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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.11.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0221/2012, внесена от Luta Antoine Mwe-Katone, с конгоанско 
гражданство, относно замърсяването, причинено от френското 
нефтодобивно дружество Perenco по крайбрежието на Конго

1. Резюме на петицията

Според уебсайта на Perenco France, дружеството започва да експлоатира залежите на 
нефт и газ в Конго през 2000 г. и оттогава регистрира устойчив ръст. „Понастоящем 
Perenco е единственото нефтодобивно предприятие в Демократична република Конго и 
най-големият инвеститор и данъкоплатец в страната“. Вносителят на петицията не 
предоставя никаква информация относно твърденията си за замърсяване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 юни 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 ноември 2012 г.

Комисията не разполага с правомощията да оценява спазването на стандартите в 
областта на околната среда от страна на Демократична република Конго, на 
действащите там нефтодобивни предприятия и по-специално на посоченото в 
петицията дружество Perenco.  По принцип становищата на страните (нефтодобивните 
предприятия и природозащитниците или асоциациите на местните жители) са 
изключително противоречиви и съдържат – както едните, така и другите – част от 
истината.  Коментарите по-долу са фактически и просто преразказват изявления или 
становища на заинтересованите страни.  

Жалби срещу предприятието PERENCO
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Дружеството експлоатира обекта край Муанда на 200 км. от Матади. През 2007 г. и 
2010 г. са били внесени жалби срещу дружеството за замърсяване. През 2010 г. жалбата 
се отнася до възможни депозити на токсични отпадъци в Атлантическия океан 
(http://french.news.cn/afrique/2011-01/01/c_13672804.htm). Органите на Долно Конго 
създават комисия за разследване. През този период делегацията на Европейския съюз в 
Демократична република Конго се среща с редица действащи лица.

Среща с Групата за екологически проучвания на Конго (GEEC), публичен орган, 
свързан с Министерството на околната среда

Много от нефтодобивните предприятия, подписали конвенции в областта на добива на 
нефт преди 2005 г., не спазват нормите за опазване на околната среда в местата на 
добив и околностите им.
Практиката на изгаряне (от англ. flaring,изгаряне с факли на изхвърления природен газ 
на различни етапи от експлоатацията на нефт или природен газ) има двоен отрицателен 
ефект: от една страна се разхищава природният ресурс, а от друга страна се отделя 
въглероден диоксид (CO2), който е основният парников газ. Тази практика вече не се 
използва в много страни, но продължава да се използва в Демократична република 
Конго и следователно в Муанда. Изгарянето се извършва на няколко метра от жилищни 
сгради или от полета и ферми на местните жители. Засегнатите предприятия невинаги 
отстраняват правилно замърсяването от местата на добив. Това е сериозен проблем за 
населението. За GEEC понякога е трудно да получи достъп до местата на добив и да 
направи проучвания. 
В предишните конвенции в областта на добива на нефт има празноти по отношение на 
мерките за прилагане за опазване на околната среда. Министерството на околната среда 
е изискало подписването на допълнителни клаузи към тези конвенции. 
Новият кодекс за въглеводородите вече изисква от всяко нефтодобивно предприятие да 
извърши оценка на въздействието върху околната среда и да изработи план за 
управление на околната среда. Министерството на околната среда вече трябва да 
участва в преговорите и подписването на договори за добив на нефт по силата на новия 
кодекс за въглеводородите. 

Среща с представител на Commission du courant Marin на Гвинея и на националния 
план за извънредни ситуации POLMAR 

Участникът в срещата е потвърдил съществуването на практики, неспазващи 
съответната околна среда. Населението често се обръща към местните органи, но те не 
предприемат мерки. Подобна експлоатация има вредни последици за здравето на 
населението, особено за децата, както и за други икономически фактори. 
Предприятието, което експлоатира обекта, има отдел „Здраве, околна среда, 
безопасност и качество“, но не предприема достатъчно мерки, за да опазва околната 
среда и да отстранява замърсяването. 
Министерството на околната среда е възприело подход на участие и призовава 
населението да съобщава за констатирани нарушения. То обаче не разполага с 
достатъчно средства, за да проследява преписките.
Министерството би желало да накара нефтодобивните предприятия да подпишат 
кодекс за добро поведение за спазване на националния план за извънредни ситуации и 
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създаване на фонд за интервенции при извънредни ситуации и за солидарност. 

Становище на предприятието PERENCO

Цитат от 
http://magazinecam.com/index.php?action=view&id=208&section=26&module=newsmodule
&src=@random4608468086433 :
„По-голямата част от нефтените разливи, за които знаем, са свързани с вандализъм, 
извършен от „нецивилизовани“ лица: рязане на тръби, пренасящи суров петрол, 
злонамерена намеса в действащи кладенци, да не говорим за кражби на електрически 
материали и унищожаване на съоръжения. Жалко е, че тези постъпки остават 
ненаказани. През 2007 г. Perenco е вложило много средства в закупуване на оборудване, 
позволяващо справяне с разлива на нефт и ограничаване на последиците от него. Също 
така работим ръка за ръка с местните органи, отговорни за околната среда. “

По време на кръгла маса относно гражданската отговорност на предприятията, 
проведена в Киншаса през юни 2012 г., от PERENCO заявяват, че предприятието е 
приело необходимите разпоредби за безопасността на населението и на околната среда 
в обекта в Муанда и за тази цел разполага с бюджет от един милион долара. 

Неотдавнашни събития на национално равнище

Неотдавна Министерството на околната среда, на опазването на земята и на туризма 
предприе редица инициативи, за да гарантира по-добре спазването на 
законодателството и да осигури управление на рисковете. През август 2012 г. беше 
организиран национален семинар с цел да бъдат преразгледани картите на 
чувствителните обекти предвид въвеждането на план за интервенции в извънредни 
ситуации (POLMARC). 

От 2 до 5 октомври 2012 г .  беше проведен семинар с цел динамизиране на 
сътрудничеството за въвеждане на националния план за извънредни ситуации за борба 
с нефтените замърсявания между три министерства (на околната среда, на 
въглеводородите и на транспорта), осем нефтодобивни предприятия (PERENCO REP, 
SURESTREAM, ENERGULF, SOCO EP DRC, CAPTIKAT & FOXWHELP, SAC OIL, 
SOCIR, SEP CONGO) и четири пристанищни дружества (CVM (RVM), SCTP 
(ONATRA), SOCOPE , AGENCES MARITIMES).

Заключение

Делегацията на Европейския съюз в Демократична република Конго следи досиетата, 
свързани с околната среда и експлоатацията на природните ресурси. Тя е установила 
проактивен диалог с новата администрация, работеща от май 2012 г. Този диалог има за 
цел Демократична република Конго да спазва международните си ангажименти и също 
така да подобрява и прилага националното си законодателство. Конкретно за сектора на 
нефтодобива, такъв беше случаят през 2010/2011 г. с жалбите срещу предприятието 
Perenco, а понастоящем такъв е въпросът с даването на право на проучване и 
експлоатация във Вирунга. 
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Предстоящото подписване на меморандум за разбирателство за сътрудничество за 
въвеждането на национален план за извънредни ситуации за борба срещу 
замърсяването от нефтодобива представлява сигурен напредък. Това би имало за цел 
въвеждането на план за извънредни ситуации, което обаче не е гаранция за спазване на 
нормите на експлоатация.


