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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0070/2010, ingediend door Sergio Diana (Italiaanse nationaliteit), 
namens Comitato Sardo ProSardegnaNoGasdotto, over de discrepantie tussen de 
doelstellingen van het energiebeleid van de EU en de financiering van de GALSI 
(Gasdotto Algeria Sardegna Italia) pijpleiding

1. Samenvatting van het verzoekschrift

In het kielzog van de energiecrisis van 2005 stelde voorzitter Barroso dat de EU haar 
energiebronnen moest spreiden om meer zekerheid te creëren. In overweging 13 van 
Verordening (EG) nr. 663/2009 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling 
van een programma om het economisch herstel te bevorderen via financiële bijstand van de 
Gemeenschap aan projecten op het gebied van energie, wordt de noodzaak van diversificatie 
nader bepaald. Indiener vraagt zich af of de keuze om de GALSI-pijpleiding in aanmerking te 
laten komen voor financiële bijstand van de Gemeenschap in overeenstemming is met dit 
principe. Hij wijst erop dat het Russische bedrijf Gazprom zwaar vertegenwoordigd is in het 
Algerijnse bedrijf Sonatrach, de belangrijkste aandeelhouder in het GALSI-project. Hij en zijn 
collega's zouden er de voorkeur aan geven als Europese subsidies besteed zouden worden aan 
investeringen in hernieuwbare energiebronnen zoals die bijvoorbeeld in overvloed aanwezig zijn 
op Sardinië, of aan andere sectoren die een bijdrage leveren aan het herstel van de economie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 april 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 juni 2010.

GALSI is een Algerijns-Italiaanse gaspijpleiding die via Sardinië, met een mogelijke aftakking 
naar Corsica, van Algerije naar Toscane loopt. Galsi is een joint venture tussen een bekende, 
wereldwijd toonaangevende gasexporteur en enkele strategische partners uit Italië met een 
stabiel marktaandeel in de retailmarkt, waaronder regionale partners die een direct belang hebben 
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bij de ontwikkeling van de lokale gasmarkt. Het eigen vermogen van Galsi is als volgt 
samengesteld: Sonatrach 41,6%, Edison 20,8%, Enel 15,6%, Sfirs (regio Sardinië) 11,6%, Hera 
10,4%.

De GALSI-pijpleiding behoort tot de prioritaire projecten in het kader van de Trans-Europese 
Energienetwerken (TEN-E) en is een van de projecten van Europees belang. Verder is GALSI 
een van de 31 gasinfrastructuurprojecten waaraan financiële steun van de EU is toegekend in het 
kader van het Europees economisch herstelplan.

Indiener vraagt zich af of de keuze om de GALSI-pijpleiding in aanmerking te laten komen voor 
financiële bijstand van de Gemeenschap op basis van Verordening (EG) nr. 663/2009 (houdende 
vaststelling van een programma om het economisch herstel te bevorderen) wel in 
overeenstemming is met het beginsel van de noodzaak van een diversificatie van energiebronnen 
van de EU als vastgesteld in overweging 13 van deze verordening.

Indiener stelt dat de heer Barroso, voorzitter van de Commissie, in tal van officiële verklaringen 
heeft benadrukt dat de EU moet komen tot diversificatie van haar energiebronnen en niet alleen 
mag vertrouwen op één energiebron of op een handvol energie-exporterende landen buiten de 
EU, hetgeen kan worden bereikt door in de EU zelf meer energie te produceren en, indien nodig, 
energie te importeren uit andere regio's van de wereld die politiek stabieler zijn.

Indiener wijst erop dat het Russische bedrijf Gazprom zwaar vertegenwoordigd is in het 
Algerijnse bedrijf Sonatrach, de belangrijkste aandeelhouder in het GALSI-project.

