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Tárgy: Elise Michaud francia állampolgár által benyújtott 0759/2011. számú, 
2 aláírást tartalmazó petíció a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 
2009/31/EK irányelvet állítólagosan sértő, Jurançonban (Pyrénées-
Atlantiques) található szén-dioxid-tárolóhely elleni tiltakozásáról

1. A petíció összefoglalása

A TOTAL olajtársaság 2009 májusában 120 000 tonna szén-dioxid Jurançonban való 
(Pyrénées-Atlantiques) tárolására kapott engedélyt. A petíció benyújtói szerint a telep egy 
földrengéseknek kitett övezetben, egy bortermelő régió szívében található. A kockázatok és a 
nyilvánosság tiltakozásai miatt az Egyesült Államokban, Hollandiában és Németországban 
már leállítottak három hasonló projektet. A TOTAL engedélye alapján a társaságot nem 
terheli felelősség a lehetséges hosszú távú hatásokért, amint azt a szén-dioxid geológiai 
tárolásáról szóló 2009/31/EK irányelv előírná. A petícióban foglalt állítások szerint ezenkívül 
a nyilvános konzultációs eljárások nem voltak átláthatóak, és nem álltak összhangban a 
jogszabályokban meghatározott paraméterekkel. Sőt, a petíció megvesztegetésre is utal.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. június 27.

A petíció

A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy a francia TEPF által irányított szén-dioxid-
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leválasztással és -tárolással foglalkozó jurançoni projekt nem felel meg a szén-dioxid 
geológiai tárolásáról szóló 2009/31/EK irányelv rendelkezéseinek. 

A petíció benyújtója különösen a következőket emeli ki:
– jelentések mutattak rá arra, hogy a projekt számos környezeti kockázattal jár, többek között 
fennáll a szivárgás veszélye;
– a projektre vonatkozó közép- és hosszú távú felelősség kérdése sehol sincs szabályozva;
– a nyilvánosság bevonására irányuló eljárások nem voltak átláthatóak vagy megfelelőek.

A Bizottság észrevételei 

Miután a Bizottság megvizsgálta a Francia Köztársaság által a kérdéseire adott válaszokat, 
megállapította, hogy a francia TEPF által üzemeltetett, szóban forgó létesítmény nem 
tárolóhely, hanem egy olyan helyszín, ahol – talajfelderítési engedély birtokában – egy 
kimerített gázmezőben próbabesajtolásokat végeznek. A 09/IC/122. számú prefektusi rendelet 
és a 2609-11-62. számú módosító rendelet feljogosítja a francia TEPF-et, hogy 2013. júliusáig 
legfeljebb 90 000 tonnányi próbabesajtolást végezzen.

A Bizottság tehát úgy véli, hogy a petíció tárgyát képező projekt nem tartozik a szén-dioxid 
geológiai tárolásáról szóló 2009/31/EK irányelv hatáskörébe (az irányelv 2. cikkének (2) 
bekezdése), így okafogyottak a projektnek az irányelv rendelkezéseivel való összhangjára 
vonatkozó kérdések.

Ami a környezeti kockázatokat illeti, a Bizottság hangsúlyozza, hogy a petíció benyújtója 
által említett jelentések általánosságban a szén-dioxid tárolásának technológiájára 
vonatkoznak, nem pedig konkrétan a szóban forgó projektre.

A nyilvánosság bevonására irányuló eljárásokkal kapcsolatban a Bizottság megállapítja, hogy 
2008. július 21. és szeptember 22. között közvélemény-kutatást szerveztek, valamint hogy a 
projekt nyomon követésére felállítottak egy helyi tájékoztatási és nyomon követési 
bizottságot, így tehát a nyilvánossággal az egyes köz- és magánprojektek környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK tanácsi irányelv rendelkezéseinek 
megfelelően konzultációt folytattak.

Következtetések

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság úgy véli, hogy a szén-dioxid 
geológiai tárolásáról szóló 2009/31/EK irányelv rendelkezései nem alkalmazandók, valamint 
hogy az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
85/337/EGK tanácsi irányelv rendelkezéseit tiszteletben tartották.


