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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0339/2011, του Sergio Diana, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Comitato «Pro Sardegna» (Επιτροπή υπέρ της Σαρδηνίας), σχετικά με το 
σχέδιο Galsi και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 663/2009 για τη θέσπιση 
προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση 
κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας

1. Περίληψη της αναφοράς

Στην αναφορά γίνεται παραπομπή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 663/2009 για τη θέσπιση 
προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας, στο πλαίσιο του οποίου το 
σχέδιο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου «Galsi» χαρακτηρίσθηκε επιλέξιμο για 
χρηματοδότηση από την ΕΕ που ανέρχεται στο ποσό των 120 εκατομμυρίων ευρώ. Η 
«Επιτροπή υπέρ της Σαρδηνίας – ΟΧΙ στον αγωγό φυσικού αερίου» ζητεί την ακύρωση της 
ενίσχυσης που έχει παρασχεθεί στο σχέδιο Galsi, η εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του οποίου είναι ακόμη υπό διεξαγωγή εξαιτίας των επανειλημμένων 
περιστατικών μη συμμόρφωσης και καθυστερήσεων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Ιουνίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012

Ο GALSI είναι ένας αλγερινο-ιταλικός αγωγός φυσικού αερίου ο οποίος διασχίζει τη 
Σαρδηνία και φτάνει μέχρι την Τοσκάνη ενώ ενδέχεται να επεκταθεί και προς την Κορσική. 
Πρόκειται για κοινοπραξία μεταξύ ενός μεγάλου εξαγωγέα φυσικού αερίου με παγκόσμια 
εμβέλεια και στρατηγικών εταίρων από την Ιταλία με εδραιωμένη παρουσία στην αγορά 
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επόμενου σταδίου, συμπεριλαμβανομένων και περιφερειακών εταίρων που ενδιαφέρονται 
άμεσα για την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς φυσικού αερίου. Η διάρθρωση του κεφαλαίου 
είναι η ακόλουθη: Sonatrach 41,6%, Edison 20,8%, Enel 15,6%, Sfirs (περιφέρεια Σαρδηνίας) 
11,6% και Hera 10,4%.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Προγράμματος Ανάκαμψης (ΕΕΠΑ), έχει 
χορηγηθεί από την ΕΕ στο Galsi ενίσχυση ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ. 

Ο αναφέρων, ο οποίος έστειλε ταυτόχρονα πανομοιότυπη επιστολή στην Επιτροπή, 
ενημερώθηκε στις 10.3.2011 από τις υπηρεσίες της Επιτροπής ότι το έργο GALSI 
συμμορφώνεται πλήρως προς την απόφαση της Επιτροπής για χορήγηση οικονομικής 
βοήθειας.

Στα τέλη του 2010 το έργο είχε φτάσει σε εύλογο επίπεδο ωριμότητας όπως ορίζει ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας. Επίσης, το έργο GALSI 
συμμορφώνεται πλήρως προς τους στόχους και τις προτεραιότητες που παρατίθενται στον ως 
άνω κανονισμό ΕΕΠΑ. Επιπλέον έχουν επιτευχθεί σημαντικά ορόσημα του έργου. Όσον 
αφορά το περιβάλλον, στις αρχές του 2011 το έργο εγκρίθηκε βάσει της ιταλικής διαδικασίας 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων («VIA») και από τεχνική άποψη, το έργο έχει 
σημειώσει ουσιαστική πρόοδο.

Τέλος, οι διαδικασίες για τη χορήγηση διοικητικής άδειας κατασκευής του αγωγού 
βρίσκονται στο τελικό στάδιο καθώς η εν λόγω έγκριση («Autorizzazione Unica») 
προβλέπεται να δημοσιευθεί στα μέσα του 2012.

Συμπέρασμα

Το έργο GALSI συμμορφώνεται πλήρως προς τον κανονισμό ΕΕΠΑ και την απόφαση της 
Επιτροπής βάσει της οποίας χορηγείται η εν λόγω οικονομική ενίσχυση. Ο αναφέρων έχει 
ήδη ενημερωθεί σχετικά από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. 


