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Temats: Lūgumraksts Nr. 0221/2012, ko iesniedza Kongo valstspiederīgais Luta 
Antoine Mwe-Katone, par piesārņojumu, ko Kongo piekrastē izraisījis 
Francijas naftas uzņēmums Perenco

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Saskaņā ar Francijas uzņēmuma Perenco tīmekļa vietnē pieejamo informāciju uzņēmums 
2000. gadā Kongo uzsāka naftas un gāzes ieguvi un ir pastāvīgi paplašinājis savu darbību. 
„Perenco pašlaik ir vienīgais naftas ražotājs Kongo Demokrātiskajā Republikā un ir lielākais 
ieguldītājs un nodokļu maksātājs valstī.” Lūgumraksta iesniedzējs nesniedz informāciju 
attiecībā uz viņa apgalvojumiem par piesārņojumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 15. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

Komisija nav tiesīga spriest par atbilstību Kongo Demokrātiskās Republikas (KDR) vides 
standartiem, par valstī esošo naftas uzņēmumu un jo īpaši par lūgumrakstā minētā uzņēmuma 
Perenco darbībām. Kopumā pušu (naftas uzņēmumu un vides aizsardzības aktīvistu vai 
vietējo asociāciju) viedokļi ir ārkārtīgi pretrunīgi un tikai daļēji patiesi. Tādējādi turpmāk 
izklāstītie novērojumi ir saistīti ar faktiem, un tajos tikai izklāstīti sarunu partneru 
apgalvojumi un viedokļi. 

Sūdzības par uzņēmumu Perenco

Uzņēmuma atradne ir Muanda, kas atrodas 200 km attālumā no Matadi. 2007. un 2010. gadā 
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par uzņēmumu tika iesniegtas sūdzības saistībā ar piesārņojumu. 2010. gadā sūdzība attiecās 
uz iespējamu toksisku atkritumu apgla b ā š a n u  Atlantijas okeānā 
(http://french.news.cn/afrique/2011-01/01/c_13672804.htm). Centrālās Kongo varas iestādes 
izveidoja izmeklēšanas komiteju. Eiropas Savienības delegācija KDR tajā laikā tikās ar 
dažādām ieinteresētajām pusēm.

Tikšanās ar Kongo Vides pētījumu grupu (GEEC), valsts iestādi, kas piesaistīta Vides 
ministrijai

Daudzi naftas uzņēmumi, kas konvencijas attiecībā uz naftu bija parakstījuši līdz 
2005. gadam, neievēro vides aizsardzības standartus atradnēs un to apkaimē.
Gāzu sadedzināšanai (gāzu sadedzināšana, angļu valodā — flaring, ir dabasgāzes dūmgāzu 
dedzināšana ierīcēs blakusproduktu novadīšanai un sadedzināšanai dažādos naftas un 
dabasgāzes ieguves posmos) ir divkārša negatīva ietekme: no vienas puses, tiek izšķērdēts 
dabas resurss, no otras puses, notiek oglekļa dioksīda (CO2) — galvenās siltumnīcefekta 
gāzes — emisija. Šī tehnika daudzās valstīs vairs netiek pielietota, bet tā joprojām tiek 
izmantota KDR un attiecīgi arī Muanda. Gāzu sadedzināšana notiek dažu metru attālumā no 
piekrastes iedzīvotāju dzīvojamām mājām vai laukiem un fermām. Attiecīgie uzņēmumi ne 
vienmēr pienācīgi attīra teritorijas. Tā ir nopietna problēma iedzīvotājiem. GEEC reizēm ir 
problēmas ar piekļuvi teritorijām un pētījumu veikšanu. 
Vecajās konvencijās attiecībā uz naftu bija nepilnības saistībā ar piemērojamiem vides 
aizsardzības pasākumiem. Vides ministrija pieprasīja, lai attiecībā uz šīm konvencijām tiktu 
noslēgtas papildvienošanās. 
Jaunajā ogļūdeņražu kodeksā ir pieprasīts, ka tagad katram naftas uzņēmumam ir jāveic 
ietekmes uz vidi pētījums un jāsastāda vides pārvaldības plāns. Saskaņā ar jauno ogļūdeņražu 
kodeksu Vides ministrijai tagad ir jāpiedalās sarunās par naftas līgumu noslēgšanu un to 
parakstīšanā. 

