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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0070/2010, ko „Comitato Sardo ProSardegnaNoGasdotto”
vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgais Sergio Diana, par GALSI (Gasdotto 
Algeria Sardegna Italia) cauruļvada finansēšanas neatbilstību ES enerģētikas 
politikas mērķiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Pēc 2005. gada energoapgādes krīzes priekšsēdētājs J. M. Barroso paziņoja, ka Eiropas 
Savienībai ir jānodrošina dažādi enerģijas avoti, lai radītu lielāku drošību. Regulas (EK) 
Nr. 663/2009, ar ko izveido atbalsta programmu ekonomikas atveseļošanai, piešķirot 
Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā, 13. pantā iekļauts sīkāk izstrādāts 
princips par vajadzību nodrošināt dažādošanu. Lūgumraksta iesniedzējs apšauba, vai lēmums 
par GALSI cauruļvada piemērotību Kopienas finansējuma saņemšanai, ir saskaņā ar šo 
principu. Viņš norāda, ka Krievijas uzņēmums Gazprom ir saistīts ar Alžīrijas uzņēmumu 
Sonatrach, kas ir GALSI projekta galvenais akcionārs. Viņš un viņa sabiedrotie dotu 
priekšroku tam, lai ES līdzekļi tiktu virzīti ieguldījumiem atjaunojamos enerģijas avotos, kas 
lielos daudzumos pieejami Sardīnijā, vai citās nozarēs, kas palīdzētu ekonomikas 
atveseļošanā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 27. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 24. jūnijā.

Paredzēts, ka Alžīrijas un Itālijas gāzes cauruļvads GALSI savienos Sardīniju ar Toskānu un, 
iespējams, arī ar Korsiku. GALSI ir pasaulē lielāko gāzes eksportētāju un Itālijas stratēģisko 
partneru, apvienotā pakārtotā tirgus dalībnieku, kopuzņēmums, kurā iesaistīti arī vietējā gāzes 
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tirgus attīstībā tieši ieinteresētie reģionālie partneri. Šā uzņēmuma kapitāla daļas pieder: 
Sonatrach — 41,6 %, Edison — 20,8 %, Enel — 15,6 %, Sfirs (Sardīnijas reģions) — 11,6 %, 
Hera — 10,4 %.

GALSI cauruļvads ir viens no Eiropas enerģētikas tīklu TEN-E prioritārajiem projektiem un ir 
iekļauts nozīmīgu Eiropas projektu skaitā. Turklāt GALSI ir viens no 31 gāzes infrastruktūras 
projekta, kam Eiropas Ekonomikas atveseļošanas plāna (EEAP) ietvaros piešķirts ES 
finansiālais atbalsts.

Lūgumraksta iesniedzējs šaubās par to, vai GALSI cauruļvada projektā, kas Kopienas 
finansējuma saņemšanai izvēlēts, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 663/2009 (ar ko izveido 
programmu ekonomikas atveseļošanas atbalstam — EEAP), tiks īstenots šīs regulas 
13. apsvērumā noteiktais princips dažādot ES enerģijas avotus.

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka priekšsēdētājs J. M. Barroso vairākos oficiālos 
paziņojumos uzsvēris, ka ES nepieciešams dažādot enerģijas avotus un ka nav jāpaļaujas tikai 
uz vienu enerģijas avotu vai uz saujiņu piegādātājvalstu ārpus ES robežām, ka jāpalielina 
enerģijas ražošanas apjoms pašā ES un nepieciešamības gadījumā jānodrošina piegādes no 
citiem, politiski stabilākiem pasaules reģioniem.

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Krievijas uzņēmums Gazprom tomēr ir nopietni saistīts ar 
Alžīrijas uzņēmumu Sonatrach, kas ir GALSI projekta galvenais akcionārs.

