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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0901/2007 af Marina Apers, belgisk statsborger, og 19 
medunderskrivere, om situationen i Doel (Østflandern) som følge af 
udvidelserne af havnen i Antwerpen

1. Sammendrag

Under henvisning til bestemmelserne i EF-traktatens artikel 3 om styrkelse af den 
økonomiske og sociale samhørighed og artikel 6, hvori det hedder, at miljøbeskyttelseskrav 
skal integreres i udformningen og gennemførelsen af Fællesskabets politikker og aktioner, 
især med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling, anmoder andrageren Europa-
Parlamentet om at tage sagen om landsbyen Doel op til behandling. Hun påpeger, at de 
ansvarlige myndigheder siden 1960'erne målrettet har forsøgt at affolke Doel med henblik på 
at udvide Antwerpens containerhavn og opførelsen af et atomkraftværk. Andrageren 
understreger tillige, at området omkring Doel er et enestående naturområde og 
polderlandskab, og at de foranstaltninger, de belgiske myndigheder har iværksat er i modstrid 
med EU's miljølovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. februar 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. juli 2008.

"Andragendet

Andragerne klager over planerne om at udvide havnefaciliteterne på floden Scheldts vestlige 
bred. De hævder især, at boligejendommene i det berørte område er eller vil blive 
unødvendigt ødelagt. De påstår, at sådanne ødelæggelser er uforenelige med artikel 3k og 6 i 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, idet disse artikler foreskriver en 
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styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed og indarbejdelse af krav om 
miljøbeskyttelse i andre politikker for at fremme en bæredygtig udvikling.

Kommissionens analyse

Kommissionen er helt bekendt med planerne om udvidelse af Antwerpens havn på Scheldts 
vestlige bred. Disse planer var ganske vist genstand for en klage i 1994 med påstand om skade 
på habitater og beskyttede fuglearters områder.

Som med andre havneudvidelsesplaner, der også har været genstand for andragender,
anvendte den pågældende medlemsstat den tungtvejende offentlige interesse som begrundelse 
for at gå i gang med planen, som omfattede umiddelbare erstatningsordninger for at sikre 
bevarelsen af tilstrækkelige alternative habitat- og/eller afbødningsordninger som i tilfældet 
med Granadillas havn (andragende nr. 253/2004 og 785/2004) samt i tilfældet med Vuosaaris 
havn (andragende nr. 873/2002). I tilfældet med Scheldts vestlige bred blev der endelig 
indgået aftale om disse ordninger med Kommissionen, der nu betragter spørgsmålet om 
dyrelivet som løst. 

I dokumentationen, der henvises til i andragendet, beskrives erstatningsordningerne imidlertid 
uden yderligere forklaring som "svindelagtige". Hvis andragerne kan fremlægge bevis for, at 
erstatningsordningerne reelt ikke er tilstrækkelige, kan Kommissionen tage dette aspekt op til 
fornyet overvejelse, selv om det straks skulle understreges, at enhver nødvendig korrigerende 
foranstaltning vedrørende dette aspekt ikke vil påvirke andragernes væsentligste og 
presserende spørgsmål om ændring af arealanvendelse i Doel polder samt tilknyttede 
ødelæggelser.

Andragerne hævder desuden, at anlæggelsen af en havn op mod det centrale beboelsesområde 
Doel vil være uforenelig med forpligtelserne i Sevesodirektivet om større uheld.
Kommissionen skal dog som allerede forklaret i forbindelse med en havnefacilitetsudvikling i 
Milford Haven (andragende nr. 1194/2007) understrege, at sådanne faciliteter rent faktisk ikke 
er omfattet af Sevesodirektivet1.

Kommissionen bemærker, at de detaljerede arealanvendelsesplaner for det berørte område har 
været genstand for tvist på nationalt plan. Sådan bør det også være, for som Kommissionen 
har understreget i forbindelse med mange andre andragender (f.eks. nr. 148/2005 om 
detaljeret angivelse af arealanvendelse til beboelsesejendomme i Ungarn), henhører sådan 
detaljeret planlægning ikke under Fællesskabets kompetenceområder. Det samme gør sig 
gældende for definitionerne og kriterierne for en afgørelse af, hvorvidt ejendomme er egnede 
som menneskebolig samt for spørgsmålet om, hvorvidt ejendomme som er vurderet uegnede, 
bør nedrives eller restaureres som foreslået af andragerne under henvisning til artikel 3k. 
Fællesskabets kompetence på ejendomsområdet er hovedsagelig berørt i forbindelse med at 
sikre det indre marked med hensyn til byggematerialer og –tjenester.

Andragerne fastholder, at den nuværende havn og de menneskeboliger, der støder op til den (i 
Doel polder), fortsat kan eksistere side om side på "bæredygtig" vis. De nævner de positive 
resultater af en undersøgelse, oplysninger om den nuværende turisme og områdets fremtidige 

                                               
1 Direktiv 96/82/EF, EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13, ændret ved direktiv 2003/105/EF, EUT L 345 af 31.12.2003, 
s. 97.



CM\738825DA.doc 3/3 PE411.969v01-00

DA

potentiale. De fastholder, at de planlagte ødelæggelser derfor vil være "i strid med den mest 
basale anvendelse" af bæredygtig udvikling og i modstrid med artikel 6 i traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Kommissionen forstår motivet bag et sådant 
argument, men må påpege, at formålene med traktaten er anført i dennes artikel 3. De 
kortlægger rammerne for andre traktatartikler, som til gengæld danner retsgrundlag for 
lovgivningsarbejdet i Fællesskabet. Intet af Fællesskabets lovgivningsarbejde har rent faktisk 
været specifikt baseret på artikel 6, hvori "bæredygtig udvikling" er nævnt.

Konklusion

Som i tilfældet med andre andragender vedrørende forsvar af små samfund, hvis fortsatte 
eksistens trues af større projekter (f.eks. andragende nr. 55/2006 om Garzweiler, afsluttet i 
oktober 2007), kan Kommissionen kun skride til handling i tilfælde, hvor sagen er omfattet af 
Fællesskabslovgivningen. På baggrund af de af andragerne forelagte oplysninger er dette 
tilsyneladende ikke tilfældet i forbindelse med denne sag."


