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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0339/2011 dėl projekto „GALSI“ ir 2009 m. liepos 13 d. 
Reglamento (EB) Nr. 663/2009 dėl ekonomikos gaivinimo, teikiant Bendrijos 
finansinę paramą energetikos srities projektams, programos sukūrimo, kurią 
pateikė Italijos pilietis advokatas Sergio Diana komiteto „Už Sardiniją“ 
(it. „Pro Sardegna“) vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijoje pabrėžiama, kad, taikant 2009 m. liepos 13 d. Reglamentą (EB) Nr. 663/2009 dėl 
ekonomikos gaivinimo, teikiant Bendrijos finansinę paramą energetikos srities projektams, 
programos sukūrimo, sukurtas dujotiekio projektas „GALSI“, kuriam gali būti skirta 
120 mln. EUR ES lėšų. Komitetas „Už Sardiniją, PRIEŠ dujotiekį“ 
(it. „ProSardegnaNOGasdotto“) prašo neskirti finansavimo projektui „GALSI“, kurio 
poveikio aplinkai vertinimas vis dar nebaigtas dėl tam tikrų įsipareigojimų nevykdymo ir 
vėlavimo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. birželio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„GALSI yra dujotiekis, jungiantis Alžyrą ir Italiją per Sardiniją ir Toskaną su (galima) atšaka 
į Korsiką. Tai yra bendra stambios pasaulinio masto dujų eksportuotojos ir strateginių Italijos 
partnerių įmonė, turinti jungtinę vartotojų rinką, įskaitant regioninius partnerius, kuriuos 
tiesiogiai domina vietinės dujų rinkos plėtra. Jos kapitalo struktūra yra tokia: „Sonatrach“ –
41,6 proc., „Edison“ – 20,8 proc., „Enel“ – 15,6 proc., „Sfirs“ (Sardinijos regionas) –
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11,6 proc. ir „Hera“ – 10,4 proc.

Pagal Europos energetikos programą ekonomikai gaivinti (EEPEG), GALSI buvo skirta 
120 mln. EUR Europos Sąjungos finansinė parama. 

Peticijos pateikėją, kuris tuo pat metu išsiuntė identišką laišką Komisijai, 2011 03 10 
Komisijos tarnybos informavo, kad GALSI projektas visiškai atitinka Komisijos sprendimą 
dėl finansinės paramos skyrimo.

Buvo įrodyta, kad 2010 m. pabaigoje projektas buvo pasiekęs pakankamą brandos lygį, kaip 
numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 663/2009 dėl ekonomikos 
gaivinimo, teikiant Bendrijos finansinę paramą energetikos srities projektams, programos 
sukūrimo. Be to, GALSI projektas visiškai atitinka minėto EEPEG reglamento tikslus ir 
prioritetus. Taip pat pasiekti svarbūs šio projekto etapai. Aplinkosaugos atžvilgiu 2011 m. 
pradžioje pasirašytas potvarkis dėl šio projekto poveikio aplinkai įvertinimo (it. VIA), o 
techniniu atžvilgiu projekte pasiekta didelė pažanga.

Galiausiai artėjama prie paskutinio etapo siekiant gauti administracinius leidimus statyti 
vamzdyną, nes šis nutarimas (it. Autorizzazione Unica) turi būti paskelbtas iki 2012 m. 
vidurio.

Išvada

GALSI projektas visiškai atitinka EEPEG reglamento reikalavimus ir Komisijos sprendimą 
dėl finansinės paramos suteikimo. Komisijos tarnybos apie tai jau atitinkamai informavo 
peticijos pateikėją.“ 


