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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0759/2011, внесена от Elise Michaud, с френско гражданство, 
подкрепена от 2 подписа, относно протест срещу място за съхранение на 
въглероден диоксид в Jurançon (Pyrénés-Atlantiques), за което се твърди, 
че е в  нарушение на Директива 2009/31/ЕО относно съхранението на 
въглероден диоксид в геоложки формации

1. Резюме на петицията

През май 2009 г. петролното предприятие TOTAL получава разрешение за съхранение 
на 120 000 тона въглероден диоксид в Jurançon (Pyrénées-Atlantiques). Според 
вносителите на петицията мястото е разположено в сеизмична зона в центъра на район, 
в който се произвежда вино. Три сходни проекта в САЩ, Нидерландия и Германия са 
били прекратени поради рискове и протести на населението. Полученото от TOTAL 
разрешение не включва ангажименти по отношение на отговорността за възможни 
дългосрочни последици, както се изисква от Директива 2009/31/ЕО относно 
съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации. Освен това в петицията се 
твърди, че процедурите за допитване до обществеността не са били прозрачни и не са 
били в съответствие с предвидените в законодателството параметри. Отправени са 
включително и твърдения за корупция.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 юни 2012 г.

Петицията
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Вносителката на петицията твърди, че проектът за улавяне и съхраняване на 
въглероден диоксид, осъществяван от TEPF Франция в Jurançon, е в нарушение на 
разпоредбите на Директива 2009/31/ЕО относно съхранението на въглероден диоксид в 
геоложки формации. 

По-специално вносителката на петицията отправя искане за:
- докладите са показали, че проектът носи редица екологични рискове, включително 
риск от изместване;
- отговорността за проекта в средно- до дългосрочен план не е уредена никъде;
- процедурите за публично участие са били непрозрачни и недостатъчни.

Коментари на Комисията 

След като проучи отговорите на Френската република на зададените въпроси, 
Комисията констатира, че въпросният терен, експлоатиран от TEPF Франция, не е 
място за съхранение, а място, където се извършват опитни инжектирания в изчерпано 
газово находище в рамките на концесия на находища на газообразни въглеводороди и 
че мястото се експлоатира съгласно съответно разрешително. Всъщност указ на 
префекта °09/IC/122 и указ за изменение n°2609-11-62 разрешават на TEPF Франция да 
извършва опитни инжектирания в рамките на 90 000 тона до юли 2013 г.

Ето защо Комисията счита, че проектът, който е предмет на петицията, не попада в 
приложното поле на Директива 2009/31/ЕО относно съхранението на въглероден 
диоксид в геоложки формации (член 2, параграф 2 от Директивата) и че въпросът за 
евентуалното нарушаване на Директивата от проекта е безпредметен.

По въпроса за екологичните рискове, Комисията подчертава, че докладите, споменати 
от вносителката, са доклади от общ характер относно техниката за съхранение на 
въглероден диоксид и не се отнасят конкретно до разглеждания проект.

По въпроса за процедурите за публично участие, Комисията констатира, че е било 
проведено проучване на общественото мнение в периода 21 юли - 22 септември 2008 г. 
и че е била създадена местна комисия за информация и наблюдение с цел да следи 
проекта, така че мнението на обществеността е било взето предвид в съответствие с 
разпоредбите на Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката 
на въздействието на определени публични и частни проекти върху околната среда.

Заключения

Въз основа на наличната към момента информация, Комисията счита, че разпоредбите 
на Директива 2009/31/ЕО относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки 
формации не са приложими и че разпоредбите на Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 
27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на определени публични и частни 
проекти върху околната среда са били спазени.


