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Θέμα: Αναφορά 0070/2010, του Sergio Diana, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του
«Comitato Sardo ProSardegnaNoGasdotto», σχετικά με την ανακολουθία 
μεταξύ των στόχων ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ και της χρηματοδότησης 
του αγωγού GALSI (Gasdotto Algeria Sardegna Italia)

1. Περίληψη της αναφοράς

Την επαύριο της ενεργειακής κρίσης του 2005, ο Πρόεδρος Barroso δήλωσε ότι η ΕΕ 
χρειάζεται να διαφοροποιήσει τις ενεργειακές της πηγές προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη 
ασφάλεια. Το άρθρο 13 του κανονισμού 663/2009/ΕΚ για τη θέσπιση προγράμματος 
ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας αναδεικνύει περαιτέρω την ανάγκη 
διαφοροποίησης. Ο αναφέρων διερωτάται αν η επιλογή του αγωγού GALSI ως κατάλληλου 
για κοινοτική χρηματοδότηση είναι συνεπής προς αυτήν την αρχή. Τονίζει ότι η ρωσική 
εταιρεία Gazprom εμπλέκεται ενεργά στην αλγερινή εταιρεία Sonatrach, κύριο μέτοχο στο 
έργο GALSI. Ο ίδιος και οι συνεργάτες του θα προτιμούσαν τα κεφάλαια της ΕΕ να 
κατευθύνονταν προς επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που είναι διαθέσιμες σε 
αφθονία στη Σαρδηνία, ή σε άλλους τομείς που θα βοηθούσαν στην ανάκαμψη της 
οικονομίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Απριλίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Ιουνίου 2010.

Ο GALSI είναι ένας αλγερινο-ιταλικός αγωγός φυσικού αερίου ο οποίος διασχίζει τη 
Σαρδηνία και φθάνει μέχρι την Τοσκάνη ενώ ενδέχεται να επεκταθεί και προς την Κορσική. 
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Ο Galsi αποτελεί κοινοπραξία μεταξύ ενός παγκόσμιας εμβέλειας μεγάλου εξαγωγέα 
φυσικού αερίου και στρατηγικών εταίρων από την Ιταλία με εδραιωμένη παρουσία στην 
αγορά επόμενου σταδίου, συμπεριλαμβανομένων και περιφερειακών εταίρων που 
ενδιαφέρονται άμεσα για την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς φυσικού αερίου. Η διάρθρωση 
του κεφαλαίου είναι η ακόλουθη: Sonatrach 41,6%, Edison 20,8%, Enel 15,6%, Sfirs 
(περιφέρεια Σαρδηνίας) 11,6%, Hera 10,4%.

Ο αγωγός GALSI περιλαμβάνεται στα ευρωπαϊκά έργα προτεραιότητας στο πλαίσιο του 
ΔΕΔ-Ε και σε έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, ο GALSI αποτελεί επίσης ένα από 
τα 31 έργα υποδομών στον τομέα του φυσικού αερίου στα οποία έχει χορηγηθεί 
χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη 
της οικονομίας.

Ο αναφέρων διερωτάται κατά πόσον η επιλογή του αγωγού GALSI ως επιλέξιμου για 
κοινοτική χρηματοδότηση βάσει του κανονισμού 663/2009/ΕΚ (για τη θέσπιση
προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης) συνάδει με την αρχή της ανάγκης 
διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη
13 του κανονισμού.

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος Barroso τονίζει σε πολλές από τις επίσημες 
δηλώσεις του την ανάγκη για διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ η οποία 
δεν πρέπει να εξαρτάται από μία και μόνη πηγή ενέργειας ή από μερικές μόνο προμηθεύτριες 
χώρες εκτός ΕΕ, μέσω της παραγωγής περισσότερης ενέργειας στο εσωτερικό της ΕΕ και, 
εάν κριθεί αναγκαίο, μέσω του εφοδιασμού από άλλες, πιο σταθερές πολιτικά περιοχές του 
κόσμου.

Ωστόσο, ο αναφέρων επισημαίνει ότι η ρωσική εταιρεία Gazprom συμμετέχει σε πολύ 
μεγάλο βαθμό στην αλγερινή εταιρεία Sonatrach, που αποτελεί τον κύριο μέτοχο του έργου 
GALSI.

