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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0221/2012, którą złożył Luta Antoine Mwe-Katone (Demokratyczna
Republika Konga) w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez 
francuskie przedsiębiorstwo naftowe Perenco na kongijskim wybrzeżu

1. Streszczenie petycji

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej przedsiębiorstwa Perenco 
France rozpoczęło ono w 2000 r. poszukiwanie ropy naftowej i gazu w DR Konga i od tego 
czasu stale rozwija tam swoją działalność. „Perenco jest obecnie jedynym producentem ropy 
naftowej w DR Konga oraz największym inwestorem i podatnikiem w tym państwie”. 
Składający petycję nie przedstawił żadnych informacji dotyczących wysuniętych przez niego 
zarzutów w związku z zanieczyszczeniem.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 czerwca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Komisja nie jest upoważniona do oceny zgodności z normami środowiskowymi ani DR 
Konga, ani prowadzonych tam działań przedsiębiorstw naftowych, a co za tym idzie, 
przedsiębiorstwa PERENCO wspomnianego w petycji.  Ogólnie rzecz biorąc, opinie stron 
(przedsiębiorstw naftowych i obrońców środowiska naturalnego czy stowarzyszeń 
sąsiedzkich) są nadzwyczaj sprzeczne i wszystkie zawierają częściową prawdę. Poniższe 
uwagi dotyczą zatem faktów i oddają jedynie stwierdzenia czy opinie zainteresowanych.  

Skargi przeciwko przedsiębiorstwu PERENCO
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Przedsiębiorstwo działa w okolicy Muandy w odległości 200 km od Matadi. W roku 2007 
oraz 2010 złożone zostały skargi przeciwko przedsiębiorstwu z powodu zanieczyszczeń. W 
roku 2010 skarga dotyczyła domniemanego odprowadzania toksycznych odpadów do Oceanu 
Atlantyckiego (http://french.news.cn/afrique/2011-01/01/c_13672804.htm). Władze Dolnego 
Konga powołały komisję śledczą. Delegacja Unii Europejskiej do DR Konga spotkała się w 
tamtym czasie z różnymi podmiotami.

Spotkanie z Grupą badań środowiskowych Konga, instytucją publiczną związaną z 
ministerstwem środowiska

Wiele przedsiębiorstw naftowych, które podpisały konwencje o eksploatacji ropy naftowej 
przed 2005 r., nie przestrzega norm dotyczących ochrony środowiska na eksploatowanych 
terenach i w ich okolicach.
Spalanie na pochodniach (spalanie wydzielającego się gazu ziemnego (ang. flaring) na 
pochodniach na różnych etapach eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego) ma podwójny 
negatywny skutek: z jednej strony jako marnotrawstwo zasobów naturalnych, a z drugiej jako 
emisje dwutlenku węgla (CO2), głównego gazu cieplarnianego. Techniki tej nie stosuje się 
już w wielu krajach, jednakże jest ona nadal wykorzystywana w DR Konga, a więc w 
Muandzie. Spalanie odbywa się w odległości kilku metrów od domów mieszkalnych czy pól i 
hodowli mieszkańców. Przedsiębiorstwa nie zawsze właściwie oczyszczają miejsca 
eksploatacji. Stanowi to poważny problem dla ludności. Grupą badań środowiskowych Konga 
ma czasami trudności z dostępem do tych miejsc i prowadzeniem badań.
Dawne konwencje o eksploatacji ropy naftowej zawierały luki, jeśli chodzi o środki do 
stosowania w dziedzinie ochrony środowiska. Ministerstwo środowiska zażądało dołączenia 
aneksów do tych konwencji.
Nowy kodeks dotyczący eksploatacji węglowodorów wymaga odtąd od każdego 
przedsiębiorstwa naftowego opracowania analizy skutków środowiskowych oraz 
środowiskowego planu zarządzania. Ministerstwo środowiska ma obecnie obowiązek 
uczestniczyć w negocjowaniu i podpisywaniu umów dotyczących wydobycia ropy naftowej 
zgodnie z nowym kodeksem eksploatacji węglowodorów.

