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EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

27.6.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0759/2011 dėl prieštaravimo, susijusio su CO2 saugykla 
Žiuransone, Atlanto Pirėnai, tariamai pažeidžiančia Direktyvą 2009/31/EB 
dėl anglies dioksido geologinio saugojimo, kurią pateikė Prancūzijos pilietė 
Elise Michaud, su 2 parašais

1. Peticijos santrauka

2009 m. gegužės mėn. įmonė TOTAL gavo leidimą Žiuransone, Atlanto Pirėnai, saugoti 
120 000 tonų CO2. Peticijos pateikėjai tvirtina, kad saugykla yra seisminėje zonoje, pačiame 
vynuogynų centre. Trims panašiems projektams JAV, Nyderlanduose ir Vokietijoje buvo 
užkirstas kelias dėl keliamo pavojaus ir visuomenės protestų. TOTAL gautas leidimas įmonei 
neužtraukia atsakomybės dėl galimų ilgalaikių pasekmių, kaip to reikalaujama pagal 
Direktyvą 2009/31/EB dėl anglies dioksido geologinio saugojimo. Be to, peticijoje teigiama, 
kad viešo konsultavimosi procedūros atliktos neskaidriai ir neatitiko teisės aktuose nustatytų 
reikalavimų. Joje net kalbama apie kyšininkavimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. birželio 27 d.

Peticija

Peticijos pateikėja tvirtina, kad vykdydama anglies dioksido surinkimo ir saugojimo projektą 
Žiuransone „TEPF France“ nesilaiko Direktyvos 2009/31/EB dėl anglies dioksido geologinio 
saugojimo nuostatų.  
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Peticijos pateikėja visų pirma tvirtina, kad:
– ataskaitos parodė, kad šis projektas kelia pavojų aplinkai, taip pat ir anglies dioksido 
nutekėjimo pavojų;
– atsakomybė už vidutinės ir ilgalaikės trukmės projektą niekur nereglamentuota; 
– visuomenės dalyvavimo procedūros yra neskaidrios ir nepakankamos.

Komisijos pastabos 

Išanalizavusi Prancūzijos Respublikos pateiktus atsakymus į šiuos klausimus, Komisija 
nustatė, kad ši „TEPF France“ eksploatuojama saugykla – tai ne saugykla, o vieta, kurioje, 
naudojantis pagal koncesijos sutartį suteikta angliavandenilių dujų telkinio eksploatavimo 
teise, vykdomi anglies dioksido suleidimo į baigtą eksploatuoti dujų telkinį bandymai ir kad ši 
vieta eksploatuojama pagal suteiktą naudingųjų iškasenų žvalgybos leidimą.  Iš tikrųjų, pagal 
prefekto nutarimą Nr. 09/IC/122 ir jį iš dalies keičiantį nutarimą Nr. 2609-11-62 iki 2013 m. 
liepos mėn. „TEPF France“ leidžiama vykdyti anglies dioksido suleidimo bandymus 
neviršijant 90 000 tonų.

Taigi Komisija mano, kad peticijoje nurodytas projektas nepriklauso Direktyvos 2009/31/EB 
dėl anglies dioksido geologinio saugojimo (Direktyvos 2 straipsnio 2 dalis) taikymo sričiai, 
todėl klausimai dėl projekto atitikties šios direktyvos nuostatoms nebetenka prasmės.

Dėl klausimo apie aplinkai keliamą pavojų Komisija pabrėžia, kad peticijos pateikėjos 
minimos ataskaitos yra ne konkrečios ataskaitos dėl pirmiau nurodyto projekto, o bendro 
pobūdžio ataskaitos CO2 saugojimo technologijų.

Dėl visuomenės dalyvavimo procedūrų Komisija nurodo, kad 2008 m. liepos 21 d.–rugsėjo 22 
d. buvo surengta visuomenės apklausa ir įsteigtas Vietos informacinis ir priežiūros komitetas 
(CLIS) siekiant stebėti šį projektą, todėl vadovaujantis 1985 m. birželio 27 d. Tarybos 
direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo 
buvo pasikonsultuota su visuomene.

Išvados

Remdamasi šiuo metu prieinama informacija Komisija mano, kad direktyvos 2009/31/EB dėl 
anglies dioksido geologinio saugojimo nuostatos netaikytinos, o 1985 m. birželio 27 d. 
Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo nuostatų buvo laikytasi. 


