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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0339/2011 imressqa minn Sergio Diana,  ta’ ċittadinanza Taljana, 
f’isem il-Kumitat ‘Pro Sardegna’, dwar il-Proġett Galsi u r-Regolament 
663/2009/KE li jistabbilixxi programm li jgħin l-irkupru ekonomiku permezz 
tal-għoti ta’ għajnuna finanzjarja Komunitarja għal proġetti fil-qasam tal-
enerġija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjoni tenfasizza li skont ir-Regolament 663/2009/KE tat-13 ta’ Lulju 2009 li 
jistabbilixxi programm li jgħin l-irkurpu ekonomiku permezz tal-għoti ta’ għajnuna 
finanzjarja Komunitarja għal proġetti fil-qasam tal-enerġija, il-proġett ta’ Gasdotto ‘Galsi’ ġie 
identifikat bħala proġett eliġibbli għall-finanzjament mill-UE li jammonta għal EUR 120 
miljun. Il-Kumitat ProSardegna NOGasdotto jitlob l-annullament tal-finanzjament għall-
proġett ‘Galsi’, li għadu soġġett għal Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali għal sensiela ta’ 
nuqqasijiet ta’ konformità u dewmien.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Ġunju 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ April 2012

GALSI huwa pipeline tal-gass bejn l-Alġerija u l-Italja li jgħaddi mis-Sardegna, jiżbokka fit-
Toskana u b’fergħa (possibbli) fil-Korsika. Huwa impriża konġunta bejn esportatur ewlieni 
dinji tal-gass u imsieħba Taljani strateġiċi b’preżenza konsolidata fis-suq downstream, inklużi 
imsieħba reġjonali interessati direttament fl-iżvilupp tas-suq lokali tal-gass. L-istruttura 
kapitali hija: Sonatrach 41.6%, Edison 20.8%, Enel 15.6%, Sfirs (ir-Reġjun tas-Sardegna) 
11.6% u Hera 10.4%.
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Fil-kuntest tal-Programm Ewropew tal-Enerġija għall-Irkupru (EEPR), GALSI ingħata 
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ta' EUR 120 miljun. 

Dan il-petizzjonant li fl-istess ħin bagħat ittra identika lill-Kummissjoni, ġie infurmat mis-
servizzi tal-Kummissjoni fl-10/03/2011 li l-proġett GALSI kien għal kollox konformi mad-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni li talloka l-għajnuna finanzjarja.

Il-proġett wera livell raġjonevoli ta’ maturità fl-aħħar tas-sena 2010 kif stipulat mir-
Regolament 663/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  li jistabbilixxi programm li 
jgħin l-irkurpu ekonomiku permezz tal-għoti ta’ għajnuna finanzjarja Komunitarja għal 
proġetti fil-qasam tal-enerġija. Barra minn hekk, il-proġett GALSI jikkonforma għal kollox 
mal-objettivi u l-prijoritajiet stipulati fir-Regolament EEPR imsemmi hawn fuq. Barra minn 
hekk, il-proġett kiseb miri ewlenin. Mil-lat ambjentali, kiseb il-firma tad-Digriet tal-
Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali (VIA bit-Taljan) kmieni fl-2011 u, mil-lat tekniku, il-
proġett għamel progress sinifikanti.

Fl-aħħar nett, il-proċeduri sabiex jinkisbu l-awtorizzazzjonijiet amministrattivi sabiex jinbena 
l-pipeline qed jilħqu l-istadju finali minħabba li d-digriet (Autorizzazione Unica) għandu jiġi 
ppubblikat sa nofs l-2012.

Konklużjoni

Il-proġett GALSI huwa għal kollox konformi mar-Regolament EEPR u d-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni li tagħti l-għajnuna finanzjarja. Il-petizzjonant diġà ġie infurmat dwar dan mill-
persunal tal-Kummissjoni. 


