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Suġġett: Petizzjoni 0759/2011, imressqa minn Elise Michaud, ta’ ċittadinanza Franċiża, 
b’żewġ firem, dwar il-protesta kontra sit fejn jinħażen is-CO2 f’Jurançon (Pyrénés 
Atlantique), li allegament jikser id-Direttiva 2009/31/KE dwar il-ħżin ġeoloġiku 
tad-dijossidu tal-karbonju

1. Sommarju tal-petizzjoni

F’Mejju 2009, il-kumpanija taż-żejt TOTAL kisbet permess għall-ħżin ta’ 120,000 tunnellata 
ta’ CO2 f’Jurançon (Pyrénés Atlantique). Skont il-petizzjonanti, is-sit jinsab f’żona siżmika, 
fil-qalba ta’ żona ta’ vitikultura. Tliet proġetti simili fl-Istati Uniti, fil-Pajjiżi l-Baxxi u fil-
Ġermanja kollha twaqqfu minħabba r-riskji u l-protesti tal-poplu. Il-permess miksub minn 
TOTAL ma jinkludix fih ir-responsabilità tagħhom fir-rigward tal-effetti fit-tul, kif rikjest 
mid-Direttiva 2009/31/KE dwar il-ħżin ġeoloġiku tad-dijossidu tal-karbonju. Barra minn 
hekk, il-petizzjoni tallega li l-proċeduri tal-konsultazzjoni pubblika ma kinux trasparenti jew 
f’konformità mal-parametri stabbiliti fil-leġiżlazzjoni. Il-petizzjoni saħansitra tallega l-
influwenza ta’ korruzzjoni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta' Novembru 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Ġunju 2012

Il-petizzjoni

Il-petizzjonanta targumenta li l-proġett tal-qbid u l-ħżin tas-CO2 li twettqet minn TEPF France 
f’Jurançon ma toperax b’konformitá mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2009/31/KE fir-
rigward tal-ħżin ġeoloġiku tad-dijossidu tal-karbonju. 
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B’mod partikolari, il-petizzjonanta ssostni li:
- des rapports ont démontré que le projet comporte plusieurs risques environnementaux, y 
compris des risques de fuite;
- ir-responsabilitá tal-proġett fuq terminu ta’ żmien medju u twil m’hija rregolata mkien;
- il-proċeduri tal-parteċipazzjoni pubblika ma kinux trasparenti u lanqas suffiċjenti.

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Wara li ġew studjati t-tweġibiet tar-Repubblika Franċiża għall-mistoqsijiet tagħha, il-
Kummissjoni tiddikjara li s-sit inkwistjoni, esplojtat minn TEPF France, mhuwiex sit ta’ ħżin 
iżda sit fejn jitwettqu t-testijiet bl-injezzjoni f’depożitu tal-gass eżawrit fil-qafas tal-
konċessjoni ta’ mini ta’ idrokarburi tal-gass u li dan is-sit hu esplojtat bl-għan ta’ permess ta’ 
esplorazzjoni. Fil-fatt, id-digriet prefettorjali Nru 09/IC/122 u d-digriet li jemenda Nru 2609-
11-62 jawtorizzaw lil TEPF France twettaq provi ta’ injezzjoni sal-limitu ta’ 90 000 tunnellata 
sa’ Lulju 2013.

Il-Kummissjoni testima għalhekk li l-proġett li kien is-suġġett tal-petizzjoni ma jaqax taħt il-
kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2009/31/KE rigward il-ħżin ġeoloġika tad-dijossidu tal-
karbonju (Artikolu 2, paragrafu 2, tad-Direttiva) u li l-kwistjonijiet marbuta mal-konformità 
tal-proġett għad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva għalhekk m’għandhomx suġġett.

Fir-rigward tal-kwistjoni tar-riskji ambjentali, il-Kummissjoni tenfasizza li r-rapporti 
msemmija mill-petizzjonant huma rapporti ta’ karattru ġenerali dwar it-teknika ta’ ħżin tas-
CO2 u mhux ta’ rapporti speċifiċi dwar il-proġett in kwistjoni.

Fir-rigward tal-kwistjoni tal-proċeduri ta’ parteċipazzjoni pubblika, il-Kummissjoni tiddikjara 
li twettaq stħarriġ pubbliku mill-21 ta’ Lulju sat-22 ta’ Settembru 2008 u li Kumitat Lokali 
tal-Informazzjoni u s-Segwitu (CLIS) ġie stabbilit biex isegwi l-proġett, billi ġie kkonsultat il-
pubbliku b’konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 85/337/KEE tal-Kunsill tas-27 ta’ 
Ġunju 1985 dwar l-evalwazzjoni tal-inċidenzi ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-
ambjent.

Konklużjonijiet

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli bħalissa, il-Kummissjoni testima li d-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva 2009/31/KE dwar il-ħżin ġeoloġiku tad-dijossidu tal-karbonju mhumiex 
applikabbli u li d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 85/337/KEE tal-Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 
1985 dwar l-evalwazzjoni tal-inċidenzi ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent ġew 
irrispettati.


