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Ref.: Petiția nr. 0070/2010, adresată de Sergio Diana, de cetățenie italiană, în 
numele Comitetului Sardo ProSardegnaNoGasdotto, privind diferențele 
dintre obiectivele politicii UE cu privire la energie și finanțarea conductei 
GALSI (Gasdotto Algeria Sardegna Italia)

1. Rezumatul petiției

La începutul crizei din 2005 legată de furnizarea energiei, președintele Barroso a declarat că 
UE are nevoie să își diversifice sursele de energie în vederea sporirii securității. Articolul 13 
din Regulamentul 663/2009/CE de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare 
economică prin acordarea de asistență financiară comunitară pentru proiecte în domeniul 
energiei consacră principiul necesității diversificării. Petiționarul se întreabă dacă alegerea 
conductei GALSI ca fiind eligibilă în vederea finanțării comunitare este în conformitate cu 
acest principiu. Petiționarul subliniază faptul că grupul rus Gazprom are o strânsă colaborare 
cu societatea algeriană Sonatrach, principalul deținător de acțiuni în cadrul proiectului 
GALSI. Petiționarul și asociații săi ar dori ca fondurile UE să fie dedicate investițiilor în surse 
de energie regenerabilă, care există din abundență în Sardinia, sau în alte sectoare care ar ajuta 
la redresarea economiei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 aprilie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 24 iunie 2010.

GALSI este o conductă de gaz între Algeria și Italia, care trece spre Sardinia prin Toscana, cu 
o posibilă derivație înspre Corsica. Galsi este o asociere în participațiune între un exportator 
de gaze important la nivel mondial și parteneri strategici italieni având o prezență consolidată 
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pe piața din aval, inclusiv parteneri regionali direct interesați să dezvolte piața locală a gazelor 
naturale. Structura capitalului acesteia este următoarea: Sonatrach 41,6 %, Edison 20,8 %, 
Enel 15,6 %, Sfirs (regiunea Sardinia) 11,6 %, Hera 10,4%.

Conducta GALSI figurează printre proiectele prioritare ale TEN-E și este inclusă în proiecte 
de interes european. În plus, GALSI este unul din cele 31 de proiecte de infrastructură pentru 
gaze care beneficiază de sprijin financiar comunitar în contextul Planului european de 
redresare economică (PERE).

Petiționarul se întreabă dacă alegerea conductei GALSI pentru finanțare europeană în temeiul 
Regulamentului 663/2009/CE (de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare 
economică - PERE) corespunde principiului necesității de diversificare a surselor energetice 
ale UE, astfel cum este consacrat în considerentul 13 din regulament.

Petiționarul afirmă că, în multe din declarațiile sale oficiale, Președintele Barroso a subliniat 
necesitatea ca UE să-și diversifice sursele energetice și să nu se bazeze pe o singură sursă de 
energie sau pe un grup de țări furnizoare din exteriorul Uniunii Europene, producând mai 
multă energie în interiorul Uniunii și, la nevoie, asigurând aprovizionarea din alte regiuni ale 
lumii, mai stabile din punct de vedere politic. 

Cu toate acestea, petiționarul subliniază faptul că grupul rus Gazprom are o strânsă colaborare 
cu societatea algeriană Sonatrach, principalul deținător de acțiuni în cadrul proiectului 
GALSI. 

De asemenea, petiționarul remarcă faptul că la considerentul nr. 13 din regulament se 
precizează că unul din obiectivele proiectelor considerate eligibile pentru finanțare europeană 
ar trebui să fie „întărirea coeziunii economice și sociale prin reducerea izolării regiunilor sau 
insulelor celor mai defavorizate din Comunitate”. În această privință, el menționează că și-a 
exprimat deja îngrijorarea printr-o scrisoare anterioară adresată Comisiei Europene datată 
februarie 2009, în ceea ce privește situația regiunii Sardinia în legătură cu proiectul GALSI, 
pe care îl consideră ca fiind o gravă amenințare la adresa locuitorilor, economiei și teritoriului 
insulei, fără nicio utilitate sub aspectul aprovizionării cu energie. 

Petiționarul dorește să știe dacă Parlamentul European și Comisia Europeană intenționează să 
ia măsuri ca răspuns la posibilele repercusiuni ale acordurilor dintre Rusia și Algeria cu 
privire la aprovizionarea cu gaze. De asemenea, petiționarul întreabă dacă Parlamentul 
European și Comisia Europeană consideră în continuare proiectul GALSI ca fiind unul 
strategic în sensul Regulamentului 663/2009/CE în ceea ce privește diversificarea surselor de 
energie și de aprovizionare. În final, petiționarul și asociații săi ar dori ca fondurile UE să fie 
alocate Sardiniei și dedicate investițiilor în surse de energie regenerabilă, care există din 
abundență în Sardinia, sau în alte sectoare care ar ajuta la redresarea economiei.