Spotkanie z przedstawicielem Komisji ds. Prądu Gwinejskiego oraz krajowego planu 
ratowniczego POLMAR

Rozmówca potwierdził istnienie praktyk mało przyjaznych dla tego środowiska. Ludność 
często zwraca się do władz lokalnych, które jednakże nie podejmują działań. Ten rodzaj 
eksploatacji zasobów ma szkodliwy wpływ na zdrowie ludności, w szczególności dzieci, a 
także na inne czynniki ekonomiczne. Przedsiębiorstwo prowadzące eksploatację ma wydział 
„Health, Environmental, Security and Quality”, ale nie przeznacza wystarczających środków 
na ochronę środowiska i oczyszczanie.
Ministerstwo środowiska przyjęło podejście uczestniczące i zwraca się do ludności o 
zgłaszanie stwierdzonych nadużyć. Nie ma jednakże wystarczających środków na śledzenie 
tych przypadków.
Ministerstwo chciałoby zaangażować przedsiębiorstwa naftowe w podpisanie kodeksu 
dobrego postępowania w zakresie przestrzegania krajowego planu ratowniczego, a także w 
stworzenie funduszu na rzecz działań w sytuacjach wyjątkowych i solidarności.

Stanowisko przedsiębiorstwa PERENCO
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Cytat pochodzi ze strony internetowej
http://magazinecam.com/index.php?action=view&id=208&section=26&module=newsmodule
&src=@random4608468086433 :
„Znaczna część przypadkowych wycieków węglowodorów, o jakich wiemy, jest 
spowodowana wandalizmem 'osób pozbawionych postawy obywatelskiej': przecinanie rur 
transportujących ropę, szkodliwe działania na czynnych odwiertach, nie wspominając o 
kradzieżach sprzętu elektrycznego i niszczeniu wyposażenia. Szkoda, że działania te 
pozostają obecnie bezkarne. Przedsiębiorstwo Perenco dokonało w 2007 r. masowych 
inwestycji w zakup urządzeń umożliwiających zaradzenie kwestii wycieków węglowodorów 
oraz ograniczenie ich skutków. Współpracujemy również z lokalnymi organami ochrony 
środowiska.”

Podczas obrad okrągłego stołu dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, 
zorganizowanych w czerwcu 2012 r., przedsiębiorstwo PERENCO oświadczyło, że firma 
podjęła kroki konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa ludności i środowiska w okolicach 
Muandy oraz że przeznacza na ten cel kwotę w wysokości 1 mln USD.

Najnowsze wydarzenia na szczeblu krajowym

Ministerstwo środowiska, ochrony ziemi i turystyki podjęło niedawno pewne inicjatywy 
mające na celu lepsze zapewnienie przestrzegania przepisów, a także zapewnienie 
zarządzania ryzykiem. W sierpniu 2012 r. zorganizowano krajowe warsztaty, aby dokonać 
przeglądu map wrażliwości z myślą o wprowadzeniu planu działań w sytuacjach 
wyjątkowych (POLMARC).

W dniach 2 – 5 października 2012 r. odbyły się warsztaty mające na celu zdynamizowanie 
współpracy na rzecz wdrożenia krajowego planu walki z zanieczyszczeniami naftowymi 
między 3 ministerstwami (środowiska, węglowodorów i transportu), 8 przedsiębiorstwami 
naftowymi (PERENCO REP, SURESTREAM, ENERGULF, SOCO EP DRC, CAPTIKAT & 
FOXWHELP, SAC OIL, SOCIR, SEP CONGO) oraz 4 przedsiębiorstwami portowymi 
(CVM (RVM), SCTP (ONATRA), SOCOPE , AGENCES MARITIMES).

Podsumowanie

Delegacja Unii Europejskiej w DR Konga śledzi sprawy mające związek z kwestiami 
środowiskowymi oraz z eksploatacją zasobów naturalnych. Nawiązała czynny dialog z nową 
administracją powołaną w maju 2012 r. Celem tego dialogu jest czuwanie nad 
poszanowaniem przez DR Konga jej zobowiązań międzynarodowych, ale także poprawa i 
stosowanie przepisów krajowych. W specyficznym sektorze eksploatacji ropy naftowej miało 
to miejsce w latach 2010/2011 w związku ze skargami przeciwko przedsiębiorstwu Perenco, a 
obecnie dotyczy do kwestii przyznania praw do prowadzenia badań i eksploatacji w masywie 
Wirunga. 

Przyszłe podpisanie protokołu umowy o współpracy na rzecz wdrożenia krajowego planu 
walki z zanieczyszczeniami naftowymi stanowi zdecydowany postęp. Miałoby to na celu 
opracowanie planu działań w sytuacjach nagłych, co nie oznacza jednakże gwarancji 
przestrzegania norm eksploatacji.



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

PL


