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εταιρεία πετρελαίου Perenco

1. Περίληψη της αναφοράς

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της γαλλική εταιρείας Perenco, η εταιρεία άρχισε τις έρευνες για 
πετρέλαιο και αέριο στο Κονγκό το 2000 και έπειτα τις ενέτεινε με σταθερούς ρυθμούς. «Η 
εταιρεία Perenco είναι επί του παρόντος ο μοναδικός παραγωγός πετρελαίου στη Δημοκρατία 
του Κονγκό και ο μεγαλύτερος επενδυτής και φορολογούμενος της χώρας». Ο αναφέρων δεν 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους ισχυρισμούς του για ρύπανση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Ιουνίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012

Η Επιτροπή δεν έχει δικαιοδοσία να κρίνει το θέμα της συμμόρφωσης προς τους 
περιβαλλοντικούς κανόνες της Δημοκρατίας του Κονγκό, από τις πετρελαϊκές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στην χώρα αυτή και, ειδικότερα, από την μνημονευόμενη στην αναφορά 
εταιρεία PERENCO.  Γενικώς, οι απόψεις μεταξύ των μερών (πετρελαϊκών εταιρειών και 
οργανώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος ή ενώσεων περιοίκων) διίστανται 
απολύτως και περιέχουν εκατέρωθεν τμήματα αληθείας. Οι παρακάτω παρατηρήσεις όμως 
είναι τεκμηριωμένες και δεν περιορίζονται στην αναφορά των δηλώσεων ή των απόψεων των 
συνομιλητών.  

Καταγγελίες κατά της εταιρείας PERENCO
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Η εταιρεία εκμεταλλεύεται την θέση στην περιοχή Μουάντα, σε απόσταση 200 χλμ. από το 
Ματάντι. Το 2007 και το 2010 κατετέθησαν μηνύσεις κατά της εταιρείας λόγω ρύπανσης του 
περιβάλλοντος. Το 2010, η μήνυση αφορούσε ενδεχόμενη εναπόθεση τοξικών αποβλήτων 
στον Ατλαντικό ωκεανό (http://french.news.cn/afrique/2011-01/01/c_13672804.htm).
Συγκροτήθηκε επιτροπή έρευνας από τις αρχές του Κάτω Κονγκό. Η αντιπροσωπεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Δημοκρατία του Κονγκό είχε τότε συναντηθεί με διάφορους 
παράγοντες.

Συνάντηση με την Ομάδα Περιβαλλοντικών Μελετών του Κονγκό(GEEC), δημόσιου οργάνου 
προσκείμενου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος

Πολλές πετρελαϊκές εταιρείες που είχαν υπογράψει συμβάσεις προ του 2005 δεν τηρούν τους 
κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος στους χώρους εκμετάλλευσης και την πέριξ 
περιοχή.
Η πρακτική της καύσης σε πυρσό (καύσης σε πυρσό ή καύσης αερίου κατά την εξόρυξη του 
πετρελαίου), εκ του αγγλικού flaring, είναι η καύση με πυρσούς των αεριοθυσάνων του 
φυσικού αερίου σε διάφορες φάσεις της εκμετάλλευσης του πετρελαίου και του φυσικού 
αερίου) έχει διπλή αρνητική συνέπεια, αφ' ενός την σπατάλη του φυσικού πόρου και, αφ' 
ετέρου, την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα (CO2), κύριου αιτίου του φαινομένου του 
θερμοκηπίου. Η τεχνική αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον σε πολλές χώρες, εξακολουθεί όμως 
να χρησιμοποιείται στην Δημοκρατία του Κονγκό, άρα και στην Μουάντα. Η καύση σε 
πυρσό πραγματοποιείται σε απόσταση λίγων μέτρων από κατοικίες ή αγρούς και 
κτηνοτροφικές μονάδες περιοίκων. Οι υπεύθυνες εταιρείες δεν μεριμνούν πάντοτε για την 
αποτελεσματική απολύμανση του χώρου. Πρόκειται για σοβαρό πρόβλημα για τους πέριξ 
πληθυσμούς. Η Ομάδα Περιβαλλοντικών Μελετών του Κονγκό(GEEC) αντιμετωπίζει ενίοτε 
προβλήματα πρόσβασης στους χώρους εκμετάλλευσης προκειμένου να διενεργήσει τις 
έρευνές της.
Οι παλαιότερες πετρελαϊκές συμβάσεις είχαν κενά όσον αφορά τα εφαρμοστέα μέτρα για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ζήτησε την προσθήκη 
συμπληρωματικών όρων στις συμβάσεις αυτές.
Ο νέος κώδικας υδρογονανθράκων απαιτεί του λοιπού από κάθε πετρελαϊκή εταιρεία να 
εκπονεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος πρέπει πλέον, σύμφωνα με τον νέο κώδικα υδρογονανθράκων, να 
συμμετέχει στην διαπραγμάτευση και την υπογραφή των πετρελαϊκών συμβάσεων.

