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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0221/2012 af Luta Antoine Mwe-Katone, congolesisk 
statsborger, om forurening af den congolesiske kyst forårsaget af det franske 
olieselskab Perenco 

1. Sammendrag

I henhold til Perenco Frances websted begyndte selskabet at udvinde olie og gas i Den 
Demokratiske Republik Congo (DRC) i 2000 og har siden udvidet løbende. "Perenco er i dag 
den eneste olieproducent i DRC og den største investor og skatteyder i landet." Andrageren 
giver ingen oplysninger om sine påstande om forurening.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15.06.12). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012

Kommissionen er ikke bemyndiget til at tage stilling til overholdelsen af miljølovgivningen i 
DRC og de operationer, der foretages af de olieselskaber, der driver virksomhed i landet, i 
dette tilfælde selskabet Perenco, som nævnes i andragendet. Overordnet set er parternes 
synspunkter (olieselskabernes, miljøforkæmpernes og de lokale organisationers) yderst 
modstridende og er for alles vedkommende partsindlæg. Nedenstående iagttagelser er således 
faktuelle og er udelukkende gengivelser af parternes påstande.  

Klager mod selskabet Perenco

Selskabet driver Muandaanlægget 200 km fra Matadi. Der blev i 2007 og 2010 indgivet 
klager mod selskabet på grund af forurening. I 2010 angik klagen mulig udledning af giftigt 
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affald i Atlanterhavet (http://french.news.cn/afrique/2011-01/01/c_13672804.htm). Der blev
nedsat et undersøgelsesudvalg af myndighederne i Nedre Congo. Den Europæiske Unions 
delegation i DRC afholdt i den periode møder med forskellige parter.

Møde med gruppen for miljøstudier i Congo (GEEC), et offentligt organ ved miljøministeriet

Mange olieselskaber, som havde undertegnet olieaftaler før 2005, overholder ikke reglerne 
om miljøbeskyttelse for anlæggene og de nærliggende områder.
Afbrænding (afbrænding af gas, engelsk flaring, sker, når overskudsgas i forbindelse med de 
forskellige stadier i udvindingen af olie og naturgas afbrændes) har en dobbelt negativ effekt, 
på den ene side i form af spild af naturressourcer og på den anden i form af udledning af 
kuldioxid (CO2), som er den mest udbredte drivhusgas. Denne teknik anvendes ikke længere i 
en lang række lande, men den bliver det stadig i DRC og dermed også i Muanda. 
Afbrændingen finder sted få meter fra bebyggede områder og naboernes marker og 
husdyropdræt. De berørte selskaber oprenser ikke altid anlæggene korrekt. Det er et alvorligt 
problem for befolkningen. Det er til tider vanskeligt for GEEC at få adgang til anlæggene og 
foretage undersøgelser. 
De tidligere olieaftaler indeholdt huller for så vidt angår de miljøbeskyttelsesforanstaltninger, 
der skal træffes. Miljøministeriet har anmodet om, at der fastsættes tillægsbestemmelser til 
disse aftaler. 
Den nye olie og gas-lovgivning stiller krav til hvert enkelt olieselskab om at gennemføre en 
vurdering af indvirkningen på miljøet og udforme en miljøforvaltningsplan. Miljøministeriet 
skal nu deltage i forhandlingerne om og undertegnelsen af oliekontrakter ifølge den nye olie 
og gas-lovgivning. 

