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Peticijų komitetas

26.10.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0070/2010 dėl ES energetikos politikos tikslų ir GALSI 
(it. Gasdotto Algeria Sardegna Italia) dujotiekio finansavimo neatitikties, 
kurią pateikė Italijos pilietis Sergio Diana Comitato Sardo 
ProSardegnaNoGasdotto vardu

1. Peticijos santrauka

Po 2005 m. energijos tiekimo krizės Pirmininkas J. M. Barrosso paskelbė, kad ES reikia 
įvairinti energijos šaltinius, siekiant užtikrinti didesnį saugumą. Reglamento 
(EB) Nr. 663/2009/EB dėl ekonomikos gaivinimo, teikiant Bendrijos finansinę paramą 
energetikos srities projektams, programos sukūrimo 13 straipsnyje taip pat įtvirtintas 
principas, kad būtinas įvairinimas. Peticijos pateikėjas kelia klausimą, ar GALSI dujotiekio, 
kaip atitinkančio finansavimo reikalavimus, pasirinkimas yra suderinamas su šiuo principu.
Jis pabrėžia, kad Rusijos įmonė Gazprom glaudžiai susijusi su Alžyro įmone Sonatrach, 
pagrindine GALSI projekto akcininke. Jis ir jo partneriai labiau norėtų, kad ES lėšos būtų 
nukreipiamos investicijoms į atsinaujinančiuosius energijos išteklius, kurių tikrai gausu 
Sardinijoje, skatinti arba į kitus sektorius, kurie padėtų atgaivinti ekonomiką.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. balandžio 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. birželio 24 d.

„GALSI yra dujotiekis, jungiantis Alžyrą ir Italiją per Sardiniją ir Toskaną su galima atšaka į 
Korsiką. GALSI yra bendra stambios pasaulinio masto dujų eksportuotojos ir strateginių 
Italijos partnerių įmonė, turinti jungtinę vartotojų rinką, įskaitant regioninius partnerius, 
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kuriuos tiesiogiai domina vietinės dujų rinkos plėtra. Šios įmonės kapitalo struktūra tokia: 
Sonatrach – 41,6 proc., Edison – 20,8 proc., Enel – 15,6 proc., Sfirs (Sardinijos regionas) –
11,6 proc., Hera – 10,4 proc.

GALSI dujotiekis įvardytas kaip vienas iš TEN-E Europos prioritetinių projektų ir įtrauktas į 
europinės svarbos projektų sąrašą. Be to, GALSI yra vienas iš 31 dujų infrastruktūros 
projekto, kuriems suteikta finansinė ES parama pagal Europos ekonomikos atgaivinimo 
planą (angl. EEGP).

Peticijos pateikėjas kelia klausimą, ar GALSI dujotiekio, kaip atitinkančio Bendrijos 
finansavimo reikalavimus pagal Reglamentą (EB) Nr. 663/2009/EB (dėl ekonomikos 
gaivinimo pagalbos programos – EEGP), pasirinkimas yra suderinamas su reglamento 
13 konstatuojamojoje dalyje nurodytu principu, kad reikia įvairinti ES energijos išteklius.

Peticijos pateikėjas teigia, kad daugelyje oficialių pranešimų Pirmininkas J. M. Barroso 
pabrėžia, kad reikia įvairinti energijos šaltinius Europoje ir nepriklausyti nuo vieno energijos 
šaltinio ar nedidelio energiją tiekiančių šalių už ES ribų skaičiaus ir daugiau energijos gaminti 
ES viduje ir, jei reikia, užtikrinti tiekimą iš kitų, politiškai stabilesnių, pasaulio regionų. 

Tačiau peticijos pateikėjas pabrėžia, kad Rusijos įmonė Gazprom glaudžiai susijusi su Alžyro 
įmone Sonatrach, pagrindine GALSI projekto akcininke.