Ο αναφέρων επισημαίνει επίσης ότι η αιτιολογική σκέψη 13 του κανονισμού ορίζει ότι ένας 
από τους στόχους των έργων που κρίνονται επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την ΕΕ πρέπει 
να είναι η «ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής χάρη στη μείωση της 
απομόνωσης των πλέον μειονεκτικών περιοχών ή νήσων της Κοινότητας». Ως προς αυτό, 
επισημαίνει ότι έχει ήδη εκφράσει τις ανησυχίες του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε 
προηγούμενη επιστολή του τον Φεβρουάριο του 2009, αναφορικά με την κατάσταση της 
Σαρδηνίας σε σχέση με το έργο GALSI, που ο ίδιος θεωρεί ότι συνιστά σοβαρή απειλή για 
τους κατοίκους, την οικονομία και την επικράτεια του νησιού, χωρίς να εξυπηρετεί κανέναν 
ουσιαστικό σκοπό όσον αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό. 

Ο αναφέρων ρωτά αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σκοπεύουν να 
λάβουν μέτρα για να ανταποκριθούν σε πιθανές επιπτώσεις των συμφωνιών μεταξύ Ρωσίας 
και Αλγερίας σχετικά με τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο. Ο αναφέρων ρωτά επίσης αν η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθούν να θεωρούν τον GALSI 
στρατηγικό έργο υπό την έννοια του κανονισμού 663/2009/ΕΚ ως προς τη διαφοροποίηση 
των ενεργειακών πηγών και του εφοδιασμού. Τέλος, ο ίδιος και οι συνεργάτες του θα 
προτιμούσαν τα κεφάλαια της ΕΕ να διατίθεντο αντιθέτως στη Σαρδηνία και να 
κατευθύνονταν προς επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που είναι διαθέσιμες σε 
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αφθονία στη Σαρδηνία, ή σε άλλους τομείς που θα βοηθούσαν στην ανάκαμψη της 
οικονομίας.

Σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα της υποτιθέμενης «ανακολουθίας μεταξύ των στόχων 
της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ και της χρηματοδότησης του αγωγού GALSI (Gasodotto 
Algeria Sardegna Italia)», θα ήταν χρήσιμο να υπενθυμισθεί ότι στόχος του έργου είναι η 
σύνδεση των αποθεμάτων φυσικού αερίου στην Αλγερία με την ιταλική και την ευρωπαϊκή 
αγορά μέσω μιας νέας οδού που θα διασχίζει τη Σαρδηνία και την ιταλική ενδοχώρα, 
δημιουργώντας έτσι μια συντομότερη και πιο ανταγωνιστική οδό για τον εφοδιασμό της 
Ευρώπης με φυσικό αέριο βορειοαφρικανικής προέλευσης. Κατά συνέπεια, ο στόχος της 
ανταπόκρισης στην «ανάγκη υποδομών και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού», 
όπως ορίζεται στη «Δεύτερη επισκόπηση της ενεργειακής στρατηγικής: Σχέδιο δράσης για 
την ενεργειακή ασφάλεια και αλληλεγγύη» και στον κανονισμό 663/2009/ΕΚ (για τη θέσπιση 
προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης) θα εξυπηρετηθεί από την ανάπτυξη 
των εν λόγω υποδομών.

Επιπλέον, το έργο Galsi αντιπροσωπεύει μοναδική ευκαιρία για τη μεταφορά φυσικού αερίου 
στη Σαρδηνία (και πιθανότατα και στην Κορσική), που αποτελεί σήμερα τη μοναδική 
περιφέρεια που δεν διαθέτει διασύνδεση με το ιταλικό δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, 
επιτρέποντας την ένταξη της εν λόγω περιφέρειας στην ενεργειακή αγορά της ΕΕ και την 
ανάπτυξη ενός περιφερειακού δικτύου διανομής φυσικού αερίου, συμβάλλοντας έτσι στον 
άλλο στόχο του σχεδίου ανάκαμψης που αφορά «την ενίσχυση της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής χάρη στη μείωση της απομόνωσης των πλέον μειονεκτικών περιοχών ή 
νήσων της Κοινότητας».

Όσον αφορά τις υποτιθέμενες συμφωνίες μεταξύ της ρωσικής Gazprom και της αλγερινής 
Sonatrach, η Επιτροπή δεν έχει διερευνήσει το περιεχόμενο και την ενδεχόμενη επιρροή τους 
στην ικανότητα της Sonatrach να λειτουργεί ανεξάρτητα. Ωστόσο, τα «πραγματικά 
δεδομένα» είναι οι συμφωνίες εφοδιασμού που υπογράφηκαν μεταξύ των χορηγών της 
Sonatrach και του Galsi το 2006 και η διακυβερνητική συμφωνία, στην οποία βασίζεται το 
έργο Galsi και η οποία υπογράφηκε μεταξύ της Ιταλίας και της Αλγερίας τον Νοέμβριο του 
2007. Οι εν λόγω συμφωνίες αποτελούν τα στρατηγικά ορόσημα βάσει των οποίων 
αναπτύχθηκε το ίδιο το έργο. 

