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Tárgy: Sergio Diana olasz állampolgár által a „Comitato Sardo 
ProSardegnaNoGasdotto” nevében benyújtott 0070/2010. számú petíció az 
uniós energiapolitikai célkitűzések, valamint a GALSI-csővezeték (Gasdotto 
Algeria Sardegna Italia) finanszírozása közötti ellentmondásról

1. A petíció összefoglalása

A 2005. évi energiaválság nyomán Barroso elnök kijelentette, hogy az EU-nak az 
energiaforrások diverzifikálására van szüksége a fokozottabb biztonság megteremtése 
érdekében. Az energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló 
gazdaságélénkítő program létrehozásáról szóló 663/2009/EK rendelet 13. cikke tovább erősíti 
a diverzifikálás szükségességének elvét. A petíció benyújtója kétségbe vonja, hogy a GALSI-
csővezeték közösségi finanszírozásra jogosultként történő kiválasztása összhangban áll az 
említett elvvel. Rámutat arra, hogy a Gazprom orosz társaságnak jelentős érdeke fűződik a 
Sonatrach algériai társasághoz, amely egyben a GALSI-projekt fő részvényese. A petíció 
benyújtója és társai azt szeretnék, ha az uniós forrásokat a megújuló energiaforrásokra 
irányuló befektetésekre fordítanák, amelyek bőségesen állnak rendelkezésre Szardínián, 
illetve olyan ágazatokra, amelyek elősegítenék a gazdaság fellendülését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. április 27. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. június 24.

A GALSI egy algériai-olasz földgázvezeték, amely Szardínia és Toszkána között húzódik, 
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egy korzikai leágazással. A GALSI egy világviszonylatban is jelentős földgáz-exportőr és a 
forgalmazási láncban stabil jelenléttel bíró olasz stratégiai partnereinek közös vállalkozása, 
ideértve a helyi földgázpiacok kialakításában közvetlenül érdekelt regionális partnereket is. A 
tőkeszerkezet az alábbiak szerint alakul: Sonatrach 41,6%, Edison 20,8%, Enel 15,6%, Sfirs 
(szardíniai térség) 11,6%, Hera 10,4%.

A GALSI csővezeték szerepel a TEN-E prioritást élvező európai projektek körében, és 
egyúttal az európai érdekű projektek részét képezi. A GALSI ugyanakkor egyike azon 31 
gázinfrastrukturális projektnek, amelyek az európai gazdaságélénkítő terv (EERP) keretében 
uniós pénzügyi támogatásban részesülnek.

A petíció benyújtója megkérdőjelezi, hogy az a választás, mely szerint a GALSI csővezeték a 
(gazdaságélénkítő program [EERP] létrehozásáról szóló) 663/2009/EK rendelet alapján 
közösségi finanszírozásra jogosult, összhangban áll-e a rendelet (13) 
preambulumbekezdésében rögzített és az uniós energiaforrások diverzifikálásának 
szükségességére vonatkozó elvvel.

A petíció benyújtója kifejti, hogy Barroso elnök számos hivatalos nyilatkozatában 
hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az EU diverzifikálja energiaforrásait, és ne 
egyetlen energiaforrásra, illetve az EU-n kívüli néhány beszállító országra támaszkodjon, 
mégpedig oly módon, hogy több energiát állít elő az EU-n belül, és szükség esetén a világ 
egyéb, nagyobb politikai stabilitással bíró térségeiből biztosítja az ellátást. 

Ugyanakkor a petíció benyújtója rámutat arra, hogy a Gazprom orosz társaságnak komoly 
érdeke fűződik a Sonatrach algériai társasághoz, amely a GALSI-projekt fő részvényese. 

