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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0339/2011, внесена от Sergio Diana, с италианско гражданство, 
от името на Комитет „Pro Sardegna“, относно проекта „Galsi“ и 
Регламент (ЕО) № 663/2009 за създаване на програма за подпомагане на 
икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова 
помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката

1. Резюме на петицията

Петицията се отнася до Регламент (ЕО) № 663/2009 за създаване на програма за 
подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова 
помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката, съгласно който проектът 
за газопровод „Galsi“ е счетен за допустим за европейско финансиране на стойност 120 
милиона евро. Комитетът „За Сардиния – НЕ на газопровода“ призовава за отменяне на 
помощта, отпусната за проекта „Galsi“, за който все още се извършва оценка на 
въздействието върху околната среда, поради повтарящите се случаи на несъответствие 
и забавяне.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 юни 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

GALSI е алжирско-италиански газопровод, преминаващ през Сардиния към Тоскана с 
(евентуално) отклонение към Корсика. Той е смесено предприятие между износител на 
газ от световен мащаб и стратегически италиански партньори с консолидирано пазарно 
присъствие в края на разпространителската верига, включващо регионални партньори, 
които са пряко заинтересовани от развитието на местния пазар на газ. Капиталовата му 
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структура е: Sonatrach 41,6 %, Edison 20,8 %, Enel 15,6 %, Sfirs (регион Сардиния) 
11,6 % и Hera 10,4 %.

В контекста на Европейската енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ) проектът 
GALSI получи финансова помощ от Съюза в размер на 120 милиона евро. 

Вносителят на петицията, който междувременно е изпратил същото писмо и до 
Комисията, бе информиран от нейните служби на 10 март 2011 г., че проектът GALSI е 
в пълно съответствие с решението на Комисията, чрез което е отпусната финансовата 
помощ.

В края на 2010 г. проектът показа значителна степен на зрялост, както е предвидено в 
Регламент (ЕО) № 663/2009 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 
програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на 
финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката. Освен това 
проектът GALSI е изцяло съобразен с целите и приоритетите, определени в 
горепосочения Регламент за ЕЕПВ. Проектът също така постигна основни ключови 
резултати. От гледна точка на екологията, в началото на 2011 г. той получи одобрение 
по силата на Указа за оценка на въздействието върху околната среда (VIA на 
италиански език), а от техническа гледна точка отбеляза значителен напредък.

В заключение процедурите за получаване на административните разрешения за 
изграждане на тръбопровода навлизат в своя заключителен етап, тъй като указът 
(Autorizzazione Unica) следва да бъде обнародван до средата на 2012 г.

Заключение

Проектът GALSI е в пълно съответствие с Регламента за ЕЕПВ и решението на 
Комисията, чрез което е предоставена финансовата помощ. Службите на Комисията 
съответно вече са информирали вносителя на петицията. 