Τέλος, οι πληροφορίες που τέθηκαν στη διάθεση της Επιτροπής και αφορούν τις διαδικασίες 
που βρίσκονται σε εξέλιξη υποδεικνύουν ότι τα αναγκαία μέτρα για την εκτίμηση των 
πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου (συμπεριλαμβανομένων των άμεσων, των 
έμμεσων και των σωρευτικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων) λαμβάνονται επί του παρόντος 
από τις αρμόδιες αρχές. Στο πλαίσιο του έργου Galsi πραγματοποιείται για την ακρίβεια 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων βάσει του ιταλικού νόμου D.Lgs. 152/06 και των 
ακόλουθων τροποποιήσεών του (μετά την οδηγία 85/337/ΕΟΚ), με ευθύνη του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος της Ιταλίας (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -
MATTM). Σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία, στο πλαίσιο του Galsi διατυπώνονται 
παρατηρήσεις σχετικά με το έργο και τις επιπτώσεις του από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη: 
κεντρικές και τοπικές διοικήσεις, μεμονωμένους πολίτες και ενώσεις πολιτών.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει λόγος αμφισβήτησης της απόφασής 
της για ενίσχυση του έργου GALSI εφόσον αυτό ολοκληρώσει με επιτυχία την εκτίμηση των 
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περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λάβει άδειες κατασκευής και λειτουργίας από τις αρμόδιες 
ιταλικές αρχές. 

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2010.

Το «Comitato ProSardegnaNoGasodotto» διαφωνεί με το έργο και εκμεταλλεύεται κάθε 
ευκαιρία προκειμένου να ακυρώσει το έργο και τη χρηματοδότησή του από την ΕΕ. Κατά 
καιρούς, έχουν αποσταλεί διάφορες επιστολές στον Πρόεδρο Barroso, σε διάφορους 
Επιτρόπους (J. Hahn, J. Potocnik, G. Oettinger) και στον κ. Reul, πρόεδρο της Επιτροπής 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) και φαίνεται ότι και οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
έχουν λάβει διάφορες επιστολές.

Η Επιτροπή έχει εξετάσει τα συμπληρωματικά έγγραφα που υπέβαλε ο αναφέρων και 
συμπεραίνει ότι δεν υπάρχει ασυνέπεια στις απαντήσεις που δόθηκαν στο «Comitato 
ProSardegnaNoGasodotto».

Σε επιστολή που απέστειλαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής τον Μάρτιο του 2011 διευκρινίζεται 
ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν ότι το έργο συμμορφώνεται πλήρως προς τους 
στόχους και την προτεραιότητα που θέτει ο κανονισμός αριθ. 663/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής 
ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της 
ενέργειας. Αναφέρεται, επίσης, ότι το έργο έλαβε περιβαλλοντική άδεια τον Φεβρουάριο του 
2011.

Σε άλλη επιστολή η Επιτροπή απάντησε ότι μέχρι στιγμής οι ιταλικές αρχές δεν έχουν ακόμη 
κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 
για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ), εάν το έργο, παρά το σύνολο των μέτρων μετριασμού, θα 
είχε αρνητικές επιπτώσεις στις τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000, συγκεκριμένα στον 
οικοτόπο προτεραιότητας Posidonia. Οι ιταλικές αρχές πρέπει να ζητήσουν τη γνωμοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 4 της οδηγίας για τους 
οικοτόπους.

Για την ακρίβεια, η κατάσταση έχει ως εξής: έχει χορηγηθεί περιβαλλοντική άδεια στο έργο1

και έχει διευκρινιστεί ότι οι ιταλικές περιβαλλοντικές αρχές εξακολουθούν να έχουν την 
υποχρέωση να κοινοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα μέτρα που θέσπισαν σχετικά με 
την προστασία συγκεκριμένων ειδών. Προς το παρόν, δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί τέτοια 
κοινοποίηση, αλλά ο δικαιούχος έχει επιβεβαιώσει ότι οι ιταλικές αρχές εργάζονται προς 
αυτήν την κατεύθυνση.

Τέλος, σχετικά με τη χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ του έργου Galsi στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας (έχουν χορηγηθεί 120 εκατομμύρια 
ευρώ στον δικαιούχο), οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα εκταμιεύσουν τους πόρους μόλις 
επιβεβαιώσουν την πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
                                               
1 διάταγμα όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Ιταλίας, 
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Valutazione_di_Impatto_Ambie
ntale__VIA_.html|Decreti_VIA.html αριθ. 64 της 24/02/2011.


