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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП 

Относно: Петиция 0901/2007, внесена от Marina Apers, с белгийско гражданство, 
подкрепена от 19 подписа, относно положението в  Doel (Източна 
Фландрия) след дейности по разширяване на пристанището в 
Антверпен

1. Резюме на петицията 

Позовавайки се на разпоредбите на член 3 от Договора за създаване на Европейската 
общност относно мерките за укрепване на икономическото и социално сближаване и на 
член 6, който гласи, че изискванията за защита на околната среда трябва да бъдат 
включени в определянето и изпълнението на политиките и действията на Общността, в 
частност, за да се насърчи устойчивото развитие, вносителката на петицията моли 
Европейския парламент да предприеме действия във връзка със село Doel. Тя твърди, 
че от 60-те години на миналия век насам органите съзнателно се опитват да обезлюдят 
Doel, за да разширят контейнерното пристанище в Антверпен и да построят ядрена 
електроцентрала. Вносителката на петицията посочва, че районът около Doel е с 
уникална дива природа и ландшафт с отвоювана от морето суша и че действията, 
предприети от белгийските органи, нарушават законодателството на ЕС в областта на 
околната среда.

2. Допустимост 

Обявена за допустима на 16 февруари 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 юли 2008 г.

Петицията 

Вносителите на петицията изразяват недоволство от плановете за разширяване на 
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пристанищните съоръжения на левия бряг на река Шелд. По-конкретно, те твърдят, че 
жилищните сгради в засегнатия район са били или ще бъдат разрушени, без да има 
причина за това. Според тях това разрушаване е в разрез с членове 3k и 6 от Договора 
за създаване на Европейската общност поради това, че тези членове предвиждат 
укрепване на икономическото и социално сближаване и включване на изискванията за 
опазване на околната среда в другите политики, с оглед насърчаване на устойчивото 
развитие.

Анализ на Комисията 

Комисията е добре запозната с плановете за разширяване на пристанището на 
Антверпен на левия бряг на Шелд. Всъщност тези планове бяха предмет на жалба през 
1994 г. на основание последващи вреди за местообитанията и местата за защитените 
видове птици. 

Подобно на други планове за разширяване на пристанища, които също са били предмет 
на петиции, засегнатата държава-членка се позовава на висшия обществен интерес като 
причина да даде ход на плана, като се осъществяват схеми за компенсиране в района, за 
да се осигури запазването на задоволително алтернативно местообитание и/или 
облекчаващи схеми, както е в случая с пристанището на Granadilla (петиции №
253/2004 и 785/2004) и в случая с пристанището на Vuosaari (петиция № 873/2002). В 
случая с левия бряг на Шелд тези схеми в крайна сметка бяха съгласувани с Комисията, 
която сега счита аспекта на въпроса, свързан с дивата природа, за разрешен.

В документацията, спомената в петицията, схемите за компенсиране обаче се описват 
като „мнима природа”, без да се дават допълнителни подробности. Ако вносителите на 
петицията представят доказателства, че схемите за компенсиране в действителност не 
са достатъчни, тогава Комисията отново ще обърне внимание на този аспект, въпреки 
че следва веднага да се посочи, че всички необходими коригиращи мерки по този 
аспект няма да засегнат основния и неотложен въпрос на вносителите на петицията 
относно промяната на земеползването в отвоюваните от морето площи на Doel и 
съответните разрушавания на сгради.

Вносителите на петицията също така твърдят, че изграждането на пристанище нагоре 
по течението от основната жилищна част на Doel би било несъвместимо със 
задълженията, наложени от директивата Seveso за контрол на опасностите от големи 
аварии. Комисията обаче трябва да отбележи, както вече бе обяснено във връзка с 
проекта за пристанищно съоръжение в Milford Haven (петиция № 1194/2007), че тези 
съоръжения всъщност са изключени от приложното поле на директивата Seveso1. 

Комисията обръща внимание, че подробните планове за земеползване за засегнатия 
район са били предмет на съдебно дело на национално равнище. Това е напълно в реда 
на нещата, защото, както Комисията е подчертавала във връзка с много други петиции 
(например № 148/2005 относно подробните планове за земеползване за жилищно 

                                               
1   Директива 96/82/EО, OВ L 10, 14.01.1997 г., стр.13; изменена с Директива 2003/105/EО, OВ L 345, 
31.12.2003 г., стр.97
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строителство в Унгария), това подробно планиране в действителност не попада в 
компетенциите на Общността. От нейната компетенция не са и дефинициите или 
критериите за определяне дали дадена жилищна сграда е годна за обитаване от хора, 
нито пък въпросът дали дадена сграда, която е била сметната за негодна, следва да бъде 
разрушена или да бъде възстановена, както вносителите на петицията предполагат, като 
се позовават на член 3к. Компетенциите на Общността в областта на жилищното 
устройство са свързани най-вече с осигуряването на единен пазар на строителни 
материали и услуги.  

Вносителите на петицията твърдят, че настоящото пристанище и човешките общности 
в съседство с него (в отвоюваните от морето площи на Doel) могат да продължат да 
съществуват заедно по един „устойчив” начин. Те споменават положителните 
резултати от проведено проучване и данни за настоящата туристическа дейност и 
бъдещите възможности на района. Те твърдят, че планираните разрушавания 
следователно ще бъдат „в противоречие с най-простото прилагане” на устойчивото 
развитие и предполагат нарушение на член 6 от Договора за създаване на Европейската 
общност. Комисията разбира мотива зад тази линия на разсъждение, но трябва да 
подчертае, че целите на Договора са изброени в неговия член 3. Те установяват обхвата 
за други членове на Договора, които от своя страна дават правната основа за 
законодателната дейност на Общността. В действителност не е имало законодателна 
дейност на Общността, която да се е основавала специално на член 6, в който се 
споменава „устойчиво развитие”.

Заключение

Както в случаите на други петиции, внесени в защита на малки общности, чието трайно 
съществуване е застрашено от големи проекти (напр. петиция № 55/2006 относно 
Garzweiler, приключена през октомври 2007 г.), Комисията може да предприеме 
действия само в случай на въпроси, които попадат в обхвата на приложение на правото 
на Общността. В този случай, въз основа на представените от вносителите на петицията 
факти, това изглежда не е така.


