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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0759/2011 af Elise Michaud, fransk statsborger, og to 
medunderskrivere, om en protest imod et CO2-lager i Jurançon (Pyrénés 
Atlantique), der angiveligt er i strid med direktiv 2009/31/EF om geologisk 
lagring af kuldioxid

1. Sammendrag

Olieselskabet Total fik i maj 2009 en tilladelse til oplagring af 120.000 t CO2 i Jurançon 
(Pyrénés Atlantique). I henhold til andragerne befinder stedet sig i en seismisk zone i hjertet 
af et vindyrkningsområde. Tre lignende projekter i USA, Nederlandene og Tyskland er alle 
blevet standset som følge af risici og folkelige protester. Totals tilladelse forpligter ikke 
selskabet til at tage ansvaret for mulige langtidsvirkninger, som krævet i henhold til direktiv 
2009/31/EF om geologisk lagring af kuldioxid. Endvidere hævdes det i andragendet, at de 
offentlige høringsprocedurer ikke var gennemskuelige eller i overensstemmelse med de 
parametre, der er fastlagt i lovgivningen. Der gås så langt som til at hævde, at der har været 
tale om korruption.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juni 2012

”Andragendet

Andrageren fremfører, at projektet vedrørende opsamling og oplagring af CO2, der 
gennemføres af TEPF France i Jurançon ikke overholder bestemmelserne i direktiv 
2009/31/EF vedrørende geologisk lagring af kuldioxid. 
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Andrageren hævder bl.a.:
- at rapporter har påvist, at projektet indebærer adskillige miljørisici, herunder risici for 
udslip;
- at ansvaret for projektet på mellemlang og lang sigt på ingen måde er reguleret

- at procedurerne vedrørende offentlig deltagelse var ikke-gennemsigtige og utilstrækkelige.

Kommissionens bemærkninger 

Efter at have undersøgt Republikken Frankrigs svar på spørgsmålene fra Kommissionen 
konstaterer Kommissionen, at det pågældende område, der drives af TEPF France, ikke er et 
oplagringsområde, men et område, hvor injektioner ind i et udtømt gasfelt testes på grundlag 
af en tilladelse til at udvinde gasformige carbonhydrider, og at dette område udnyttes på 
grundlag af en udvindingstilladelse. Således giver præfektens bestemmelse nr. 09/IC/122 og 
den ændrede bestemmelse nr. 2609-11-62 TEPF France tilladelse til at foretage 
injektionsprøver på op til 90 000 tons indtil juli 2013.

Kommissionen mener således, at det projekt, dette andragende drejer sig om, falder uden for 
anvendelsesområdet af direktiv 2009/31/EF om geologisk lagring af kuldioixid (artikel 2, stk. 
2, i direktivet), og spørgsmålet vedrørende projektets overensstemmelse med bestemmelserne 
i dette direktiv er derfor irrelevant.

For så vidt angår spørgsmålene om risiko for miljøet, understreger Kommissionen, at de 
rapporter, der nævnes af andrageren, er rapporter af generel art om carbonoplagringsteknologi 
og ikke specifikke rapporter om det pågældende projekt.

Med hensyn til procedurerne for offentlig deltagelse bemærker Kommissionen, at der blev 
afholdt en offentlig høring fra den 21. juli til den 22. september 2008, og at en lokal 
informations- og tilsynskomité blev nedsat for at føre tilsyn med projektet, således at 
offentligheden blev konsulteret i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets direktiv 
85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet.

Konklusion

På grundlag af de for øjeblikket foreliggende oplysninger mener Kommissionen, at 
bestemmelserne i direktiv 2009/31/EF om geologisk lagring af kuldioxid ikke finder 
anvendelse, og at bestemmelserne i Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om 
vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet er blevet overholdt.”


