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Suġġett: Petizzjoni 0221/2012, imressqa minn Luta Antoine Mwe-Katone, ta’ 
ċittadinnza Kongoliża, dwar it-tniġġis ikkawżat mill-kumpanija taż-żejt 
Franċiża Perenco fuq il-kosta tal-Kongo

1. Sommarju tal-petizzjoni

Skont il-websajt ta’ Perenco France, il-kumpanija bdiet l-esplorazzjoni għaż-żejt u l-gass fil-
Kongo fl-2000 u espandiet gradwalment. "Perenco hija attwalment l-uniku produttur taż-żejt 
fir-RDK u hija l-akbar investitur u kontribwent fil-pajjiż." Il-petizzjonant ma jipprovdi ebda 
informazzjoni dwar l-allegazzjonijiet tiegħu tat-tniġġis.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Ġunju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Novembru 2012

Il-Kummissjoni mhijiex kompetenti biex tiddeċiedi dwar l-konformità mal-istandards 
ambjentali tar-RDK, tal-operatazzjonijiet ta’ kumpaniji taż-żejt li joperaw fiha u b’mod 
partikolari tal-kumpanija PERENCO msemmija fil-petizzjoni. B’mod ġenerali, l-opinjonijiet 
bejn il-partijiet (kumpaniji taż-żejt u difensuri tal-ambjent jew assoċjazzjonijiet tal-viċinat) 
huma opposti ħafna u elementi ta’ verità jinsabu fiż-żewġ naħat. L-osservazzjonijiet iktar ‘l-
isfel huma għalhekk fattwali u jirreferixxu biss għall-affermazzjonijiet jew l-opinjonijiet ta’ 
interlokuturi.  

Ilmenti kontra l-kumpanija PERENCO

Il-kumpanija topera fis-sit ta’ Muanda li jinsab 200 km minn Matadi. Fl-2007 u 2010 tressqu 
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lmenti kontra l-kumpanija għat-tniġġis kkawżat. Fl-2010, l-ilment kien jikkonċerna d-
depożitar possibbli ta’ skart tossiku fl-oċean Atlantiku (http://french.news.cn/afrique/2011-
01/01/c_13672804.htm). L-awtoritajiet tal-Kongo t’Isfel fetħu kummissjoni ta’ inkjesta. Id-
delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea fir-RDK kienet, f’dak iż-żmien, iltaqgħet ma’ diversi atturi.

Laqgħa mal-Grupp ta’ Studji ambjentali tal-Kongo (GEEC), stabbiliment pubbliku marbut 
mal-Ministeru tal-Ambjent

Ħafna mill-kumpaniji taż-żejt li ffirmaw konvenzjonijiet dwar iż-żejt qabel l-2005 ma 
jirrispettawx l-istandards relatati mal-ambjent fis-siti ta’ sfruttament u fl-inħawi.
Il-prattika tal-gas flaring (jew l-azzjoni ta’ ħruq jew il-ħruq ta’ gass, permezz ta’ torċa, ta’ 
residwi ta’ gass naturali f’diversi fażijiet tal-isfruttament taż-żejt u l-gass naturali) għandha 
effett negattiv doppju, minn naħa minħabba l-ħela tar-riżorsa naturali, u min-naħa l-oħra 
minħabba l-emissjoni tad-diossidu tal-karbonju, li huwa l-gass prinċipali b’effett serra. It-
teknika mhijiex aktar applikata f’ħafna mill-pajjiżi iżda baqgħet tiġi applikata fir-RDK u 
b’hekk f’Muanda. Il-gas flaring iseħħ xi ftit metri ‘l bogħod mid-djar ta’ abitazzjoni jew 
għelieqi u l-annimali tal-abitanti lokali. Il-kumpaniji kkonċernati mhux dejjem inaddfu s-siti 
b’mod korrett.  Din hija problema serja għall-popolazzjoni. Il-GEEC ġieli ffaċċja diffikultajiet 
sabiex jaċċedi għas-siti u jwettaq studji. 
Il-konvenzjonijiet antiki dwar iż-żejt fihom lakuni rigward il-miżuri li jridu jiġu applikati fil-
qasm tal-protezzjoni tal-ambjent. Il-Ministru tal-Ambjent talab li jiddaħħlu klawsoli 
addizzjonali f’tali konvenzjonijiet  
Il-kodiċi l-ġdid tal-idrokarburi jeħtieġ issa li kull impriża taż-żejt tistabbilixxi studju ta’ 
impatt ambjentali u pjan ta’ ġestjoni ambjentali. Il-Ministeru tal-Ambjent issa għandu 
jipparteċipa fin-negozjar u l-iffirmar ta’ kuntratti taż-żejt skont il-kodiċi l-ġdid tal-idrokarburi. 

