra de ansvarlige italienske 
myndigheder." 

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 26. oktober 2010.

"Comitato "ProSardegnaNoGasodotto" er modstander af projektet og benytter enhver 
lejlighed til at stoppe projektet og EU-finansieringen. Der er fremsendt adskillige skrivelser 
på forskellige tidspunkter til kommissionsformand Barroso, en række kommissærer (Johannes 
Hahn, Janez Potocnik og Günter Oettinger) og til Herbert Reul, formand for ITRE-udvalget, 
og det lader til, at også Kommissionens tjenestegrene har modtaget diverse skrivelser.

Kommissionen har gennemgået andragerens supplerende dokumenter og konkluderer, at der 
ikke er manglende sammenhæng i svarene til Comitato "ProSardegnaNoGasodotto".

Kommissionens tjenestegrene forklarer i en skrivelse fra marts 2011, at man betragter 
projektet som værende helt i overensstemmelse med de mål og prioriteter, der er fastsat i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 663/2009 om et program til støtte for den 
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økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet. Det 
nævnes endvidere, at projektet blev miljøgodkendt i februar 2011.

I en anden skrivelse svarede Kommissionen, at de italienske myndigheder endnu ikke havde 
oplyst Kommissionen om, hvorvidt projektet på trods af alle de afbødende foranstaltninger 
stadig ville have en negativ indvirkning på Natura 2000-området, det prioriterede levested 
Posidonia, hvilket myndighederne er pålagt i henhold til artikel 6, stk. 4, i habitatdirektivet 
(92/43/EØF). De italienske myndigheder skal anmode Kommissionen om en udtalelse i 
henhold til artikel 6, stk. 4, i habitatdirektivet.

Fakta vedrørende situationen: Der er givet miljøgodkendelse til projektet1, og det er blevet 
præciseret, at de italienske miljømyndigheder stadig skal oplyse Kommissionen om, hvilke 
foranstaltninger der er truffet til beskyttelse af visse arter. Kommissionen har for nærværende 
ikke modtaget nævnte oplysninger, men støttemodtageren har bekræftet, at de italienske 
myndigheder har dem klar inden længe.

Hvad angår EERP-finansieringen til GALSI-projektet (støttemodtageren er blevet tildelt 120 
mio. euro), udbetaler Kommissionens tjenestegrene midlerne efter at have fået bekræftet, at 
den gældende miljølovgivning er blevet korrekt anvendt."

                                               
1 Dekretet er offentliggjort i italienske Gazette, 
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 of 24/02/2011.


