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Tárgy: Luta Antoine Mwe-Katone kongói állampolgár által benyújtott 0221/2012. 
számú petíció a francia Perenco olajtársaság által a kongói partoknál okozott 
szennyezésről

1. A petíció összefoglalása

A francia Perenco társaság internetes oldala szerint a társaság 2000-ben kőolaj és földgáz 
kitermelésébe kezdett Kongóban, és e tevékenységet azóta folyamatosan bővíti. „A Perenco 
jelenleg a Kongói Demokratikus Köztársaság egyetlen kőolajtermelője és az ország 
legnagyobb befektetője és adófizetője.” A petíció benyújtója semmilyen tájékoztatást nem 
nyújt az általa említett szennyezésről.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. június 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. november 27.

A Bizottság nem rendelkezik jogosítványokkal arra, hogy megítélje, hogy a Kongói 
Demokratikus Köztársaságban működő kőolajtársaságok, illetve a petícióban említett 
PERENCO társaság tevékenységei mennyiben felelnek meg az ottani környezetvédelmi 
előírásoknak.  Általánosságban a felek (a kőolajtársaságok, illetve a környezetvédők vagy 
területi egyesületek) véleménye rendkívüli módon ellentmond egymásnak, és mindkét fél 
esetében részigazságokat tartalmaz. Az alábbi észrevételek tehát tényszerűek, és kizárólag a 
partnerek állításaira vagy véleményeire vonatkoznak.  
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A PERENCO társaság elleni panaszok

A társaság kitermelést folytat a Mataditól 200 km-re fekvő muandai lelőhelyen. 2007-ben és 
2010-ben panaszokat nyújtottak be a társaság ellen környezetszennyezés miatt. 2010-ben a 
panasz arra vonatkozott, hogy mérgező hulladékok kerülhetnek az Atlanti-óceánba 
(http://french.news.cn/afrique/2011-01/01/c_13672804.htm). Az alsó-kongói hatóságok 
vizsgálóbizottságot állítottak fel. Az Európai Unió kongói demokratikus köztársaságbeli 
képviselete ekkor több különböző szereplővel is találkozott.

Találkozó a Kongói Környezetvédelmi Tanulmányok Csoportjával (GEEC), a 
környezetvédelmi minisztériumhoz kapcsolódó egyik közintézménnyel

Számos olyan kőolajtársaság, amely a kőolajjal kapcsolatos egyezményeket 2005 előtt írta 
alá, a kitermelés helyén és környezetében nem tartja be a környezetvédelmi előírásokat.
A fáklyázás gyakorlata (fáklyázás vagy „gázégetés” kifejezés a flaring anglicizmusból ered, 
és azt jelenti, hogy fáklyák segítségével elégetik a kőolaj és a földgáz kitermelésének 
különböző szakaszaiban kitörő földgázt) kétszeresen kedvezőtlen hatást fejt ki, egyrészt mivel 
pazarolja a természetes erőforrásokat, másrészt pedig szén-dioxidot (CO2), az üvegházhatást 
okozó gázok legfontosabbikát bocsátja ki a légkörbe. E technikát számos ország már nem 
alkalmazza, de a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és így Muandában is élő gyakorlat.
A fáklyázás a lakóházaktól, illetve a szomszédos szántóföldektől és tenyésztőüzemektől 
néhány méterre zajlik. Az érintett társaságok nem mindig végzik el megfelelően a területek 
szennyezésmentesítését. Ez a lakosság számára súlyos problémát jelent. A GEEC olykor 
nehézségekkel szembesült a telephelyekre való bejutás és a tanulmányok elkészítése során.
A kőolajjal kapcsolatos régebbi egyezmények a környezetvédelemre vonatkozó intézkedések 
tekintetében hiányosak voltak. A környezetvédelmi minisztérium kérte, hogy ilyen esetekben 
kiegészítő megállapodások megkötésére kerüljön sor.
A szénhidrogénekre vonatkozó új törvénykönyv mostantól minden egyes kőolajtársaság 
számára előírja egy környezetvédelmi hatástanulmány és egy környezetgazdálkodási terv 
kidolgozását. A környezetvédelmi minisztériumnak a szénhidrogénekre vonatkozó új 
törvénykönyv értelmében mostantól részt kell vennie a kőolajjal kapcsolatos 
megállapodásokról szóló tárgyalásain és a megállapodások aláírásán.