Laqgħa mar-rappreżentant tal-Kummissjoni attwali Marin de Guinée u tal-pjan nazzjonali ta’ 
emerġenza ”POLMAR”

L-interlokatur ikkonferma l-eżistenza ta’ prattiċi li ma jirrispettawx ħafna l-ambjent 
inkwistjoni. L-awtoritajiet lokali ta’ spiss jintalbu jintervjenu mill-popolazzjoni iżda dawn ma 
jieħdux miżuri rigward dan. Dan it-tip ta’ sfruttament għandu konsegwenzi ħżiena fuq is-
saħħa tal-popolazzjoni, b’mod partikolari dik tat-tfal, kif ukoll fuq fatturi ekonomiċi oħra. Il-
kumpanija li tisfrutta s-sit għandha dipartiment ta’ "Health, Environmental, Security and 
Quality" iżda ma tapplikax biżżejjed miżuri sabiex tipproteġi l-ambjent u tnaddfu. 
Il-Ministeru tal-Ambjent adotta approċċ parteċipattiv u jitlob lill-popolazzjoni tirraporta l-
abbużi kkonstatati. Iżda huwa ma għandux biżżejjed mezzi sabiex jagħti segwitu għall-
każijiet.
Il-Ministeru jixtieq iħeġġeġ il-kumpaniji taż-żejt jiffirmaw kodiċi ta’ kondotta għar-rispett tal-
pjan nazzjonali ta’ emerġenza u l-istabbiliment ta’ fond ta’ intervent ta’ emerġenza u 
solidarjetà. 

Opinjoni tal-kumpanija PERENCO

Dikjarazzjoni meħuda minn 
http://magazinecam.com/index.php?action=view&id=208&section=26&module=newsmodule
&src=@random4608468086433 :
"Il-biċċa l-kbira ta’ tixrid ta’ idrokarburi li nafu dwaru huwa marbut ma’ atti ta’ vandaliżmu 
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mwettqa minn personi "mhux ċivili": il-qtugħ b’sega ta’ pajpijiet ta’ żejt mhux maħdum, 
intervent dannuż fuq il-bjur taż-żejt, kif ukoll is-serq ta’ materjal elettriku u d-distruzzjoni ta’ 
tagħmir. Sfortunatament, dawn l-atti jibqgħu s’issa mhux puniti. Perenco investit ħafna fl-
2007 fix-xiri ta’ tagħmir li jippermetti l-indirizzar tat-tixrid ta’ idokarburi u li jillimita l-effetti 
tiegħu. Aħna qed jaħdmu wkoll flimkien mal-awtoritajiet lokali għall-protezzjoni tal-ambjent" 
[traduzzjoni mhux uffiċjali]

Waqt laqgħa ta’ diskussjoni fuq ir-responsabbiltà ċivili tal-impriżi, li seħħet f’Kinshasa 
f’Ġunju 2012, il-kumpanija PERENCO ddikjarat li l-impriża ħadet il-miżuri neċessarji għas-
sigurtà tal-popolazzjoni u tal-ambjent tas-sit ta’ Muanda u li tiddisponi għal dan minn baġit 
ta’ USD 1 miljun. 

Żvilupp riċenti fil-livell nazzjonali

Il-Ministeru tal-Ambjent, tal-Konsevazzjoni tan-Natura u tat-Turiżmu riċentement ħa numru 
ta’ inizjattivi sabiex jiġi żgurat aktar ir-rispett għal-leġiżlazzjoni u sabiex tiġi żgurata l-
ġestjoni tar-riskju.  Ġie organizzat workshop f’Awwissu 2012 sabiex jiġu riveduti l-mapep ta’ 
sensittività bil-ħsieb li jiġi implimentat il-pjan ta’ intervent ta’ emerġenza (POLMARC). 

Sar workshop fit-2 ta’ Ottubru sal-5 ta’ Ottubru 2012 sabiex tiġi inkoraġġuta l-kollaborazzjoni 
għall-implimentazzjoni tal-pjan nazzjonali ta’ emerġenza għall-ġlieda kontra t-tniġġis miż-
żejt bejn tliet ministeri (Il-Ministeri tal-Ambjent, tal-Idrokarburi u tat-Trasport), 8 kumpaniji 
taż-żejt (PERENCO REP, SURESTREAM, ENERGULF, SOCO EP DRC, CAPTIKAT & 
FOXWHELP, SAC OIL, SOCIR, SEP CONGO) u erba’ kumpaniji li jaħdmu fil-qasam tal-
ġestjoni ta’ port (CVM (RVM), SCTP (ONATRA), SOCOPE , AGENCES MARITIMES).

Konklużjoni

Id-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea fir-RDK qed issegwi l-kwistjonijiet relatati mal-ambjent 
u l-isfruttament tar-riżorsi naturali. Hija stabbilixxiet djalogu proattiv mal-amministrazzjoni l-
ġdida li ġiet iffurmata f’Mejju 2012. Dan id-djalogu qed isir bil-ħsieb li r-RDK tirrispetta l-
impenji internazzjonali tagħha kif ukoll sabiex ittejjeb u tapplika l-liġijiet nazzjonali. Id-
delegazzjoni segwiet mill-qrib l-avvenimenti fl-industrija taż-żejt fl-2010/2011 insegwitu tal-
ilment kontra l-kumpanija Perenco, u attwalment qed tiffoka fuq il-kwistjoni tal-għoti tad-
drittijiet ta’ esplorazzjoni u sfruttament f’Virunga. 

L-iffirmar imminenti ta’ protokol ta’ ftehim ta’ kollaborazzjoni għall-implimentazzjoni tal-
pjan nazzjonali ta’ emerġenza għall-ġlieda kontra t-tniġġis miż-żejt jikkostitwixxi progress 
ċar.  Dan jipprevedi l-implimentazzjoni ta’ pjan ta’ emerġenza, li ma jikkostitwixxix 
madankollu garanzija fir-rigward tar-rispett tal-istandards ta’ sfruttament.