A petíció benyújtója egyúttal megjegyzi, hogy a rendelet (13) preambulumbekezdése 
kimondja, hogy az uniós finanszírozásra jogosult projektek egyik célkitűzése, hogy „a 
Közösség legkedvezőtlenebb helyzetű régiói és szigetei elszigeteltségének csökkentésével 
erősödjön a gazdasági és a társadalmi kohézió”. Ezzel kapcsolatban kifejti, hogy az Európai 
Bizottsághoz címzett korábbi, 2009. februári levelében már ismertette aggályait a 
Bizottsággal a GALSI-projekttel összefüggésben kialakult szardíniai helyzetet illetően, mivel 
véleménye szerint a projekt súlyosan veszélyezteti a sziget lakóit, valamint annak gazdaságát 
és területi épségét, miközben az energiaellátás szempontjából nem jár hasznos előnyökkel. 

A petíció benyújtója azt kívánja megtudakolni, hogy az Európai Bizottság és az Európai 
Parlament tervezik-e intézkedések meghozatalát válaszként a gázellátás tárgyában 
Oroszország és Algéria között létrejött megállapodások lehetséges kedvezőtlen hatásaira. A 
petíció benyújtója emellett azt kérdezi, hogy az Európai Bizottság és az Európai Parlament a 
továbbiakban is a 663/2009/EK rendelet értelmében vett stratégiai projektnek tekinti-e a 
GALSI-t, az energiaforrások és az energiaellátás diverzifikálása szempontjából. Végezetül a 
petíció benyújtója és partnerei szívesebben látnák, ha az uniós forrásokat inkább Szardíniának 
ítélnék, és a megújuló energiaforrásokba történő beruházásokra irányítanák – amelyek 
bőségesen állnak rendelkezésre Szardínia területén –, vagy más ágazatokra, amelyek 
elősegítenék a gazdasági fellendülést.

Azon konkrét kérdést illetően, hogy a GALSI (Gasodotto Algeria Sardegna Italia) 
finanszírozása állítólagosan ellentétes az EU energiapolitikai célkitűzéseivel, fontos
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emlékeztetni arra, hogy a projekt célja az algériai földgáztartalékoknak az olaszországi és 
európai piacokkal történő összekapcsolása egy új útvonalon keresztül, amely Szardínián át az 
olasz szárazföldön húzódik, ily módon rövidebb és versenyképesebb útvonalat hozva létre 
Európának az Észak-Afrikából származó földgázzal történő ellátására. Következésképpen „az 
infrastrukturális igényekre történő válaszadás és az energiaellátás diverzifikálásának” 
célkitűzését – amint az „Az energiapolitika második stratégiai felülvizsgálata: az Európai 
Unió cselekvési terve az energiaellátás biztonsága és az energiapolitikai szolidaritás terén” 
című közleményben és a (gazdaságélénkítő program [EERP] létrehozásáról szóló) 
663/2009/EK rendeletben szerepel – az említett infrastruktúra fejlesztése szolgálja majd.

A GALSI-projekt továbbá különleges lehetőséget biztosít arra, hogy földgázzal lássák el 
Szardíniát (és esetleg Korzikát), jelenleg az egyetlen olyan térségként, amely nem 
kapcsolódik az olasz gázhálózathoz, és ily módon hozzájárulna a gazdaságélénkítő program 
másik, arra irányuló céljához, hogy „a Közösség legkedvezőtlenebb helyzetű régiói és szigetei 
elszigeteltségének csökkentésével erősödjön a gazdasági és a társadalmi kohézió”.

Ami az orosz Gazprom és az algériai Sonatrach közötti állítólagos megállapodásokat illeti, a 
Bizottság nem vizsgálta meg sem azok tartalmát, sem pedig a Sonatrach azon képességére 
gyakorolt hatását, hogy önállóan járjon el.   A „valódi tényállást” a Sonatrach és a GALSI 
támogatói között 2006-ban aláírt gázellátási megállapodások alkotják, valamint a GALSI-
projekt alapját képező kormányközi megállapodás, amely 2007 novemberében jött létre 
Olaszország és Algéria között. Az említett megállapodások képezik azon stratégiai 
mérföldköveket, amelyek alapján magát a projektet kidolgozták. 

