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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0221/2012, adresată de Luta Antoine Mwe-Katone, de cetățenie 
congoleză, privind poluarea cauzată de compania petrolieră franceză Perenco 
asupra coastei congoleze

1. Rezumatul petiției

Potrivit site-ului internet al Perenco France, compania a început operațiunile de explorare a 
petrolului și gazelor în Congo în anul 2000 și s-a extins constant. „În prezent, Perenco este 
unicul producător de petrol din RDC și este cel mai important investitor și contribuabil din 
țară”. Petiționarul nu furnizează informații referitoare la presupusa poluare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 iunie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Comisia nu are competența de a judeca respectarea standardelor de mediu de către RDC, de 
către operațiunile companiilor petroliere care își desfășoară activitatea în acest loc și, în 
special, de către compania PERENCO menționată în petiție. În general, opiniile părților 
interesate (companiile petroliere și organizațiile de protecție a mediului sau asociațiile de 
cartier) sunt extrem de contradictorii și conțin, fiecare în parte, adevăruri parțiale. Prin 
urmare, observațiile de mai jos sunt factuale și nu fac decât să expună afirmații sau opinii ale 
interlocutorilor.  

Reclamații împotriva societății PERENCO

Societatea exploatează situl Muanda, la 200 km de Matadi. În 2007 și 2010, au fost depuse 
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plângeri împotriva societății, din cauza poluării. În 2010, reclamația privea depozitele posibile 
de deșeuri toxice în Oceanul Atlantic (http://french.news.cn/afrique/2011-
01/01/c_13672804.htm). A fost înființată o comisie de anchetă pentru autoritățile din Bas-
Congo. La acea vreme, delegația Uniunii Europene în RDC a întâlnit diverși actori.

Întâlnirea cu Grupul de studii de mediu din Congo (GSMC), instituție publică aparținând 
Ministerului Mediului.

Multe companii petroliere care au semnat Convenții petroliere înainte de 2005 nu respectă 
standardele privind protecția mediului la locurile de exploatare și în împrejurimi.
Practica arderii la faclă (arderea la faclă sau „arderea gazului”, din anglicismul flaring este 
acțiunea de a arde, cu ajutorul faclelor, gazul natural în diversele etape ale exploatării 
petrolului și gazului natural) are un dublu efect negativ, pe de o parte irosirea resursei naturale 
și, pe de altă parte, emisia de dioxid de carbon (CO2), principalul gaz cu efect de seră. Această 
tehnică nu mai este aplicată în multe țări, însă este folosită în continuare în RDC și, prin 
urmare, în Muanda. Arderea la faclă se face la câțiva metri de locuințe sau de câmpurile și 
crescătoriile riveranilor. Companiile vizate nu depoluează întotdeauna corect siturile 
respective. Aceasta este o problemă serioasă pentru populații. GSMC întâmpină câteodată 
dificultăți cu privire la accesul la locurile de exploatare și la desfășurarea studiilor sale. 
Vechile convenții petroliere prezentau lacune privind măsurile care trebuie aplicate în materie 
de protecție a mediului. Ministerul Mediului a solicitat încheierea unor acte adiționale pentru 
aceste convenții. 
Noul cod al hidrocarburilor solicită în prezent fiecărei întreprinderi petroliere să stabilească 
un studiu de impact asupra mediului și un plan de gestionare a mediului. Din acest moment, 
Ministerul Mediului trebuie să participe la negocierea și la semnarea contractelor petroliere 
conform noului cod al hidrocarburilor. 

