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EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

27.11.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0221/2012 dėl Prancūzijos naftos bendrovės „Perenco“ Kongo 
pakrantėje keliamos taršos, kurią pateikė Kongo pilietis Luta Antoine Mwe-
Katone

1. Peticijos santrauka

Remiantis informacija, pateikta Prancūzijos bendrovės „Perenco“ interneto svetainėje, 
bendrovė pradėjo naftos ir dujų žvalgymo veiklą Konge 2000 m. ir nuo to laiko sparčiai 
plėtojasi. Straipsnyje rašoma, kad „dabar bendrovė „Perenco“ yra vienintelis naftos 
gamintojas KDR ir didžiausias investuotojas bei mokesčių mokėtojas šalyje“. Peticijos 
pateikėjas nepateikia jokios informacijos, susijusios su jo pateiktais teiginiais dėl taršos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. birželio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

„Komisija neturi teisės vertinti naftos bendrovių, ir ypač peticijoje minimos bendrovės 
„PERENCO“, KDR vykdomų veiksmų atitikties aplinkos apsaugos teisės normoms. 
Apskritai, šalių (naftos bendrovių ir aplinkos apsaugos gynėjų ar kaimynystės asociacijų) 
nuomonės yra visiškai prieštaraujančios viena kitai, ir abi šalys turi savo dalines tiesas. Toliau 
pateikti pastebėjimai yra pagrįsti faktais ir tik atspindi klausytojų teiginius ar nuomones.

Skundai prieš bendrovę „PERENCO“

Bendrovė eksploatuoja Muandos telkinį, esantį už 200 km. nuo Matadžio. 2007 m. ir 2010 m. 
bendrovei buvo pateikti skundai dėl taršos. 2010 m. buvo pateiktas skundas dėl galimo 
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nuodingų atliekų šalinimo Atlanto vandenyne (http://french.news.cn/afrique/2011-
01/01/c_13672804.htm). Žemutinio Kongo valdžios institucijos buvo įsteigę tyrimo komitetą. 
Tuo metu Europos Sąjungos delegacija KDR buvo susitikusi su įvairiais dalyviais.

Susitikimas su Kongo aplinkos apsaugos tyrimų grupe (KAATG), viešąja įstaiga prie Aplinkos 
ministerijos

Daug naftos bendrovių, pasirašiusių susitarimus dėl naftos, nesilaiko aplinkos apsaugos 
standartų eksploatuojamuose telkiniuose ir jų apylinkėse.
Deginimo praktika (deginimas arba „dujų fakelinis deginimas“, iš angliško žodžio flaring, yra 
išmetamų gamtinių dujų deginimo fakelais veiksmas įvairiais naftos ir gamtinių dujų gavybos 
etapais) turi dvigubą neigiamą poveikį, pirma, dėl gamtinių išteklių eikvojimo ir, antra, dėl 
anglies dioksido (CO2), pagrindinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetimo. Šis metodas 
nebenaudojamas daugelyje šalių, bet vis dar taikomas KDR, būtent Muandoje. Deginimas 
vykdomas už kelių metrų nuo gyvenamųjų namų ar laukų ir gyvulių auginimo vietovių. 
Susijusios bendrovės ne visada teisingai išvalo telkinių aplinką. Tai rimta problema 
gyventojams. KAATG kartais susiduria su sunkumais, norėdama patekti į telkinių vietas ir 
atlikti tyrimus. 
Senuose naftos susitarimuose esama spragų aplinkos apsaugos srityje taikomų priemonių 
klausimu. Aplinkos ministerija paprašė, kad būtų susitarta dėl šių susitarimų pakeitimų. 
Pagal naują naftos kodeksą reikalaujama, kad nuo šiol kiekviena naftos bendrovė atliktų 
poveikio aplinkai tyrimą ir sudarytų aplinkos apsaugos planą. Remiantis naujuoju naftos 
kodeksu, Aplinkos ministerija nuo šiol turi dalyvauti derybose ir pasirašant sutartis dėl naftos. 

