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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0759/2011, της Elise Michaud, γαλλικής ιθαγένειας, φέρουσα 2 
υπογραφές, σχετικά με τις αντιδράσεις κατά ενός χώρου αποθήκευσης 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στο Jurançon (Pyrénées-Atlantiques), ο 
οποίος, κατά τα λεγόμενα, παραβιάζει την οδηγία 2009/31/ΕΚ σχετικά με την 
αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς

1. Περίληψη της αναφοράς

Τον Μάιο του 2009, η πετρελαϊκή εταιρεία TOTAL έλαβε άδεια για να αποθηκεύσει 120.000 
τόνους CO2 στο Jurançon (Pyrénées-Atlantiques). Σύμφωνα με τους αναφέροντες, ο χώρος 
βρίσκεται σε σεισμογενή περιοχή, στο κέντρο αμπελουργικής περιοχής. Στις ΗΠΑ, στις Κάτω 
Χώρες και στην Γερμανία έχουν διακοπεί τρία παρόμοια σχέδια λόγω των κινδύνων που 
ενέχουν και των διαμαρτυριών των πολιτών. Η άδεια που έλαβε η TOTAL δεν την δεσμεύει 
από άποψη ευθύνης σε περίπτωση μακροπρόθεσμων επιπτώσεων, όπως απαιτεί η οδηγία 
2009/31/ΕΚ σχετικά με την αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς. Επιπλέον, στην 
αναφορά διατυπώνονται ισχυρισμοί σύμφωνα με τους οποίους οι διαδικασίες δημόσιας 
διαβούλευσης δεν ήταν διαφανείς ή σύμφωνες με τις παραμέτρους που προβλέπονται στη 
νομοθεσία. Διατυπώνονται μάλιστα και ισχυρισμοί για αθέμιτη άσκηση επιρροής έναντι 
ανταλλάγματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012.

Η αναφορά
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Η αναφέρουσα τονίζει ότι το σχέδιο δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 που διεξάγει η εταιρία 
TEPF France στο Jurançon, δεν υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
2009/31/ΕΚ  σχετικά με την αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς. 

Ειδικότερα, η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι:
- εκθέσεις απέδειξαν ότι το σχέδιο ενέχει πολλούς περιβαλλοντικούς κινδύνους, 
συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου διαρροής·
- πουθενά δεν ρυθμίζεται η μεσοπρόθεση και μακροπρόθεσμη ευθύνη για το σχέδιο 
- οι διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης δεν ήταν επαρκείς ούτε διαφανείς.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Κατόπιν μελέτης των απαντήσεων της Γαλλικής Δημοκρατίας στις ερωτήσεις της η Επιτροπή 
διαπίστωσε ότι η εν λόγω περιοχή, την οποία εκμεταλλεύεται η TEPF France, δεν αποτελεί 
χώρο αποθήκευσης αλλά χώρο όπου διεξάγονται δοκιμές έγχυσης σε εξαντλημένα 
κοιτάσματα φυσικού αερίου στο πλαίσιο παραχώρησης ορυχείων αέριων υδρογονανθράκων 
και ότι ο χώρος αυτός αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης δυνάμει άδειας έρευνας. 
Συγκεκριμένα, η νομαρχιακή απόφαση αριθ. 09/IC/122 και η τροποποιητική απόφαση αριθ. 
2609-11-62, χορηγούν στην TEPF France άδεια για τη διεξαγωγή δοκιμών έγχυσης, με όριο 
τους 90.000 τόνους, έως τον Ιούλιο του 2013.

Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέδιο που αποτελεί αντικείμενο της αναφοράς δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/31/ΕΚ σχετικά με την αποθήκευση CO2 σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς (άρθρο 2, παράγραφος 2, της οδηγίας) και ότι τα ζητήματα 
αναφορικά με τη συμβατότητα του σχεδίου προς τις διατάξεις της οδηγίας είναι άνευ 
αντικειμένου.

Όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, η Επιτροπή τονίζει ότι οι εκθέσεις για τις 
οποίες κάνει λόγο η αναφέρουσα, είναι εκθέσεις που αναφέρονται γενικά στην τεχνική 
αποθήκευσης του CO2 και όχι συγκεκριμένα στο εν λόγω σχέδιο.

Όσον αφορά τις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι διεξήχθη 
δημόσια έρευνα από τις 21 Ιουλίου έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2008 και πως συστάθηκε μια 
τοπική επιτροπή πληροφόρησης και παρακολούθησης (CLIS) για να παρακολουθεί το σχέδιο. 
Επομένως, διεξήχθη δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημοσίων κα ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον.

Συμπεράσματα

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι διατάξεις της οδηγίας 
2009/31/ΕΚ σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς δεν εφαρμόζονται εν προκειμένω και ότι τηρήθηκαν οι διατάξεις της οδηγίας 
85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημοσίων κα ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον λήφθηκαν υπόψη.


