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Ref.: Petiția nr. 0339/2011, adresată de avocatul Sergio Diana, de cetățenie italiană, în 
numele Comitetului „Pro Sardegna” („Pentru Sardinia”), privind proiectul Galsi și 
Regulamentul (CE) nr. 663/2009 din 13 iulie 2009, de stabilire a unui program 
pentru proiecte în domeniul energiei

1. Rezumatul petiției

Petiția subliniază faptul că, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 663/2009 din 13 iulie 2009 de 
stabilire a unui program pentru proiecte în domeniul energiei, a fost identificat proiectul 
gazoductului „GALSI” drept proiect care poate fi finanțat de către UE cu o sumă de 120 de 
milioane de euro. Comitetul Pro Sardegna – NO Gasdotto solicită anularea finanțării 
proiectului „GALSI”, supus încă evaluării impactului asupra mediului, din cauza unei serii de 
nerespectări și de întârzieri.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 iunie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

GALSI este o conductă de gaz între Algeria și Italia, care trece spre Sardinia prin Toscana, cu 
o posibilă derivație înspre Corsica. Galsi este o asociere în participațiune între un exportator 
de gaze important la nivel mondial și parteneri strategici italieni având o prezență consolidată 
pe piața din aval, inclusiv parteneri regionali direct interesați să dezvolte piața locală a gazelor 
naturale. Structura capitalului este: Sonatrach 41,6 %, Edison 20,8 %, Enel 15,6 %, Sfirs 
(regiunea Sardinia) 11,6 % și Hera 10,4 %.

În contextul Programului energetic european pentru redresare (PEER), GALSI a primit din 
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partea Uniunii un ajutor financiar în valoare de 120 milioane de euro. 

Acest petiționar, care a trimis și Comisiei o scrisoare identică în același timp, a fost informat 
de serviciile Comisiei la 10 martie 2011 că proiectul GALSI a fost în conformitate totală cu 
decizia Comisiei prin care s-a alocat ajutorul financiar.

Proiectul a dat dovadă de un nivel rezonabil de maturitate la finalul anului 2010, conform 
mențiunilor din Regulamentul (CE) nr. 663/2009 al Parlamentului European și al Consiliului 
de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistență 
financiară comunitară pentru proiecte în domeniul energiei În plus, proiectul GALSI este în 
concordanță totală cu obiectivele și prioritățile stabilite în Regulamentul PEER de mai sus. 
Mai mult, proiectul a trecut prin mai multe etape majore. În ceea ce privește latura ecologică, 
proiectul a obținut semnătura Decretului privind evaluarea impactului asupra mediului (VIA 
în italiană) la începutul anului 2011, iar în ceea ce privește partea tehnică, proiectul a evoluat 
semnificativ.

În concluzie, procedurile de obținere a autorizațiilor administrative pentru construcția 
conductei sunt pe cale să ajungă în etapa finală, întrucât decretul (Autorizzazione Unica) va fi 
publicat până la jumătatea anului 2012.

Concluzii

Proiectul GALSI este în deplină conformitate cu Regulamentul PEER și cu decizia Comisiei 
prin care se acordă ajutorul financiar. Petiționarul a fost deja informat în consecință de către 
serviciile Comisiei. 


