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Lūgumrakstu komiteja

27.6.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0759/2011, ko iesniedza Francijas valstspiederīgā Elise Michaud
un kam pievienoti 2 paraksti, par iebildumiem pret CO2 uzglabāšanas vietu 
Jurançon (Atlantijas Pirenejos), kas, iespējams, ir pretrunā 
Direktīvas 2009/31/EK par oglekļa dioksīna ģeoloģisko uzglabāšanu noteikumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Naftas kompānija TOTAL 2009. gada maijā saņēma atļauju Jurançon (Atlantijas Pirenejos) 
uzglabāt 120 000 tonnas CO2. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēju sniegto informāciju šī vieta 
atrodas seismiskā zonā, vīnogu audzēšanas reģiona pašā vidū. Trīs līdzīgi projekti ASV, 
Nīderlandē un Vācijā tika apturēti risku un sabiedrības protestu dēļ. Kompānijai TOTAL 
piešķirtajā atļaujā nav paredzēta kompānijas atbildība par iespējamo ietekmi ilgtermiņā, kā tas 
noteikts Direktīvā 2009/31/EK par oglekļa dioksīna ģeoloģisko uzglabāšanu. Lūgumrakstā ir 
arī norādīts, ka sabiedriskā apspriešana nenotika pārredzamā veidā un atbilstoši tiesību aktos 
paredzētajiem kritērijiem. Ir pat minēts, ka šo procesu, iespējams, ietekmēja arī kukuļošana.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 15. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

"Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka TEPF France vadītajā un Jurançon īstenotajā CO2 
uztveršanas un glabāšanas projektā netiek ievēroti Direktīvas 2009/31/EK par oglekļa 
dioksīda ģeoloģisko uzglabāšanu noteikumi. 



CM\907464LV.doc PE492.718v01-002/2CM\907464LV.doc

LV

Lūgumraksta iesniedzējs jo īpaši uzskata, ka:
– ziņojumi ir apliecinājuši, ka projekts ietver vairākus vides riskus, tostarp noplūdes risku;
– vidēja un ilga termiņa atbildība par projektu nekur nav reglamentēta;
– publiskas līdzdalības procedūras ir nepārredzamas un nepietiekamas.

Komisijas komentāri

Pēc iepazīšanās ar Francijas Republikas sniegtajām atbildēm uz šiem jautājumiem Komisija 
konstatēja, ka TEPF France izmantotais objekts nav uzglabāšanas vieta, bet vieta, kur tiek 
veikti iepludināšanas testi izsmeltā gāzes laukā saistībā ar gāzveida ogļūdenražu ieguves vietu 
koncesiju, un ka šis objekts tiek izmantots atbilstīgi izpētes atļaujai. Prefektūras lēmums 
Nr. 09/IC/122 un grozījuma lēmums Nr. 2609-11-62 atļauj TEPF France veikt iepludināšanas 
izmēģinājumus ar 90 000 tonnu ierobežojumu līdz 2013. gada jūlijam.

Līdz ar to Komisija uzskata, ka projekts, uz kuru attiecas lūgumraksts, nav Direktīvas 
2009/31/EK par oglekļa dioksīda ģeoloģisko uzglabāšanu (direktīvas 2. panta 2. punkts) 
darbības jomā un ka tādēļ jautājumi par projekta atbilsmi direktīvas noteikumiem šajā 
gadījumā ir neatbilstīgi.

Attiecībā uz vides riskiem Komisija uzsver, ka lūgumraksta iesniedzēja minētie ziņojumi ir 
vispārīgi ziņojumi par CO2 uzglabāšanas metodēm, nevis konkrēti ziņojumi par minēto 
jautājumu.

Kas attiecas uz publiskās līdzdalības procedūrām, Komisija konstatē, ka 2008. gada 21. jūlijā 
— 22. septembrī ir rīkota sabiedriska aptauja un ka ir izveidota vietējā uzraudzības komiteja 
(CLIS), lai sekotu šim projektam, apspriežoties ar sabiedrību atbilstīgi Padomes 1985. gada 
27. jūnija Direktīvai 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu.

Secinājumi

Balstoties uz pašlaik pieejamo informāciju, Komisija uzskata, ka Direktīvas 2009/31/EK par 
oglekļa dioksīda ģeoloģisko uzglabāšanu noteikumi uz šo gadījumu neattiecas un ka 
Direktīvas 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu noteikumi ir ievēroti."


