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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0339/2011 af Sergio Diana, italiensk statsborger, på vegne af 
"Comitato Pro Sardegna" (Pro-Sardinien-komitéen) om Galsiprojektet og 
forordning (EF) nr. 663/2009 om et program til støtte for den økonomiske 
genopretning i form af fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet

1. Sammendrag

Andragendet omhandler forordning (EF) nr. 663/2009 om et program til støtte for den 
økonomiske genopretning af fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet, i henhold til 
hvilken Galsigasledningprojektet er blevet fundet berettiget til EU-støtte på 120 mio. euro. 
"Pro-Sardinien-Komitéen - INGEN gasledning" opfordrer til, at støtten til Galsiprojektet, hvor 
vurderingen af virkningerne på miljøet endnu ikke er afsluttet, tilbagekaldes i betragtning af 
gentagne tilfælde af manglende overholdelse og forsinkelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. juni 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Galsi er en algerisk-italiensk gasrørledning, der går via Sardinien til Toscana og med en 
(mulig) sidelinje til Korsika. Den er et joint venture mellem en af verdens førende 
gaseksportører og strategiske italienske partnere med konsolideret downstream-
markedstilstedeværelse, herunder regionale partnere, som er direkte interesseret i at udvikle 
det lokale gasmarked. Kapitalstrukturen er: Sonatrach 41,6 %, Edison 20,8 %, Enel 15,6 %, 
Sfirs (regionen Sardinien) 11,6 % og Hera 10,4 %.

I forbindelse med det europæiske genopretningsprogram for energiområdet har Galsi fået 
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tildelt en finansiel EU-støtte på 120 mio. euro. 

Andrageren, der samtidig sendte et identisk brev til Kommissionen, blev orienteret af 
Kommissionens tjenestegrene den 10. marts 2011 om, at Galsiprojektet var i fuld 
overensstemmelse med Kommissionens afgørelse om tildeling af finansiel støtte.

Projektet har opnået en rimelig grad af modenhed ved udgangen af 2010, jf. forordning (EF) 
nr. 663/2009 om et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af 
fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet. Hertil kommer, at Galsiprojektet fuldt ud 
opfylder de mål og prioriteringer, der er fastsat i den nævnte forordning. Projektet har 
desuden passeret store milepæle. På miljøsiden skete der det, at den blev underskrevet i 
henhold til dekretet om indvirkningerne på miljøet (VIA på italiensk) i begyndelsen af 2011, 
og på den tekniske side har projektet gjort betydelige fremskridt.

Endelig er procedurerne for opnåelse af de administrative tilladelser til at konstruere 
rørledningen ved at nå den afsluttende fase, da dekretet (Autorizzazione Unica) efter planen 
offentliggøres i midten af 2012.

Konklusion

Galsiprojektet er i fuld overensstemmelse med forordningen om et program til støtte for den 
økonomiske genopretning af fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet og 
Kommissionens afgørelse om at tildele finansiel støtte. Andrageren er allerede blevet 
underrettet herom af Kommissionens tjenestegrene." 