Peticijos pateikėjas taip pat atkreipia dėmesį, kad reglamento 13 konstatuojamojoje dalyje 
nurodyta, kad vienas iš projektų, laikomų tinkamais gauti ES paramą, tikslų turi būti „stiprinti 
ekonominę ir socialinę sanglaudą mažinant Bendrijos nepalankiausias sąlygas turinčių 
regionų arba salų izoliaciją“. Šiuo klausimu jis pažymi, kad jau yra išreiškęs susirūpinimą 
ankstesniame, 2009 m. vasario mėn., rašte Europos Komisijai dėl padėties Sardinijoje GALSI 
projekto atžvilgiu, kurį jis laiko didžiule grėsme salos gyventojams, ūkiui ir teritorijai, tačiau 
nemato jokios naudingos šio projekto paskirties energijos išteklių požiūriu. 

Peticijos pateikėjas klausia, ar Europos Komisija ir Europos Parlamentas planuoja imtis 
atsakomųjų priemonių dėl galimų Rusijos ir Alžyro susitarimų dėl dujų tiekimo. Peticijos 
pateikėjas taip pat klausia, ar Europos Komisija ir Europos Parlamentas ir toliau laiko GALSI 
strateginiu projektu energijos išteklių ir tiekimo šaltinių įvairinimo požiūriu pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 663/2009/EB. Pagaliau jis ir jo partneriai labiau norėtų, kad ES lėšos būtų 
nukreipiamos investicijoms į atsinaujinančiuosius energijos išteklius, kurių tikrai gausu
Sardinijoje, skatinti arba į kitus sektorius, kurie padėtų atgaivinti ekonomiką.

Konkrečiu tariamos „ES energetikos politikos tikslų ir GALSI (it. Gasdotto Algeria Sardegna 
Italia) dujotiekio finansavimo neatitikties“ klausimu naudinga priminti, kad projekto tikslas 
yra sujungti Alžyro dujų rezervus ir Italijos bei Europos rinkas, naudojant naują kelią per 
Sardinijos salą ir per žemyninę Italijos dalį, taip sukuriant trumpesnį ir konkurencingesnį kelią 
dujoms iš Šiaurės Afrikos į Europą tiekti. Dėl to tikslas „reaguoti į infrastruktūros poreikius ir 
įvairinti energijos išteklius“, kaip teigiama antrojoje strateginėje energetikos apžvalgoje 
„Energijos tiekimo užtikrinimo ir solidarumo veiksmų planas“ ir Reglamente 
(EB) Nr. 663/2009/EB (dėl ekonomikos gaivinimo pagalbos programos – EEGP), pasitarnaus 
šios struktūros plėtojimo reikmėms.
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Be to, GALSI projektas suteikia unikalią galimybę tiekti gamtines dujas į Sardiniją (ir galbūt į 
Korsiką), kuri šiuo metu yra vienintelis regionas, nesujungtas su Italijos dujų tinklu, taip šis 
regionas galės integruotis į ES energijos rinką ir plėtoti regioninį dujų tinklą, taip prisidedant 
prie kito ekonomikos atgaivinimo plano tikslo „stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą, 
mažinant Bendrijos nepalankiausias sąlygas turinčių regionų arba salų izoliaciją“.

Kalbant apie tariamus Rusijos įmonės Gazprom ir Alžyro įmonės Sonatrach susitarimus, 
Komisija netyrė jų turinio ir galimos įtakos Sonatrach gebėjimui nepriklausomai veikti. 
Tačiau „tikri faktai“ yra tiekimo sutartys, kurias pasirašė Sonatrach ir GALSI rėmėjai 
2006 m., ir tarpvyriausybinis susitarimas, kuriuo grindžiamas GALSI projektas, kurį pasirašė 
Italija ir Alžyras 2007 m. lapkričio mėn. Šiose sutartyse nustatytos strateginės gairės, pagal 
kurias sukurtas pats projektas. 