Susitikimas su Gvinėjos jūrų srovės komisijos ir skubaus nacionalinio plano „POLMAR“ 
atstovu

Pašnekovas patvirtino, kad esama ypač didelę žalą minėtai aplinkai darančios veiklos. 
Gyventojai dažnai kreipiasi į vietos valdžios institucijas, bet pastarosios nesiima priemonių. 
Tokio tipo gavyba turi neigiamų padarinių gyventojų sveikatai, ypač vaikų, ir kitiems 
ekonominiams veiksniams. Telkinį eksploatuojanti bendrovė turi sveikatos, aplinkos, 
saugumo ir kokybės skyrių, bet neskiria pakankamai pajėgumų aplinkai apsaugoti ir išvalyti. 
Aplinkos ministerija laikosi dalyvavimu pagrįsto požiūrio ir prašo gyventojų pranešti apie 
pastebėtus piktnaudžiavimus. Bet ji neturi pakankamai pajėgumų sekti bylų eigą.
Ministerija norėtų, kad naftos bendrovės pasirašytų gero elgesio kodeksą dėl skubaus 
nacionalinio plano laikymosi ir skubios pagalbos ir solidarumo fondo sukūrimo. 

„PERENCO“ bendrovės nuomonė

Cituojama ištrauka iš 
http://magazinecam.com/index.php?action=view&id=208&section=26&module=newsmodule
&src=@random4608468086433 :
„Dauguma atsitiktinių naftos išsiliejimų, kuriuos mes žinome, yra susiję su nusikalstamo 
vandalizmo padariniais: vamzdžių pjaustymu vagiant nerafinuotą naftą, piktavališka 
intervencija į veikiančius gręžinius, jau nekalbant apie elektros įrenginių vagystes, įrangos 
sugadinimą. Gaila, kad tokie veiksmai šiandien yra nebaudžiami. 2007 m. „Perenco“ daug 
investavo įsigydama įrangą, padedančią susidoroti su naftos išsiliejimu ir sušvelninti jo 
poveikį. Mes taip pat bendradarbiaujame su vietos institucijomis, atsakingomis už aplinkos 
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apsaugą.“

Apskritojo stalo diskusijose dėl įmonių civilinės atsakomybės, įvykusioje 2012 m. birželio 
mėn. Kinšasoje, bendrovė „PERENCO“ teigė, kad ėmėsi būtinų priemonių siekdama 
užtikrinti gyventojų saugumą ir Muandos vietovės aplinkos apsaugą ir tam tikslui skyrė vieno 
milijono JAV dolerių biudžetą. 

Naujausia raida nacionaliniu lygmeniu

Aplinkos apsaugos, žemės išsaugojimo ir turizmo ministerija neseniai ėmėsi tam tikrų 
iniciatyvų, kad galėtų geriau užtikrinti teisės aktų laikymąsi ir rizikos valdymą. 2012 m. 
rugpjūčio mėn. buvo surengtas nacionalinis seminaras siekiant peržiūrėti jautrumo žemėlapius 
dėl skubios pagalbos plano įgyvendinimo (POLMARC). 

2012 m. spalio 2–5 d. vyko seminaras dėl skubios pagalbos kovojant su naftos tarša 
nacionalinio plano įgyvendinimo siekiant paskatinti bendradarbiavimą tarp trijų ministerijų 
(aplinkos, naftos ir transporto), 8 naftos kompanijų (PERENCO REP, SURESTREAM, 
ENERGULF, SOCO EP DRC, CAPTIKAT & FOXWHELP, SAC OIL, SOCIR, SEP 
CONGO) ir 4 uosto įmonių (CVM (RVM), SCTP (ONATRA), SOCOPE , AGENCES 
MARITIMES).

Išvada

Europos Sąjungos delegacija KDR seka bylų, susijusių su aplinkosaugos ir gamtos išteklių 
naudojimo klausimais, eigą. Ji pradėjo aktyvų dialogą su naująja administracija, dirbančia nuo 
2012 m. gegužės mėnesio. Šiuo dialogu siekiama, kad Kongo Demokratinė Respublika 
laikytųsi tarptautinių įsipareigojimų, bet taip pat pagerintų ir įgyvendintų nacionalinius 
įstatymus. Konkrečiam naftos gavybos sektoriui tai buvo aktualu 2010–2011 m., kai buvo 
teikiami skundai prieš bendrovę „Perenco“, ir dabar sprendžiant klausimą dėl gavybos ir 
naudojimo teisių suteikimo Virungos vietovėje. 

Susitarimo memorandumo bendradarbiauti, įgyvendinant nacionalinį skubios pagalbos planą 
kovoti su naftos tarša, pasirašymas yra žingsnis į priekį. Tai apimtų skubios pagalbos plano, 
kuris kol kas nėra garantija dėl veiklos standartų laikymosi, sudarymą.“


