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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0759/2011, ingediend door Elise Michaud (Franse 
nationaliteit), gesteund door 2 medeondertekenaars, over een protest tegen 
een CO2-opslaglocatie in Jurançon (Pyrénées-Atlantiques) die in strijd zou 
zijn met Richtlijn 2009/31/EG betreffende de geologische opslag van 
kooldioxide

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De oliemaatschappij TOTAL verkreeg in mei 2009 een vergunning voor de opslag van 
120 000 ton CO2 in Jurançon (Pyrénées-Atlantiques). Volgens indieners bevindt de locatie 
zich in een aardbevingsgevoelig gebied, in het hart van een wijnbouwareaal. Drie soortgelijke 
projecten in de Verenigde Staten, Nederland en Duitsland zijn alle gestaakt vanwege de 
risico’s en protesten van de bevolking. De door TOTAL verkregen vergunning heeft geen 
betrekking op de aansprakelijkheid van de oliemaatschappij voor mogelijke 
langetermijneffecten, hoewel dit vereist is op grond van Richtlijn 2009/31/EG betreffende de 
geologische opslag van kooldioxide. Daarnaast stelt indiener dat de 
openbareraadplegingsprocedures niet transparant waren of strijdig met de parameters die in de 
wetgeving zijn vastgelegd. In het verzoekschrift wordt zelfs van omkoping gewag gemaakt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012

Het verzoekschrift
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De indiener beweert dat het project tot afvangen en opslaan van CO2, uitgevoerd door TEPF 
France in de regio Jurançon, niet voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn 2009/31/EG 
betreffende de geologische opslag van kooldioxide. 

De indiener stelt met name dat:
- verslagen aantonen dat het project meerdere milieurisico's met zich meebrengt, waaronder 
risico's op lekken;
- de aansprakelijkheid voor het project op middellange en lange termijn nergens is geregeld;
- de openbareraadplegingsprocedures tekort zijn geschoten en niet-transparant waren.

Antwoord van de Commissie

Na bestudering van de antwoorden van de Franse republiek op haar vragen, constateert de 
Commissie dat de bewuste locatie welke in gebruik is bij TEPF France, niet dient als 
opslagplaats maar een uitgeput gasveld betreft waar proeven worden genomen met inspuiting 
in verband met een concessie voor mijnbouw van koolwaterstofgassen en dat hiervoor een 
exploratievergunning is afgegeven. Bij prefectoraal besluit nr. 09/IC/122 en wijzigingsbesluit 
nr. 2609-11-62 is TEPF vergunning verleend om tot juli 2013 proeven met inspuiting uit te 
voeren tot maximaal 90 000 ton.

De Commissie is dan ook van oordeel dat het project dat onderwerp is van het verzoekschrift 
niet binnen het toepassingsgebied valt van Richtlijn 2009/31/EG betreffende de geologische 
opslag van kooldioxide (artikel 2, lid 2) en dat de kwestie of het project voldoet aan de 
vereisten van de Richtlijn haar betekenis heeft verloren.

Met het oog op de milieurisico's benadrukt de Commissie dat de door de indiener genoemde 
verslagen van algemene aard zijn over de techniek van CO2-opslag en niet specifiek 
betrekking hebben op het onderhavige project. 

Met betrekking tot de openbareraadplegingsprocedures constateert de Commissie dat een 
openbare raadpleging van 21 juli tot 22 september 2008 is georganiseerd en dat een Locale 
informatie-en begeleidingscommissie (CLIS) was ingesteld ter begeleiding van het project en 
dat de burgers zijn geraadpleegd overeenkomstig de bepalingen van de Richtlijn 85/337/EEG 
van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare 
en particuliere projecten.

Conclusies

Op grond van de thans beschikbare informatie is de Commissie van oordeel dat de bepalingen 
van de Richtlijn 2009/31/EG betreffende de geologische opslag van kooldioxide niet van 
toepassing zijn en dat de bepalingen van de Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 
1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 
projecten, in acht zijn genomen.