Întâlnirea cu un reprezentant al Comisiei pentru Curentul Guineei și al planului național de 
urgență „POLMAR” 

Interlocutorul a confirmat existența unor practici care respectă într-o mică măsură mediul în 
cauză. Autoritățile locale sunt deseori sesizate de populații, însă nu adoptă nicio măsură. 
Acest tip de exploatare are consecințe negative asupra sănătății populațiilor, în special a 
copiilor, precum și asupra altor factori economici. Societatea care exploatează situl în cauză 
are un departament de „Health, Environmental, Security and Quality”, însă nu folosește 
destule mijloace în vederea protecției mediului și a depoluării. 
Ministerul Mediului a adoptat o abordare participativă și solicită populațiilor să semnaleze 
abuzurile constatate. El nu dispune însă de mijloace suficiente pentru urmărirea dosarelor.
Ministerul ar dori să determine întreprinderile petroliere să participe la semnarea unui cod de 
bună practică, în vederea respectării planului național de urgență și a creării unui fond de 
intervenție pentru cazuri de urgență și de solidaritate. 

Opinia societății PERENCO

Citat extras de pe site-ul 
http://magazinecam.com/index.php?action=view&id=208&section=26&module=newsmodule
&src=@random4608468086433 :
„Marea majoritate a deversărilor accidentale de hidrocarburi despre care avem informații este 



CM\920505RO.doc 3/3 PE500.675v01-00

RO

legată de vandalismul specific «persoanelor lipsite de simțul civic»: tăierea conductelor care 
transportă țiței, intervenția răuvoitoare asupra puțurilor în curs de construire, dar și furturile de 
material electric, distrugerea echipamentelor. Se constată cu regret că în prezent, aceste acte 
rămân nepedepsite. În 2007, Perenco a investit masiv în achiziția de echipamente pentru a 
face față unor deversări de hidrocarburi și pentru a limita efectele acestora. De asemenea, 
acționăm mână în mână cu autoritățile locale de mediu.”

Cu ocazia unei mese rotunde privind responsabilitatea civică a întreprinderilor, care a avut loc 
la Kinshasa în iunie 2012, societatea PERENCO a declarat că întreprinderea a adoptat 
dispozițiile necesare în vederea siguranței populației și a mediului din Muanda și dispune, în 
acest sens, de un buget de un milion de dolari americani.  

Dezvoltarea recentă la nivel național 

Ministerul Mediului, al Conservării Pământului și al Turismului a adoptat recent un anumit 
număr de inițiative cu scopul de a asigura mai eficient respectarea legislației și de a asigura 
gestionarea riscurilor. În august 2012 a fost organizat un atelier național în vederea revizuirii 
cardurilor de sensibilitate pentru punerea în aplicare a planului de intervenție în cazuri de 
urgență (POLMARC). 

În perioada 2-5 octombrie 2012, a avut loc un atelier în vederea dinamizării colaborării pentru 
aplicarea unui plan național de urgență de combatere a poluării petroliere, între 3 ministere 
(Ministerul Mediului, al Hidrocarburilor și al Transporturilor), 8 societăți petroliere 
(PERENCO REP, SURESTREAM, ENERGULF, SOCO EP DRC, CAPTIKAT & 
FOXWHELP, SAC OIL, SOCIR, SEP CONGO) și 4 societăți portuare [CVM (RVM), SCTP 
(ONATRA), SOCOPE , AGENCES MARITIMES].

Concluzie

Delegația Uniunii Europene în RDC urmărește dosarele conform aspectelor legate de mediu și 
de exploatarea resurselor naturale. Ea a stabilit un dialog proactiv cu noua administrație 
instituită în mai 2012. Acest dialog urmărește ca RDC să își respecte angajamentele 
internaționale și, de asemenea, să își îmbunătățească și să pună în aplicare legile naționale. În 
sectorul exploatării petroliere, această situație a fost întâlnită în 2010/2011, cu ocazia 
plângerilor împotriva societății Perenco și, în prezent, cu privire la aspectul atribuirii dreptului 
de explorare și de exploatare în Virunga. 

Semnătura viitoare a unui protocol de acord de colaborare pentru punerea în aplicare a 
planului național de urgență de combatere a poluării petroliere constituie un progres sigur. 
Aceasta ar urmări punerea în aplicare a unui plan de urgență, ceea ce nu constituie totuși o 
garanție cu privire la respectarea standardelor privind exploatarea.


