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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0759/2011, adresată de Elise Michaud, de cetățenie franceză, 
însoțită de două semnături, privind protestul împotriva unui sit de stocare a 
CO2 situat în Jurançon (Pirineii Atlantici), care ar încălca 
Directiva 2009/31/CE privind stocarea geologică a dioxidului de carbon.

1. Rezumatul petiției

Compania de petrol TOTAL a obținut în luna mai 2009 o autorizație de stocare a 120 000 de 
tone de CO2 la Jurançon (Pirineii Atlantici). Conform petiționarilor, situl se află într-o zonă 
seismică, în centrul unei regiuni viticole. Trei proiecte similare din Statele Unite, Țările de Jos 
și Germania au fost suspendate din cauza riscurilor și protestelor populației. Autorizația 
obținută de compania TOTAL nu include și responsabilitatea acesteia în ceea ce privește 
posibilele efecte pe termen lung, așa cum este prevăzut în Directiva 2009/31/CE privind 
stocarea geologică a dioxidului de carbon. În plus, petiția susține că procedurile de consultare 
publică nu au fost transparente sau în conformitate cu parametrii prevăzuți de legislație. 
Acesta susține chiar că ar fi un caz de trafic de influență.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iunie 2012

Petiția

Petiționarul susține că proiectul de captare și stocare ale CO2, desfășurat de TEPF France în 
Jurançon, nu respectă dispozițiile Directivei 2009/31/CE privind stocarea geologică a 
dioxidului de carbon. 
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În special, petiționarul susține că:
- rapoartele demonstrează că proiectul prezintă numeroase riscuri la adresa mediului, printre 
care și riscuri de scurgere;
- nu se reglementează în niciun document responsabilitatea pe termen mediu și lung pentru 
acest proiect;
- procedurile de participare publică nu au fost transparente și suficiente.

Observațiile Comisiei 

În urma studierii răspunsurilor primite din partea Republicii Franceze la întrebările sale, 
Comisia constată că situl în cauză, aflat sub exploatarea TEPF France, nu este un sit de 
stocare, ci un sit unde se desfășoară teste de injectare într-un zăcământ epuizat de gaz în 
cadrul concesionării unor mine de hidrocarburi gazoase și că acest sit este exploatat pe baza 
unui permis de explorare. De fapt, hotărârea prefectului nr. 09/IC/122 și hotărârea 
modificatoare nr. 2609-11-62 autorizează TEPF France să desfășoare încercări de injectare în 
limita a 90 000 de tone până la sfârșitul lunii iulie 2013. 

Prin urmare, Comisia estimează că proiectul care face obiectul petiției nu intră în domeniul de 
aplicare al Directivei 2009/31/CE privind stocarea geologică a dioxidului de carbon [articolul 
2 alineatul (2) al Directivei], iar întrebările legate de conformitatea proiectului cu dispozițiile 
directivei nu sunt, așadar, aplicabile. 

În ceea ce privește întrebarea privind riscurile de mediu, Comisia subliniază faptul că 
rapoartele menționate de petiționar sunt rapoarte cu caracter general privind tehnica de stocare 
a CO2, și nu rapoarte specifice legate de proiectul în cauză. 

În ceea ce privește întrebarea privind procedurile de participare publică, Comisia constată că 
între 21 iulie și 22 septembrie 2008 s-a organizat o anchetă publică și că pentru monitorizarea 
proiectului a fost instituită o comisie locală de informare și urmărire (CLIS), astfel că publicul 
a fost consultat în conformitate cu dispozițiile Directivei 85/337/CEE a Consiliului din 27 
iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

Concluzii

Pe baza informațiilor disponibile în prezent, Comisia estimează că dispozițiile Directivei 
2009/31/CE privind stocarea geologică a dioxidului de carbon nu sunt aplicabile și că au fost 
respectate dispozițiile Directivei 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului. 