Indiener wijst er tevens op dat overweging 13 van bovengenoemde verordening een van de 
doelstellingen vermeldt op basis waarvan projecten in aanmerking kunnen komen voor 
communautaire bijstand: "verbetering van de economische en sociale samenhang door 
ontsluiting van de minder ontwikkelde en insulaire gebieden in de Gemeenschap". In verband 
hiermee wijst hij erop dat hij al in een eerder stadium zijn bezorgdheid hieromtrent kenbaar heeft 
gemaakt tegenover de Commissie, namelijk per brief in februari 2009, over de situatie van 
Sardinië in verband met het GALSI-project, dat volgens hem een grote bedreiging vormt voor de 
inwoners, de economie en het grondgebied van het eiland en dat geen enkel nut heeft voor de 
energievoorziening van het eiland.

Indiener vraagt zich af of de Commissie en het Europees Parlement voornemens zijn om 
maatregelen te nemen tegen de mogelijke gevolgen van de overeenkomsten tussen Rusland en 
Algerije over aardgasleveranties. Indiener vraagt zich tevens af of de Commissie en het Europees 
Parlement het GALSI-project vanuit het oogpunt van diversificatie van energiebronnen en de 
energievoorziening blijven beschouwen als een strategisch project in de zin van Verordening 
(EG) nr. 663/2009. Tot slot zouden indiener en zijn collega's er de voorkeur aan geven als 
Europese subsidies besteed zouden worden aan investeringen in hernieuwbare energiebronnen 
zoals die bijvoorbeeld in overvloed aanwezig zijn op Sardinië, of aan andere sectoren die een 
bijdrage leveren aan het herstel van de economie.

Wat betreft de door indiener opgeworpen "discrepantie tussen de doelstellingen van het 
energiebeleid van de EU en de financiering van de GALSI (Gasdotto Algeria Sardegna Italia) 
pijpleiding", zij eraan herinnert dat het project tot doel heeft om aardgasreserves in Algerije naar 
de Italiaanse en Europese markten te brengen via een nieuwe route, namelijk Sardinië en het 
Italiaanse vasteland, oftewel om Noord-Afrikaans aardgas via een kortere en meer concurrerende 
route naar Europa te brengen. Door de ontwikkeling van de infrastructuur hiervoor wordt in feite 
voldaan aan de doelstelling van "beantwoorden aan infrastructuurbehoeften en de diversificatie 
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van energiebronnen", als verwoord in de "Tweede strategische toetsing van het energiebeleid -
Een EU-actieplan inzake energiezekerheid en -solidariteit" en in Verordening (EG) nr. 663/2009 
(houdende vaststelling van een programma om het economisch herstel te bevorderen).

Daarnaast biedt het Galsi-project een unieke mogelijkheid om aardgas naar Sardinië (en 
eventueel ook naar Corsica) te brengen, momenteel de enige regio die niet is aangesloten op het 
Italiaanse gasdistributienetwerk. Op deze wijze wordt Sardinië geïntegreerd in de Europese 
energiemarkt en wordt het regionale gasdistributienetwerk ontwikkeld, waarmee wordt voldaan 
aan een andere doelstelling van het herstelplan, namelijk "verbetering van de economische en 
sociale samenhang door ontsluiting van de minder ontwikkelde en insulaire gebieden in de 
Gemeenschap".

De Commissie heeft geen onderzoek verricht naar de inhoud van de genoemde overeenkomsten 
tussen het Russische Gazprom en het Algerijnse Sonatrach en de mogelijke invloed hiervan op 
het vermogen van Sonatrach om onafhankelijk op te treden. Van echt belang zijn in feite alleen 
de in 2006 tussen Sonatrach en de geldgevers van het Galsi-project gesloten 
leverantieovereenkomsten en de in november 2007 tussen Italië en Algerije gesloten 
intergouvernementele overeenkomst, die ten grondslag ligt aan het Galsi-project. Deze 
overeenkomsten vormen de strategische hoekstenen waarop het project rust.