Tikšanās ar Gvinejas jūras straumes un valsts ārkārtas rīcības plāna „POLMAR” komitejas 
pārstāvi

Sarunas partneris apstiprināja attiecīgajai videi nesaudzīgu prakšu esamību. Iedzīvotāji bieži 
vēršas vietējās varas iestādēs, taču tās neveic nekādus pasākumus. Šāda veida ieguvei ir 
negatīva ietekme uz iedzīvotāju, jo īpaši bērnu, veselību, kā arī uz citiem ekonomikas 
faktoriem. Uzņēmumam, kura atradne atrodas šajā vietā, ir Veselības, vides, drošības un 
kvalitātes nodaļa, bet tas nepielieto pietiekami daudz līdzekļu, lai aizsargātu un attīrītu vidi. 
Vides ministrija īsteno līdzdalības pieeju un pieprasa iedzīvotājiem, lai tie ziņo par 
konstatētajiem pārkāpumiem. Taču tai nav pietiekami daudz līdzekļu, lai pārraudzītu lietas.
Ministrija vēlētos likt naftas uzņēmumiem iesaistīties labas prakses kodeksa attiecībā uz valsts 
ārkārtas rīcības plāna ievērošanu un ārkārtas reaģēšanas un solidaritātes fonda izveidi 
parakstīšanā. 

Uzņēmuma Perenco viedoklis

Citāts no
http://magazinecam.com/index.php?action=view&id=208&section=26&module=newsmodule
&src=@random4608468086433:
„Lielākā daļa ogļūdeņražu nejaušo emisiju, par ko esam informēti, ir saistītas ar vandālismu, 
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ko veikuši „necivilizēti postītāji”: to cauruļu zāģēšanu, pa kurām tek jēlnafta, ļaunprātīgām 
darbībām atradnēs, kurās šobrīd notiek naftas ieguve, nemaz nerunājot par elektronikas 
materiālu zagšanu, aprīkojuma sabojāšanu. Jāpauž nožēla par to, ka šobrīd par šīm darbībām 
nav piemērots sods. Perenco 2007. gadā veica ievērojamus ieguldījumus tāda aprīkojuma 
iepirkšanā, kas ļauj apkarot ogļūdeņražu emisijas un ierobežot to ietekmi. Mēs strādājam arī 
kopīgi ar vietējām vides varas iestādēm.”

Kādu apaļā galda sarunu laikā par uzņēmumu civiltiesisko atbildību, kas 2012. gada jūnijā 
notika Kinšasā, uzņēmums Perenco paziņoja, ka tas Muanda atradnē ir veicis nepieciešamos 
pasākumus iedzīvotāju un vides drošībai un šim nolūkam uzņēmumam ir budžets miljona 
ASV dolāru apmērā. 

Jaunākie notikumi valsts līmenī

Vides, zemes aizsardzības un tūrisma ministrija nesen īstenoja zināmu skaitu iniciatīvu, lai 
nodrošinātu labāku tiesību aktu ievērošanu un risku pārvaldību. 2012. gada augustā tika rīkots 
valsts mēroga seminārs, lai pārskatītu jutīgo zonu kartes ar mērķi īstenot ārkārtas reaģēšanas 
plānu (Polmarc). 

2012. gada 2.–5. oktobrī kopīgi 3 ministrijām (Vides ministrijai, Ogļūdeņražu ministrijai un 
Transporta ministrijai), 8 naftas uzņēmumiem (Perenco REP, Surestream, Energulf, SOCO 
EP DRC, Captikat & Foxwhelp, SAC OIL, SOCIR, SEP CONGO) un 4 ostas uzņēmumiem 
(CVM (RVM), SCTP (Onatra), Socope, Agences Maritimes) tika rīkots seminārs ar mērķi 
pastiprināt sadarbību valsts ārkārtas rīcības plāna cīņai pret naftas piesārņojumu īstenošanā.

Secinājums

Eiropas Savienības delegācija KDR uzrauga ar vides un dabas resursu izmantošanas 
jautājumiem saistītās lietas. Tā ir izveidojusi aktīvu dialogu ar jauno pārvaldi, kas tika 
izveidota 2012. gada maijā. Šī dialoga mērķis ir, lai KDR ievēro savas starptautiskās saistības, 
kā arī uzlabo un piemēro valsts tiesību aktus. Specifiskajā naftas ieguves nozarē tas notika 
2010./2011. gadā, kad tika iesniegtas sūdzības par uzņēmumu Perenco, kā arī tagad —
attiecībā uz jautājumu par izpētes un ieguves Virungā tiesību piešķiršanu. 

Gaidāmā vienošanās par sadarbību protokola parakstīšana attiecībā uz valsts ārkārtas rīcības 
plāna cīņai pret naftas piesārņojumu īstenošanu ir nepārprotams panākums. Tas attieksies uz 
ārkārtas rīcības plāna ieviešanu, kas tomēr nav garantija tam, ka tiks ievēroti ieguves 
standarti.


