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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0759/2011, którą złożyła Elise Michaud (Francja) z 2 podpisami,
w sprawie protestu przeciwko składowisku CO2 w Jurançon (Pireneje 
Atlantyckie ) naruszającemu rzekomo dyrektywę 2009/31/WE w sprawie 
geologicznego składowania dwutlenku węgla

1. Streszczenie petycji

W maju 2009 r. przedsiębiorstwo naftowe TOTAL uzyskało pozwolenie na składowanie 
120000 ton CO2 w Jurançon (Pireneje Atlantyckie). Według składających petycję 
składowisko to mieści się w strefie sejsmicznej, w samym sercu obszaru hodowli winorośli. 
Realizacja trzech podobnych przedsięwzięć w USA, Holandii i Niemczech została 
wstrzymana ze względu na zagrożenia, a także protesty ludności. W pozwoleniu uzyskanym 
przez TOTAL nie uwzględnia się odpowiedzialności tego przedsiębiorstwa za skutki 
długoterminowe, jak wymaga tego dyrektywa 2009/31/WE w sprawie geologicznego 
składowania dwutlenku węgla. W petycji zarzuca się ponadto, że procedury konsultacji 
społecznych nie były przejrzyste i zgodne z parametrami określonymi w przedmiotowym 
prawodawstwie. Formułuje się nawet zarzut oddziaływania za pomocą łapówkarstwa.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

Petycja

Składający petycję utrzymuje, że projekt wychwytywania i składowania CO2 prowadzony 
przez TEPF France w Jurançon nie jest realizowany z poszanowaniem przepisów dyrektywy 
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2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla.

Składający petycję utrzymuje zwłaszcza, że:
– sprawozdania wykazały, że projekt zawiera duże ryzyko środowiskowe, w tym ryzyko 
wycieku;
– średnio- i długoterminowa odpowiedzialność projektu nie jest nigdzie uregulowana;
– procedury udziału publicznego były nieprzejrzyste i niewystarczające.

Uwagi Komisji

Po rozpatrzeniu odpowiedzi Republiki Francuskiej Komisja stwierdza, że omawiane 
składowisko, eksploatowane przez TEPF France, nie jest właściwie składowiskiem, lecz 
miejscem, w którym prowadzi się testy polegające na wtłaczaniu do wyczerpanego złoża gazu 
w ramach koncesji na wydobywanie węglowodorów gazowych oraz że miejsce to jest 
użytkowane na mocy pozwolenia na badania. Na mocy zarządzenia prefekta nr 09/IC/122 
oraz zarządzenia zmieniającego nr 2609-11-62 TEPF France ma prawo prowadzić próby 
wtłaczania ilości nieprzekraczającej 90 000 ton do lipca 2013 r.

Komisja uważa więc, że projekt, który jest przedmiotem petycji, nie wchodzi w zakres 
stosowania dyrektywy 2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla 
(art. 2 ust. 2 dyrektywy) oraz że kwestie dotyczące zgodności projektu z przepisami 
dyrektywy są bezprzedmiotowe.

Jeśli chodzi o ryzyko dla środowiska, Komisja podkreśla, że sprawozdania wspomniane przez 
składającego petycję dotyczą ogólnie techniki składowania CO2, nie zaś konkretnie 
omawianego projektu.

Jeśli chodzi o procedury udziału publicznego, Komisja stwierdza, że przeprowadzono sondaż 
publiczny w dniach 21 lipca – 22 września 2008 r. oraz że powołano lokalną komisję 
informacji i nadzoru do monitorowania projektu, co oznacza, że zasięgnięto opinii 
społeczeństwa zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. 
w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne 
na środowisko naturalne.

Podsumowanie

Na podstawie obecnie dostępnych informacji Komisja uważa, że przepisy dyrektywy 
2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla nie mają zastosowania, 
a przepisy dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 
zostały zachowane.