Végezetül a folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban a Bizottság rendelkezésére álló 
információk arra utalnak, hogy a projekt várható környezeti hatásainak felméréséhez 
szükséges lépéseket (ideértve a közvetlen, közvetett vagy halmozott környezeti hatásokat) 
most hajtják végre az illetékes hatóságok. A GALSI-projekt keretében tulajdonképpen 
jelenleg végeznek környezeti hatásvizsgálatot a D.Lgs. 152/06. sz. olasz törvény értelmében, 
valamint ezt követően végrehajtják a módosításokat (a 85/337/EGK irányelv alapján), és 
mindezt az olasz Környezetvédelmi Minisztérium felügyelete alatt (Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare – MATTM). A rendes eljárás szerint a GALSI-hoz 
észrevételek érkeznek a projektről és annak a különféle érdekelt felekre gyakorolt hatásairól: 
például a központi és helyi közigazgatás, az egyes polgárok és a polgári szövetségek.

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy nincs oka megkérdőjelezni a GALSI-projekt 
támogatására irányuló határozatát mindaddig, amíg a GALSI sikeresen elvégzi a környezeti 
hatásvizsgálatot, valamint megszerzi az építési és működési engedélyeket az illetékes olasz 
hatóságoktól. 

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2010. október 26.

A „Comitato ProSardegnaNoGasodotto” ellenzi a projektet, és minden lehetőséget megragad 
a projekt és az uniós finanszírozás leállítására. Különböző időpontokban több levelet is 
intéztek már Barroso elnökhöz, különféle biztosokhoz (J. Hahn, J. Potocnik, G. Oettinger) és 
Reul úrhoz, az ITRE bizottság elnökéhez, és úgy tűnik, hogy a Bizottság szolgálataihoz is 
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érkeztek levelek.

A Bizottság megvizsgálta a petíció benyújtója által rendelékezésre bocsátott kiegészítő 
dokumentációt, és arra a következtetésre jutott, hogy nem ellentmondásosak a „Comitato 
ProSardegnaNoGasodotto” által szolgáltatott válaszok.

A Bizottság szolgálatai által 2011 márciusában megküldött levél kifejti, hogy a Bizottság 
szolgálatai szerint a projekt teljes mértékben megfelel az energiaágazatbeli projektek 
közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítő program létrehozásáról szóló 
663/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott célkitűzéseknek és 
prioritásoknak. Azt is megemlíti, hogy a projekt 2011 februárjában kapott környezetvédelmi 
engedélyt.

Egy másik válaszlevelében a Bizottság kifejtette, hogy az olasz hatóságok egyelőre még nem 
tájékoztatták az Európai Bizottságot az élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EGK) 6. cikkének (4) 
bekezdése szerint arról, hogy a projekt – az összes enyhítő intézkedés ellenére – továbbra is 
kedvezőtlen hatást gyakorolna-e a Natura 2000 területekre, nevezetesen az elsődleges 
fontosságú posidoniai élőhelyre. Az olasz hatóságoknak az élőhelyvédelmi irányelv 6. 
cikkének (4) bekezdése alapján ki kell kérniük az Európai Bizottság véleményét.

A helyzet állása tulajdonképpen a következő: a projekt megkapta a környezetvédelmi 
engedélyt1, amely kimondja, hogy az olasz környezetvédelmi hatóságoknak a továbbiakban is 
tájékoztatniuk kell az Európai Bizottságot az egyes fajok védelmében hozott intézkedésekről. 
Ez az értesítés egyelőre még nem történt meg, de a kedvezményezett fél megerősítette, hogy 
az olasz hatóságok jelenleg is ezen dolgoznak. 

Végezetül ami a Galsi-projekt EEGP keretében történő finanszírozását illeti (120 millió eurót 
ítéltek oda a kedvezményezett számára), a Bizottság szolgálatai folyósítják az összegeket, 
amint megbizonyosodtak arról, hogy a hatályos környezetvédelmi jogszabályokat 
megfelelően alkalmazták.

                                               
1 Az Olasz Köztársaság Hivatalos Közlönyében kihirdetett 2011. február 24-i 64. sz. rendelet: 
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Valutazione_di_Impatto_Ambie
ntale__VIA_.html|Decreti_VIA.html