Tot slot blijkt uit de informatie die de Commissie heeft ontvangen over de lopende procedures 
dat de bevoegde autoriteiten momenteel de noodzakelijke stappen ondernemen voor de 
beoordeling van mogelijke milieueffecten van het project (met inbegrip van directe, indirecte en 
cumulatieve milieueffecten). Het Galsi-project wordt momenteel onder leiding van het Italiaanse 
Ministerie van Milieu (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -
MATTM) onderworpen aan een milieueffectbeoordeling uit hoofde van de Italiaanse wet D.Lgs. 
152/06 en latere wijzigingen hiervan (op grond van Richtlijn 85/337/EEG). Overeenkomstig de 
normale procedure ontvangt Galsi van de diverse belanghebbenden opmerkingen over het project 
en de gevolgen ervan: centrale en lokale besturen, burgers en verenigingen van burgers.

De Commissie heeft vastgesteld dat er geen reden bestaat om haar steun voor het Galsi-project 
ter discussie te stellen zolang GALSI ongeschonden door de milieueffectbeoordeling komt en de 
Italiaanse autoriteiten een bouw- en bedrijfsvergunning verlenen aan het project.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 26 oktober 2011.

Het comité "ProSardegnaNoGasodotto" is tegen het project en grijpt iedere kans aan om het 
project en de EU-financiering hiervan stop te zetten. Er is op verschillende datums een aantal 
brieven gestuurd naar voorzitter Barroso, verschillende commissarissen (J. Hahn, J. Potocnik, G. 
Oettinger) en naar de heer Reul, voorzitter van de Commissie industrie, onderzoek en energie. 
Tevens lijkt het erop dat de diensten van de Commissie een aantal brieven hebben ontvangen.

De Commissie heeft de aanvullende documenten die door indiener zijn overlegd, onderzocht en 
vastgesteld dat er geen sprake is van inconsistentie in de antwoorden die zijn verstrekt aan het 
comité "ProSardegnaNoGasodotto".

In een brief die de diensten van de Commissie in maart 2011 hebben verzonden, wordt 
uiteengezet dat deze diensten van mening zijn dat het project volledig voldoet aan de 
doelstellingen en de prioriteiten die zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 663/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van een programma om het economisch 
herstel te bevorderen via financiële bijstand van de Gemeenschap aan projecten op het gebied 
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van energie. Daarnaast wordt in deze brief vermeld dat er in februari 2011 een milieuvergunning 
is verleend voor het project.

In een andere brief heeft de Commissie geantwoord dat de Italiaanse autoriteiten hun 
verplichting op grond van artikel 6, lid 4, van de Habitatrichtlijn (92/43/EEG) nog niet zijn 
nagekomen, namelijk om de Commissie te laten weten of het project, ondanks alle 
compenserende maatregelen, nog steeds negatieve gevolgen heeft voor Natura 2000-gebieden en 
dan met name de prioritaire Posidonia-habitat. Op grond van artikel 6, lid 4, van de 
Habitatrichtlijn moeten de Italiaanse autoriteiten in dit verband de Commissie om advies vragen.

De huidige situatie is in feite als volgt: er is een milieuvergunning voor het project verleend1

waarin staat dat de Italiaanse milieuautoriteiten de Commissie nog niet op de hoogte hebben 
gebracht van de maatregelen die zijn getroffen om bepaalde soorten beschermen. Dit is tot op 
heden nog niet gebeurd, maar de begunstigde heeft bevestigd dat de Italiaanse autoriteiten 
hieraan werken.

De financiering voor het Galsi-project in het kader van het Europees economisch herstelplan (er 
is 120 miljoen euro toegekend aan de begunstigde) zal ten slotte door de diensten van de 
Commissie worden uitgekeerd, zodra er is bevestigd dat de van kracht zijnde milieuwetgeving 
correct is toegepast.

                                               
1 Verordening gepubliceerd in het Italiaans staatsblad, 
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Valutazione_di_Impatto_Ambiental
e__VIA_.html|Decreti_VIA.html nr. 64 van 24.2.2011.