Lūgumraksta iesniedzējs norāda arī, ka regulas 13. apsvērumā noteikts, ka tiesības uz ES 
finansējuma saņemšanu būtu tādiem projektiem, kuru mērķis ir „stiprināt ekonomisko un 
sociālo kohēziju, mazinot Kopienas mazāk labvēlīgo vai salu reģionu izolētību”. Šajā saistībā 
viņš uzsver, ka jau savā iepriekšējā vēstulē Komisijai 2009. gada februārī viņš ir paudis bažas 
par situāciju saistībā ar GALSI projektu, kas, viņaprāt, nodarīs nopietnu kaitējumu salas 
iedzīvotājiem, ekonomikai un teritorijai un nepalīdzēs īstenot lietderīgus mērķus 
energoapgādes jomā.

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Komisijai un Eiropas Parlamentam paredzēt 
pasākumus, lai novērstu Krievijas un Alžīrijas nolīgumu par gāzes piegādi iespējamās sekas.
Lūgumraksta iesniedzējs arī jautā, vai Eiropas Komisija un Eiropas Parlaments vēl aizvien 
uzskata, ka GALSI ir stratēģisks projekts Regulas (EK) Nr. 663/2009 nozīmē enerģijas avotu 
un piegādātāju dažādošanas ziņā. Visbeidzot, viņš un viņa partneri vēlētos, lai ES finansējumu 
piešķirtu Sardīnijai un šie līdzekļi tiktu ieguldīti Sardīnijā plaši pieejamo atjaunojamo 
enerģijas avotu attīstībā vai citās ekonomikas nozarēs, kas palīdzētu atveseļot ekonomiku.

Attiecībā uz pausto pieņēmumu par „GALSI (Gasodotto Algeria Sardegna Italia) gāzesvada 
finansēšanas neatbilstību ES enerģētikas politikas mērķiem” ir lietderīgi atgādināt, ka šā 
projekta mērķis ir apvienot Alžīrijas un Itālijas gāzes krājumus ar Eiropas tirgiem, izmantojot 
jaunu maršrutu caur Sardīniju un Itālijas kontinentālo daļu, tādējādi radot īsāku un 
konkurētspējīgāku maršrutu Ziemeļāfrikas dabasgāzes piegādei Eiropā. Tātad, īstenojot šo 
infrastruktūras projektu, tiks īstenots „Otrajā stratēģiskajā enerģētikas pārskatā — rīcības 
plāns Eiropas Savienības enerģētikas drošības un solidaritātes jomā”, kā arī Regulā (EK) 
Nr. 663/2009 (ar ko izveido programmu ekonomikas atveseļošanas atbalstam — EEAP) 
noteiktais mērķis „risināt infrastruktūras vajadzības un dažādot energoapgādi”.
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Turklāt GALSI projekts piedāvā vienreizēju iespēju nodrošināt dabasgāzes piegādi Sardīnijai 
(un, iespējams, Korsikai), kas šobrīd ir vienīgais reģions, kas nav iekļauts Itālijas gāzesvadu 
tīklā, tādējādi integrējot šo reģionu ES enerģētikas tirgū, attīstot reģionālo gāzesvadu tīklu un 
īstenojot otru Atveseļošanas plāna mērķi „stiprināt ekonomisko un sociālo kohēziju, mazinot 
Kopienas mazāk labvēlīgo vai salu reģionu izolētību”.

Komisija nav izpētījusi Krievijas Gazprom un Alžīrijas Sonatrach iespējamos nolīgumus un 
to iespējamo ietekmi uz Sonatrach spēju rīkoties neatkarīgi. Taču patiesie fakti liecina, ka 
GALSI projekta pamatā ir 2006. gadā noslēgtie Sonatrach un Galsi sponsoru nolīgumi par 
piegādi, kā arī 2007. gada novembrī noslēgtais Itālijas un Alžīrijas starpvaldību nolīgums. Šie 
nolīgumi veido minētā projekta attīstības stratēģisko pamatu.

