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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0339/2011, którą złożył Sergio Diana (Włochy) w imieniu „Comitato 
»Pro Sardegna«” (Komitet na rzecz Sardynii), w sprawie przedsięwzięcia Galsi 
i rozporządzenia (WE) nr 663/2009 ustanawiającego program wspomagania 
naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na 
projekty w dziedzinie energetyki

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odnosi się do rozporządzenia (WE) nr 663/2009/WE ustanawiającego 
program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej 
Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki, na mocy którego przedsięwzięcie budowy 
gazociągu Galsi uznano za kwalifikujące się do otrzymania finansowania z UE w wysokości 
120 milionów euro. Komitet na rzecz Sardynii – NIE gazociągowi wzywa do wycofania 
pomocy przyznanej na realizację przedsięwzięcia Galsi, w odniesieniu do którego ocena 
oddziaływania na środowisko wciąż jest prowadzona z uwagi na powtarzające się przypadki 
nieprzestrzegania przepisów i opóźnienia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 czerwca 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

GALSI to algiersko-włoski gazociąg prowadzący przez Sardynię do Toskanii, którego zasięg 
może objąć także Korsykę. Jest to wspólne przedsięwzięcie jednego z głównych światowych 
eksporterów gazu i strategicznych partnerów włoskich o ustalonej pozycji na rynku 
dystrybucji, w tym partnerów regionalnych bezpośrednio zainteresowanych rozwojem 
lokalnego rynku gazu. Struktura kapitałowa jest następująca: Sonatrach 41,6%, Edison 20,8%, 
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Enel 15,6%, Sfirs (region Sardynia) 11,6% i Hera 10,4%.

W ramach Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej (EPENG) 
Galsi otrzymał dofinansowanie z Unii w wysokości 120 milionów euro. 

Składający petycję, który jednocześnie przesłał identyczne pismo do Komisji, dnia 10 marca 
2011 r. został poinformowany przez jej służby, że przedsięwzięcie Galsi było w pełni zgodne 
z decyzją Komisji o przyznaniu pomocy finansowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie pod koniec roku 2010 charakteryzowało się wysokim 
stopniem przygotowania określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 663/2009 ustanawiającym program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez 
przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki. Ponadto 
przedsięwzięcie Galsi w pełni odpowiada celom i priorytetom określonym w wyżej 
wspomnianym rozporządzeniu w sprawie EPENG. Poza tym osiągnięto już najważniejsze 
etapy jego realizacji. Jeśli chodzi o aspekt środowiskowy, na początku 2011 r. 
przedsięwzięcie zostało zatwierdzone na mocy dekretu o ocenie oddziaływania na środowisko 
(VIA w języku włoskim). Dokonano również znacznych postępów od strony technicznej.

Ponadto procedury uzyskania zezwolenia administracyjnego na budowę gazociągu znajdują 
się na końcowym etapie, ponieważ dekret (Autorizzazione Unica) powinien zostać 
opublikowany do połowy 2012 r.

Wnioski

Przedsięwzięcie Galsi jest w pełni zgodne z rozporządzeniem w sprawie EPENG i decyzją 
Komisji o udzieleniu pomocy finansowej. Składający petycję został już o tym poinformowany 
przez służby Komisji. 