Találkozó a Guineai Áramlat Bizottsága és a nemzeti „POLMAR” vészhelyzeti terv 
képviselőjével

A partner megerősítette az érintett környezetet kevéssé tiszteletben tartó gyakorlatok létezését.
A lakosság gyakran a helyi hatóságokhoz fordul, ám azok nem tesznek lépéseket. Az efféle 
kitermelés káros következményekkel jár a lakosság és különösen a gyermekek egészségére, 
valamint más gazdasági tényezőkre nézve. A telephelyen kitermelést folytató társaságnak van 
egy „Egészség, Környezet, Biztonság és Minőség” osztálya, de a környezet védelme és 
szennyezésmentesítése céljából nem használ elegendő eszközt.
A környezetvédelmi minisztérium részvételen alapuló megközelítést fogadott el, és a 
lakosságot az észlelt visszaélések bejelentésére hívja fel. Ugyanakkor az eljárások nyomon 
követésére nem rendelkezik elegendő eszközzel.
A minisztérium szeretné, ha a kőolajtársaságok részt vennének egy arra vonatkozó 
magatartási kódex aláírásában, hogy tiszteletben tartják a vészhelyzeti nemzeti tervet és egy 
vészhelyzeti beavatkozási és szolidaritási alapot hoznak létre.
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A PERENCO társaság véleménye

Idézet az alábbi internetes oldalról:
http://magazinecam.com/index.php?action=view&id=208&section=26&module=newsmodule
&src=@random4608468086433 :
„Az általunk ismert véletlenszerű szénhidrogén-kibocsátások túlnyomó többsége aszociális 
polgárok által elkövetett vandalizmussal hozható összefüggésbe”: elfűrészelik a nyersolaj és -
gáz szállítására szolgáló csöveket, rosszindulatúan rongálják a kitermelő kutakat, nem 
beszélve az elektromos anyagok eltulajdonításáról és a felszerelések megrongálásáról.
Sajnálatos, hogy ezek a cselekmények jelenleg büntetlenül maradnak. A Perenco 2007-ben 
komoly összegeket fektetett olyan felszerelések beszerzésébe, amelyek lehetővé teszik a 
szénhidrogének kibocsátását és a kibocsátás hatásainak mérséklését. A helyi 
környezetvédelmi hatóságokkal is szorosan együttműködünk.”

A vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról szóló, 2012 júniusában Kinshasában 
megrendezett kerekasztal-beszélgetésen a PERENCO társaság kijelentette, hogy a társaság 
meghozta a szükséges intézkedéseket a muandai telephely lakosságának és környezetének 
biztonsága érdekében, és e célra egymillió amerikai dolláros költségvetéssel rendelkezik.

Nemzeti szintű fejlemények a közelmúltban

A környezetvédelmi, földmegőrzési és idegenforgalmi minisztérium a közelmúltban több 
olyan kezdeményezést is indított, amelyek célja a jogszabályok nagyobb fokú betartása és a 
kockázatok kezelésének biztosítása. 2012 augusztusában nemzeti munkaértekezletet 
szerveztek az érzékenységi térképek felülvizsgálata céljából, a POLMARC vészhelyzeti 
beavatkozási terv végrehajtása érdekében.

Egy munkaértekezletre 2012. október 2–5. között került sor a kőolajszennyezés elleni 
küzdelemre vonatkozó nemzeti vészhelyzeti terv végrehajtását célzó, 3 minisztérium (a 
környezetvédelmi a szénhidrogén- és a közlekedési minisztérium), 8 kőolajtársaság (a 
PERENCO REP, a SURESTREAM, az ENERGULF, a SOCO EP DRC, a CAPTIKAT 
FOXWHELP, a SAC OIL, a SOCIR és a SEP CONGO), illetve 4 kikötői társaság (a CVM 
(RVM), az SCTP (ONATRA), a SOCOPE és az AGENCES MARITIMES) közötti 
együttműködés fellendítése érdekében.

Következtetés

Az Európai Unió kongói demokratikus köztársaságbeli képviselete szoros figyelemmel kíséri 
a környezetvédelmi kérdésekkel és a természeti erőforrások kitermelésével kapcsolatos 
ügyeket. Proaktív jellegű párbeszédet alakított ki a 2012 májusában létrehozott új 
igazgatással. E párbeszéd célja, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság tiszteletben tartsa 
nemzetközi kötelezettségeit, ugyanakkor tökéletesítse és alkalmazza nemzeti törvényeit is. A 
kőolaj-kitermelés mint konkrét ágazat esetében ez történt 2010–2011-ben a Perenco társaság 
elleni panaszokkal, illetve jelenleg a Virunga területen folyó feltárási és kitermelési jogok 
kiosztásával kapcsolatban is.

A kőolajszennyezés elleni küzdelemre vonatkozó nemzeti vészhelyzeti terv végrehajtását 



PE500.675v01-00 4/4 CM\920505HU.doc

HU

célzó együttműködési megállapodás közeljövőbeli jegyzőkönyvének aláírása biztos 
előrelépésnek minősül. Ennek célja egy vészhelyzeti terv végrehajtása lenne, amely 
ugyanakkor a kitermelési előírások tiszteletben tartására nézve nem szolgál garanciákkal.


