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Tárgy: Sergio Diana olasz állampolgár által a „Pro Sardegna” (Szardíniáért) 
bizottság nevében benyújtott 0339/2011. számú petíció a Galsi-projektről, 
valamint az energiaágazatbeli projektek támogatásán alapuló program 
létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 663/2009/EK rendeletről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy az energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi 
támogatásán alapuló gazdaságélénkítési program létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 
663/2009/EK rendelet létrehozta a GALSI gázvezeték-projektet, amelynek megvalósításához 
az Unió 120 millió euró pénzügyi támogatással járul hozzá. A „Comitato 
ProSardegnaNOGasdotto” („a Szardíniáért Bizottság NEMET mond a gázvezetékre”) az 
ismételt környezeti hatásvizsgálatnak alávetett Galsi-projekt leállítását kéri egy sor mulasztás 
és késés miatt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. június 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

A GALSI algériai–olasz földgázvezeték, amely Szardínia és Toszkána között húzódik, egy 
korzikai leágazással. A vezeték egy világviszonylatban is jelentős földgáz-exportőr és a 
forgalmazási láncban stabil jelenléttel bíró olasz stratégiai partnereinek közös vállalkozása, 
ideértve a helyi földgázpiacok kialakításában közvetlenül érdekelt regionális partnereket is. A 
tőkeösszetétel a következő: Sonatrach 41,6%, Edison 20,8%, Enel 15,6%, Sfirs (szardíniai 
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térség) 11,6%, Hera 10,4%.

Az európai energiaügyi gazdaságélénkítő programmal (EEGP) összefüggésben a GALSI 120 
millió EUR uniós pénzügyi támogatást kapott. 

E petíció benyújtóját – aki egyidejűleg azonos levelet küldött a Bizottságnak is – a Bizottság 
szolgálatai 2011. március 10-én arról tájékoztatták, hogy a GALSI projekt teljes egészében 
megfelel a pénzügyi támogatást kiosztó bizottsági határozatnak.

A projekt a 2010. év végére az energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán 
alapuló gazdaságélénkítő program létrehozásáról szóló 663/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben előírt, ésszerű előrehaladottsági szintet igazolt. Ezen túlmenően a GALSI 
projekt teljes mértékben megfelel a fent említett EEGP-rendeletben meghatározott 
célkitűzéseknek és prioritásoknak. Ezenfelül a projekt nagyobb mérföldkövekhez érkezett. 
Környezetvédelmi oldalról 2011 elején a környezeti hatásvizsgálati rendelet (olaszul: VIA) 
szerinti aláírást megkapta, műszaki oldalról pedig a projekt jelentős előrehaladást ért el.

Végezetül a csővezeték megépítésére vonatkozó közigazgatási engedélyek beszerzését célzó 
eljárások végső szakaszba értek, mivel a rendelet (Autorizzazione Unica) közzététele 2012 
közepén várható.

Következtetés

A GALSI-projekt teljes mértékben megfelel az EEGP-rendeletnek és a pénzügyi támogatást 
megadó bizottsági határozatnak. A Bizottság szolgálatai a petíció benyújtóját erről már 
tájékoztatták. 