Συνάντηση με εκπρόσωπο της Επιτροπής Θαλασσίου Ρεύματος της Γουινέας και του εθνικού 
σχεδίου έκτακτης ανάγκης 'POLMAR'

Ο συνομιλητής επιβεβαίωσε την ύπαρξη πρακτικών που ελάχιστα σέβονται το περιβάλλον 
της περιοχής. Οι κάτοικοι απευθύνονται συχνά στις τοπικές αρχές οι οποίες όμως δεν 
παίρνουν κανένα μέτρο. Η εκμετάλλευση αυτού του είδους έχει ολέθριες συνέπειες στην 
υγεία των κατοίκων, ειδικότερα στην υγεία των παιδιών, καθώς και σε άλλους οικονομικούς 
τομείς. Η εταιρεία που εκμεταλλεύεται την συγκεκριμένη εγκατάσταση διαθέτει τμήμα 
"Health, Environmental, Security and Quality", δεν θέτει όμως στην διάθεσή του επαρκή 
μέσα για την προστασία του περιβάλλοντος και την απολύμανσή του.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος έχει υιοθετήσει μια συμμετοχική προσέγγιση και ζητεί από τους 
κατοίκους να καταγγέλλουν τις υπερβολές που διαπιστώνουν. Δεν διαθέτει όμως αρκετά 
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μέσα για την παρακολούθηση των θεμάτων αυτών.
Το υπουργείο θα επιθυμούσε να συμμετάσχουν οι πετρελαϊκές εταιρείες στην υπογραφή ενός 
κώδικα δεοντολογίας για την τήρηση του εθνικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης και την 
δημιουργία ενός ταμείου επείγουσας παρέμβασης και αλληλεγγύης.

Άποψη της εταιρείας PERENCO

Παράθεμα από την ιστοσελίιδα:
http://magazinecam.com/index.php?action=view&id=208&section=26&module=newsmodule
&src=@random4608468086433 :
"Τις περισσότερες φορές οι διαρροές πετρελαίου που γνωρίζουμε οφείλονται σε 
βανδαλισμούς λόγω αδιαφορίας προς τους άλλους πολίτες: πριόνισμα σωλήνων μεταφοράς 
αργού πετρελαίου, κακόβουλη επέμβαση σε γεώτρηση παραγωγής, πέραν της κλοπής 
ηλεκτρικού υλικού, καταστροφής του εξοπλισμού κλπ. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι οι 
ενέργειες αυτές παραμένουν σήμερα ατιμώρητες. Η εταιρεία Perenco έχει επενδύσει μαζικά 
το 2007 για την αγορά εξοπλισμού για την αντιμετώπιση της διαρροής πετρελαίου και του 
περιορισμού των επιπτώσεών της. Εργαζόμαστε επίσης σε στενή επαφή με τις τοπικές 
περιβαλλοντικές αρχές.

Συμβούλιο συνομιλίες στρογγυλής τραπέζης σχετικά με την αστική ευθύνη που διεξήχθησαν 
στην Κινσάσα, τον Ιούνιο 2012, η εταιρεία Perenco δήλωσε ότι έχει λάβει τα απαραίτητα 
μέτρα για την ασφάλεια του πληθυσμού και του περιβάλλοντος της μονάδας άντλησης της 
Μουάντα και έχει στην διάθεσή της για τον σκοπό αυτό προϋπολογισμό ενός εκατομμυρίου 
αμερικανικών δολαρίων.

Πρόσφατες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας του Εδάφους και Τουρισμού έλαβε προσφάτως 
ορισμένες πρωτοβουλίες για την αποτελεσματικότερη τήρηση της νομοθεσίας και την 
διαχείριση των κινδύνων. Οργανώθηκε εθνικό εργαστήριο τον Αύγουστο 2012 για την 
αναθεώρηση των χαρτών των ευπαθών σημείων ώστε να τεθεί σε εφαρμογή ένα σχέδιο 
επείγουσας επέμβασης (POLMARC).

Από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε εργαστήριο για την ενίσχυση της 
συνεργασίας προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή το εθνικό σχέδιο επείγουσας ανάγκης για 
την καταπολέμηση της πετρελαϊκής ρύπανσης, μεταξύ τριών υπουργείων (Περιβάλλοντος, 
Υδρογονανθράκων και Μεταφορών), 8 πετρελαϊκών εταιρειών (PERENCO REP, 
SURESTREAM, ENERGULF, SOCO EP DRC, CAPTIKAT & FOXWHELP, SAC OIL, 
SOCIR, SEP CONGO) και 4 εταιρειών εκτέλεσης λιμενικών εργασιών (CVM (RVM), SCTP 
(ONATRA), SOCOPE, AGENCES MARITIMES).

Συμπέρασμα

Η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία της Ένωσης στην Δημοκρατία του Κονγκό παρακολουθεί τα 
θέματα του περιβάλλοντος και της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων. Έχει αποκαταστήσει 
διάλογο με την νέα κυβέρνηση που ανέλαβε καθήκοντα το 2012. Ο διάλογος αυτός 
αποσκοπεί στην τήρηση από την Δημοκρατία του Κονγκό των διεθνών της δεσμεύσεων, αλλά 
και στην βελτίωση και την εφαρμογή των εθνικών νόμων. Όσον αφορά ειδικότερα τον τομέα 
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της εκμετάλλευσης του πετρελαίου, τούτο συνέβη το 2010/2011 όταν είχαν κατατεθεί 
μηνύσεις κατά της εταιρείας Perenco, και σήμερα, επί του θέματος της παραχώρησης του 
δικαιώματος για την αναζήτηση και την εκμετάλλευση στην περιοχή Βιρούγκα.

Η προσεχής υπογραφή πρωτοκόλλου συμφωνίας συνεργασίας για την εφαρμογή του εθνικού 
σχεδίου επείγουσας καταπολέμησης της πετρελαϊκής ρύπανσης συνιστά σαφή πρόοδο. Η 
συμφωνία αυτή θα αφορά την εφαρμογή ενός επείγοντος σχεδίου, πράγμα που όμως δεν 
αποτελεί εγγύηση ως προς την τήρηση των κανόνων εκμετάλλευσης.