Visbeidzot, Komisijas rīcībā esošā informācija par notiekošajām procedūrām liecina, ka 
kompetentās iestādes šobrīd jau veic projekta iespējamās ietekmes uz vidi novērtējumu 
(tostarp, novērtējot tiešo, netiešo un kumulatīvo ietekmi uz vidi). Itālijas Vides ministrijas 
(Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare — MATTM) vadībā veiktais 
GALSI projekta ietekmes uz vidi novērtējums faktiski notiek saskaņā ar Itālijas likumu D.Lgs.
152/06 un tā attiecīgajiem grozījumiem (ievērojot Direktīvā 85/337/EEK noteiktās prasības).
Ievērojot parastās procedūras prasības, apsvērumus par GALSI projektu un tā ietekmi iesniedz 
dažādas ieinteresētās puses: centrālās un vietējās pārvaldes iestādes, iedzīvotāji un iedzīvotāju 
apvienības.

Komisija secināja, ka, kamēr veiksmīgi norit GALSI projekta ietekmes uz vidi novērtējums un 
tiek saņemtas Itālijas atbildīgo varas iestāžu celtniecības un ekspluatācijas atļaujas, nav 
iemesla apšaubīt tās lēmumu atbalstīt GALSI projektu.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2010. gada 26. oktobrī.

Comitato „ProSardegnaNoGasodotto” ir pret šo projektu un izmanto ikvienu iespēju apturēt 
projektu un ES finansējuma piešķiršanu. Priekšsēdētājam J. M. Barroso, dažādiem 
komisāriem (J. Hahn, J. Potocnik, G. Oettinger) un ITRE komisijas priekšsēdētājam H. Reul
dažādos laikos ir nosūtītas vairākas vēstules, un šķiet, ka Komisijas dienesti arī ir saņēmuši 
dažādas vēstules.

Komisija ir izskatījusi lūgumraksta iesniedzēja iesniegtos papildu dokumentus un secina, ka 
atbildēs, kas sniegtas Comitato „ProSardegnaNoGasodotto”, nav nekādu neatbilstību.

Komisijas dienestu 2011. gada maijā nosūtītajā vēstulē ir paskaidrots, ka Komisijas dienesti 
uzskata, ka projekts pilnībā atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 663/2009, ar ko izveido atbalsta programmu ekonomikas atveseļošanai, piešķirot 
Savienības finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā, noteiktajiem mērķiem un 
prioritātei. Vēstulē ir arī minēts, ka 2011. gada februārī projektam tika piešķirta vides atļauja.

Citā vēstulē Komisija atbildēja, ka Itālijas varas iestādes pagaidām nav informējušas Eiropas 
Komisiju saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas (92/43/EEK) 6. panta 4. punkta noteikumiem par to, 
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vai, neskatoties uz visiem ietekmes mazināšanas pasākumiem, projekts vēl aizvien radītu 
negatīvu ietekmi uz Natura 2000 teritorijām, proti, uz jūras zāļu Posidonia prioritāro dzīvotni. 
Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 4. punktu Itālijas varas iestādēm ir jāpieprasa Eiropas 
Komisijas atzinums.

Būtībā situācija ir šāda: projektam ir piešķirta vides atļauja1, norādot, ka Itālijas vides 
aizsardzības iestādēm ir jāinformē Eiropas Komisija par pasākumiem, kas pieņemti konkrētu 
sugu aizsardzības nolūkos. Pagaidām šāda informācija vēl nav iesniegta, taču finansējuma 
saņēmējs ir apstiprinājis, ka Itālijas varas iestādes pie tā strādā.

Visbeidzot, attiecībā uz EEAP finansējumu GALSI projektam (finansējuma saņēmējam ir 
piešķirti 120 miljoni eiro) jānorāda, ka Komisijas dienesti līdzekļus izmaksās pēc tam, kad 
būs pārliecinājušies, ka spēkā esošie tiesību akti vides jomā ir pienācīgi piemēroti.

                                               
1 Likums publicēts Itālijas valdības oficiālajā laikrakstā, 
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Valutazione_di_Impatto_Ambie
ntale__VIA_.html|Decreti_VIA.html Nr. 64, 24.2.2011.