În legătură cu chestiunea specifică privind presupusele „diferențe dintre obiectivele politicii 
UE cu privire la energie și finanțarea conductei GALSI (Gasdotto Algeria Sardegna Italia”, 
este important de reținut că scopul proiectului este să racordeze rezervele de gaz din Algeria 
la piețele italiene și europene, printr-o nouă rută via Sardinia și peninsula italiană, creând 
astfel o rută mai scurtă și mai competitivă pentru a aproviziona Europa cu gaze naturale 
provenite din nordul Africii. În consecință, obiectivul de „a răspunde nevoilor de 
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infrastructură și de diversificare a surselor de aprovizionare energetică”, astfel cum este 
declarat acesta în „A doua revizuire strategică a politicii energetice: Un plan de acțiune al UE 
pentru securitate și solidaritate în domeniul energiei” și în Regulamentul 663/2009/CE (de 
stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică - PERE) va fi realizat datorită 
dezvoltării acestei infrastructuri.

Mai mult, proiectul Galsi reprezintă o șansă unică de a aduce gaze naturale în Sardinia (și, 
eventual, în Corsica), fiind în prezent singura regiune neracordată la rețeaua italiană de gaze, 
permițând integrarea acestei regiuni cu piața energetică a UE și dezvoltarea unei rețele 
regionale de gaze, contribuind astfel la celălalt obiectiv al Planului de redresare, și anume „de 
întărire a coeziunii economice și sociale prin reducerea izolării regiunilor sau insulelor celor 
mai defavorizate din Comunitate”.

Cât privește presupusele acorduri între Gazprom (din Rusia) și Sonatrach (din Algeria), 
Comisia nu a investigat conținutul și posibila influență a acestora asupra capacității Sonatrach 
de a acționa independent. Însă „faptele reale” sunt acordurile de aprovizionare semnate între 
sponsorii Sonatrach și Galsi în 2006, precum și Acordul interguvernamental care stă la baza 
proiectului Galsi, acord semnat între Italia și Algeria în noiembrie 2007. Acordurile respective 
reprezintă etapele strategice de referință care au conturat evoluția proiectului însuși. 

În sfârșit, informațiile puse la dispoziția Comisiei în legătură cu procedurile în curs 
demonstrează faptul că autoritățile competente întreprind în prezent măsurile necesare 
evaluării posibilelor impacturi de mediu ale proiectului (inclusiv impacturile de mediu directe, 
indirecte și cumulative). Proiectul Galsi este supus de fapt unei evaluări a impactului asupra 
mediului, în conformitate cu legea italiană D.Lgs. 152/06 și modificărilor sale ulterioare drept 
consecință a Directivei 85/337/CEE), sub autoritatea Ministerului Mediului din Italia 
(Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM). Conform 
procedurii normale, proiectul Galsi și impactul acestuia sunt supuse unor consultări cu 
diferitele părți interesate: administrații centrale și locale, cetățeni și asociații de cetățeni.

Comisia a ajuns la concluzia că nu există niciun motiv pentru a contesta decizia sa de a 
sprijini proiectul GALSI atât timp cât GALSI finalizează cu succes evaluarea impactului 
asupra mediului și obține autorizația de construcție și permisele de funcționare din partea 
autorităților italiene responsabile. 

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 26 octombrie 2010

Comitetul „ProSardegnaNoGasodotto” se opune proiectului și utilizează orice posibilitate de a 
anula proiectul și finanțarea UE. Câteva scrisori, în perioade diferite, au fost trimise 
președintelui Barroso, diferiților comisari (J. Hahn, J. Potocnik, G. Oettinger) și dlui Reul, 
președintele Comisiei ITRE, și se pare că și serviciile Comisiei au primit diverse scrisori.

Comisia a analizat documentele suplimentare depuse de petiționar și concluzionează că nu 
există nicio incoerență în răspunsurile oferite Comitetului „ProSardegnaNoGasodotto”.

Într-o scrisoare trimisă în martie 2011 de serviciile Comisiei se explică faptul că serviciile 
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Comisiei consideră că proiectul respectă în totalitate obiectivele și prioritatea stabilită în 
Regulamentul nr. 663/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui 
program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistență financiară 
comunitară pentru proiecte în domeniul energiei. De asemenea, se menționează că proiectul a 
primit autorizația de mediu în februarie 2011.

Într-o altă scrisoare, Comisia a răspuns că autoritățile italiene nu au comunicat Comisiei 
Europene până în prezent, în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Directiva privind 
habitatele (92/43/CEE), dacă proiectul, în pofida tuturor măsurilor de atenuare, ar avea în 
continuare un impact negativ asupra siturilor Natura 2000, și anume asupra habitatului 
prioritar Posidonia. Autoritățile italiene trebuie să solicite avizul Comisiei Europene în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Directiva privind habitatele.

În realitate, situația este următoarea: autorizația de mediu a fost acordată proiectului1 și s-a 
specificat faptul că autoritățile italiene de mediu trebuie în continuare să comunice Comisiei 
Europene măsurile adoptate cu privire la protejarea anumitor specii. Până în prezent, nu a fost 
efectuată o astfel de notificare, dar beneficiarul a confirmat că autoritățile italiene lucrează la 
aceasta.

În final, referitor la finanțarea prin PEER (Programul european energetic pentru redresare) 
pentru proiectul Galsi (120 de milioane de euro au fost acordate beneficiarului), serviciile 
Comisiei vor distribui fondurile de îndată ce vor confirma că legislația în vigoare în materie 
de mediu a fost aplicată în mod corespunzător.

                                               
1 decret publicat în Monitorul Oficial din Italia, 
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.