Møde med en repræsentant for udvalget om Guineastrømmen og den nationale 
beredskabsplan ”Polmar”

Repræsentanten kunne bekræfte tilstedeværelsen af praksisser, der ikke tager noget særligt 
hensyn til det berørte miljø. De lokale myndigheder modtager ofte henvendelser fra 
befolkningen, men træffer ikke nogen foranstaltninger. Denne form for udvinding har fatale 
konsekvenser for befolkningens sundhed, navnlig børnenes, samt for andre faktorer af 
økonomiske karakter. Det selskab, der driver anlægget, har en afdeling for "Health, 
Environmental, Security and Quality", men anvender ikke tilstrækkeligt med midler til at 
beskytte og retablere miljøet. 
Miljøministeriet har vedtaget en participatorisk metode og beder befolkningen om at anmelde 
eventuelle overtrædelser. Men det har ikke tilstrækkelige midler til at følge op på disse.
Ministeriet har et ønske om at få olieselskaberne til at undertegne en adfærdskodeks for 
overholdelsen af den nationale beredskabsplan og etableringen af en interventions- og 
solidaritetsfond. 

Perencos synspunkt

Citat taget fra: 
http://magazinecam.com/index.php?action=view&id=208&section=26&module=newsmodule
&src=@random4608468086433 :
”Langt størstedelen af de olie og gas-udslip, som vi har kendskab til, skyldes vandalisme 
udført af uciviliserede personer: oversavning af rør med råolie, overlagte ulovlige indgreb på 
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brønde i produktion, for slet ikke at tale om tyveri af elektrisk materiale og ødelæggelse af 
udstyr. Det er beklageligt, at disse handlinger til stadighed går ustraffet hen. Perenco 
investerede i 2007 massivt i indkøb af udstyr til at bekæmpe olie og gas-udslip og begrænse 
virkningen af disse. Vi samarbejder ligeledes tæt med de lokale miljømyndigheder.”

I forbindelse med en rundbordssamtale om virksomheders samfundsansvar afholdt i Kinshasa 
i juni 2012 erklærede selskabet Perenco, at selskabet har truffet de nødvendige 
foranstaltninger for sikkerheden for befolkningen og miljøet ved anlægget i Muanda, og at 
den har afsat et budget på en million USD til det formål. 

Den seneste nationale udvikling

Ministeriet for miljø, jordbundsbevarelse og turisme har for nylig taget initiativ til en række 
tiltag rettet mod at sikre bedre overholdelse af lovgivningen og sikre krisestyringen. Der blev 
organiseret en national workshop i august 2012 for at revidere risikokortene forud for 
iværksættelsen af den nationale interventionsplan (Polmarc). 

Der blev afholdt en workshop den 2.-5. oktober 2012 for at øge dynamikken i samarbejdet om 
iværksættelsen af den nationale beredskabsplan til bekæmpelse af olieforurening mellem tre 
ministerier (miljøministeriet, ministeriet for olie og gas og transportministeriet), otte 
olieselskaber (PERENCO REP, SURESTREAM, ENERGULF, SOCO EP DRC, CAPTIKAT 
& FOXWHELP, SAC OIL, SOCIR, SEP CONGO) og fire havneselskaber (CVM (RVM), 
SCTP (ONATRA), SOCOPE , AGENCES MARITIMES).

Konklusion

Den Europæiske Unions delegation i DRC følger de sager, der har forbindelse til 
miljøspørgsmål og problemstillinger vedrørende udnyttelsen af naturressourcer. Den har 
etableret en proaktiv dialog med den nye regering, der blev indsat i 2012. Denne dialog er 
rette mod at sikre, at DRC opfylder sine internationale forpligtelser, men også mod at 
myndighederne forbedrer og gennemfører den nationale lovgivning. Specifikt for så vidt 
angår olieudvindingen gjorde dette sig gældende i 2010/2011 i forbindelse med klagerne mod 
Perenco og nu igen vedrørende spørgsmålet om tildelingen af undersøgelses- og 
udvindingsrettigheder i Virungabjergene. 

Den kommende undertegnelse af en aftaleprotokol om samarbejdet om iværksættelse af den 
nationale beredskabsplan til bekæmpelse af olieforurening er utvivlsomt et fremskridt.  
Formålet hermed er iværksættelsen af en beredskabsplan, hvilket imidlertid ikke er nogen 
garanti for så vidt angår overholdelsen af reglerne for udvinding.


