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Betreft: Verzoekschrift 0339/2011, ingediend door Sergio Diana (Italiaanse 
nationaliteit), namens het comité Pro Sardegna, over het GALSI-project en 
Verordening (EG) nr. 663/2009 van 13 juli 2009, waarmee financiële bijstand 
wordt verleend aan projecten op het gebied van energie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener benadrukt dat het GALSI-project, dat de aanleg van een gaspijpleiding behelst, in het 
kader van Verordening (EG) nr. 663/2009 van 13 juli 2009, waarmee financiële bijstand 
wordt verleend aan projecten op het gebied van energie, in aanmerking is gekomen voor 120 
miljoen euro aan EU-financiering. Het milieucomité ProSardegnaNOGasdotto wil dat de 
financiering van het GALSI-project wordt stopgezet. Het project wordt momenteel 
onderworpen aan een milieueffectbeoordeling vanwege een reeks wanbetalingen en 
vertragingen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 juni 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

GALSI is een Algerijns-Italiaanse gaspijpleiding die via Sardinië, met een (mogelijke) 
aftakking naar Corsica, van Algerije naar Toscane loopt. Het is een joint venture tussen een 
bekende, wereldwijd toonaangevende gasexporteur en enkele strategische partners uit Italië 
met een stabiel marktaandeel in de retailmarkt, waaronder regionale partners die een direct 
belang hebben bij de ontwikkeling van de lokale gasmarkt. De vermogensstructuur is als 
volgt: Sonatrach 41,6 %, Edison 20,8 %, Enel 15,6 %, Sfirs (regio Sardinië) 11,6 %, 
Hera 10,4 %.
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In het kader van het Europees energieprogramma voor herstel (EEPR) heeft GALSI van de 
Unie financiële bijstand gekregen voor een bedrag van 120 miljoen euro.

Indiener, die de Commissie eenzelfde brief heeft gestuurd, werd er op 10 maart 2011 door de 
diensten van de Commissie van op de hoogte gebracht dat het GALSI-project volledig voldoet 
aan het besluit van de Commissie dat de financiële bijstand verleent.

Het project had einde 2010 een redelijke graad van rijpheid bereikt, zoals bepaald door 
Verordening (EG) nr. 663/2009 houdende vaststelling van een programma om het 
economisch herstel te bevorderen via financiële bijstand van de Unie aan projecten op het 
gebied van energie. Bovendien voldoet het GALSI-project volledig aan de doelstellingen en 
prioriteiten die in de eerder vermelde EEPR-verordening zijn vastgesteld. Daarnaast heeft het 
project belangrijke mijlpalen bereikt. Wat het milieu betreft, heeft het begin 2011 de 
handtekening gekregen van de milieueffectbeoordeling (VIA in het Italiaans). Op technisch 
vlak heeft het project forse vooruitgang geboekt.

Tot slot hebben de procedures voor het verkrijgen van de administratieve vergunningen voor 
de bouw van de pijpleiding het eindstadium bereikt aangezien het besluit (Autorizzazione 
Unica) naar verwachting medio 2012 zal worden bekendgemaakt.

Conclusies

Het GALSI-project voldoet volledig aan de EEPR-verordening en het besluit van de 
Commissie waarmee de financiële bijstand wordt verleend. Indiener is hierover reeds 
ingelicht door de diensten van de Commissie.