Pagaliau iš Komisijos turimos informacijos, susijusios su atliekamomis procedūromis, matyti, 
kad šiuo metu kompetentingos valdžios institucijos imasi būtinų veiksmų, kurių reikia 
galimam projekto poveikiui aplinkai (įskaitant tiesioginį, netiesioginį ir bendrą poveikį) 
įvertinti. GALSI projekte iš tiesų atliekamas Poveikio aplinkai vertinimas pagal Italijos 
įstatymą D.Lgs. 152/06 ir vėlesnius jo pakeitimus (pagal Direktyvą 85/337/EEB), už šį tyrimą 
atsakinga Italijos aplinkos ministerija (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare – MATTM). Pagal įprastinę procedūrą įvairūs suinteresuotieji subjektai – centrinės 
ir vietinės administracijos, pavieniai piliečiai ir piliečių asociacijos GALSI pateiks pastabas 
dėl projekto ir įvairaus jo poveikio.

Komisija padarė išvadą, kad nėra priežasties abejoti sprendimu remti GALSI projektą, jei 
GALSI poveikio aplinkai vertinimo rezultatai bus tinkami ir jis gaus statybos leidimą bei 
veiklos leidimus iš atsakingų Italijos valdžios institucijų.“ 

4. Peržiūrėtas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. spalio 26 d.

„Comitato Sardo ProSardegnaNoGasdotto yra prieš projektą ir naudojasi visomis 
galimybėmis atšaukti projektą ir ES finansavimą. Skirtingu laiku Pirmininkui J. M. Barrosui 
ir keliems komisijos nariams (J. Hahnui, J. Potocnikui, G. Oettingeriui) ir ponui H. Reuliui, 
ITRE komiteto pirmininkui, buvo išsiųsti keli laiškai, atrodo, Komisijos tarnybos taip pat 
gavo nemažai laiškų.

Komisija peržiūrėjo papildomus peticijos pateikėjo pateiktus dokumentus ir nusprendė, kad 
Comitato Sardo ProSardegnaNoGasdotto pateikti atsakymai yra visiškai nuoseklūs.

2011 m. kovo mėn. Komisijos tarnybų siųstame rašte aiškinama, kad Komisijos tarnybos 
mano, jog projektas visiškai atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 663/2009 dėl ekonomikos gaivinimo, teikiant Europos Sąjungos finansinę paramą 
energetikos srities projektams, programos sukūrimo, tikslus ir prioritetus. Taip pat minima, 
kad 2011 m. vasario mėn. projektui suteiktas aplinkosaugos leidimas.

Kitame rašte Komisija atsakė, kad iki šiol Italijos valdžios institucijos dar nepranešė Europos 
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Komisijai, kaip nurodoma Buveinių direktyvos (92/43/EEB) 6 straipsnio 4 dalyje, ar 
projektas, neatsižvelgiant į visas mažinimo priemones, vis tiek turės neigiamą poveikį tinklui 
„Natura 2000“ priklausančioms teritorijoms, ypač prioritetinei poseidonijų buveinei. Pagal 
buveinių direktyvos 6 straipsnio 4 dalį Italijos valdžios institucijos turi reikalauti Europos 
Komisijos nuomonės.

Iš tiesų padėtis yra tokia: projektui buvo suteiktas aplinkosaugos leidimas1 ir patvirtinta, kad 
Italijos aplinkos apsaugos institucijos vis dar turi pranešti Europos Komisijai apie priimtas 
priemones dėl tam tikrų rūšių apsaugos. Kol kas apie tai nepranešta, tačiau naudos gavėjas 
patvirtino, kad Italijos valdžios institucijos tam rengiasi.

Galiausiai, atsižvelgdamos į EEGP skiriamą finansavimą GALSI projektui (naudos gavėjui 
skirta 120 mln. EUR), Komisijos tarnybos išmokės lėšas, kai patvirtins, kad galiojantis 
aplinkosaugos leidimas taikomas tinkamai.“

                                               
1 Oficialiajame Italijos leidinyje paskelbtas nutarimas Nr. 64, 
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Valutazione_di_Impatto_Ambie
ntale__VIA_.html|Decreti_VIA.html, 2011 2 24.


