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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0339/2011, ko Comitato Pro Sardegna (Sardīnijas atbalsta 
komiteja) vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgais Sergio Diana, par „Galsi” 
projektu un Regulu (EK) Nr. 663/2009, ar ko izveido programmu 
ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību 
projektiem enerģētikas jomā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji atsaucas uz Regulu (EK) Nr. 663/2009, ar ko izveido programmu 
ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem 
enerģētikas jomā, saskaņā ar kuru „Galsi” gāzes cauruļvada projekts tika atzīts par tiesīgu 
saņemt ES finansējumu EUR 120 miljonu apmērā. „Sardīnijas atbalsta komiteja — NĒ gāzes 
cauruļvadam” lūdz atcelt „Galsi” projektam, kuram joprojām tiek veikts ietekmes uz vidi 
novērtējums, piešķirto palīdzību, ņemot vērā atkārtoto neatbilstību un kavēšanos.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 28. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

„Galsi” ir Alžīrijas un Itālijas gāzes cauruļvads, kas savienos Sardīniju ar Toskānu un, 
iespējams, arī ar Korsiku. Tas ir pasaulē lielāko gāzes eksportētāju un Itālijas stratēģisko 
partneru, apvienotā pakārtotā tirgus dalībnieku, kopuzņēmums, kurā iesaistīti arī vietējā gāzes 
tirgus attīstībā tieši ieinteresētie reģionālie partneri. Uzņēmuma kapitāla daļas pieder: 
Sonatrach — 41,6 %, Edison — 20,8 %, Enel — 15,6 %, Sfirs (Sardīnijas reģions) — 11,6 % 
un Hera — 10,4 %.
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Saskaņā ar Eiropas enerģētikas programmu ekonomikas atveseļošanai (EEPR) „Galsi” ir 
piešķirts Eiropas Savienības finansiāls atbalsts 120 miljonu eiro apmērā.

Komisijas dienesti šim lūgumraksta iesniedzējam, kurš tajā pašā laikā nosūtīja identisku 
vēstuli arī Komisijai, 2011. gada 10. martā sniedza informāciju, ka „Galsi” projekts pilnībā 
atbilst Komisijas lēmumam, ar ko piešķir finansiālo atbalstu.

2010. gada beigās šis projekts uzrādīja pieņemamu brieduma līmeni, kā paredzēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 663/2009, ar ko izveido programmu ekonomikas 
atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā. 
Turklāt „Galsi” projekts pilnīgi atbilst iepriekš minētajā EEPR Regulā izklāstītajiem mērķiem 
un prioritātēm. Vēl jo vairāk — projektā ir sasniegti galvenie mērķi. Attiecībā uz vides 
aspektu 2011. gada sākumā šim projektam tika parakstīts dekrēts par ietekmes uz vidi 
novērtējumu (itāļu valodā — VIA), bet attiecībā uz tehnisko aspektu projektā ir panākts 
ievērojams progress.

Visbeidzot noslēgumam tuvojas procedūras, lai iegūtu administratīvās atļaujas gāzes 
cauruļvada būvniecībai, jo dekrēts (Autorizzazione Unica) ir jāpublicē līdz 2012. gada vidum.

Secinājums

„Galsi” projekts pilnīgi atbilst EEPR Regulai un Komisijas lēmumam, ar ko piešķir finansiālo 
atbalstu. Komisijas dienesti lūgumraksta iesniedzējam jau ir snieguši attiecīgu informāciju.


