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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0901/2007, της Marina Apers, βελγικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 19 υπογραφές, σχετικά με την κατάσταση στο Doel 
(ανατολική Φλάνδρα) μετά τα έργα επέκτασης του λιμένα στην Αμβέρσα

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει δράση όσον αφορά το 
χωριό Doel, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 της Συνθήκης ΕΚ σχετικά με μέτρα για την 
ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και του άρθρου 6, σύμφωνα με το οποίο οι 
απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να ενταχθούν στον καθορισμό και την 
εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών και δράσεων, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί η 
αειφόρος ανάπτυξη. Υποστηρίζει ότι, από τη δεκαετία του ’60, οι αρχές επιδιώκουν σκόπιμα 
να απερημώσουν το Doel προκειμένου να επεκτείνουν τη λιμενική εγκατάσταση για 
εμπορευματοκιβώτια στην Αμβέρσα και να κατασκευάσουν έναν σταθμό παραγωγής 
πυρηνικής ενέργειας. Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι η περιοχή γύρω από το Doel είναι μια 
μοναδική ζώνη άγριας χλωρίδας και πανίδας και τοποθεσία πόλντερ και ότι οι ενέργειες στις 
οποίες προβαίνουν οι αρχές του Βελγίου παραβιάζουν την κοινοτική περιβαλλοντική 
νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Φεβρουαρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Ιουλίου 2008.

Η αναφορά

Οι αναφέροντες παραπονούνται για τα σχέδια επέκτασης των λιμενικών εγκαταστάσεων στην
αριστερή όχθη του ποταμού Scheldt. Συγκεκριμένα, διατείνονται ότι οι κατοικίες στη
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συγκεκριμένη περιοχή έχουν κατεδαφιστεί ή πρόκειται να κατεδαφιστούν άσκοπα. 
Ισχυρίζονται ότι αυτές οι κατεδαφίσεις δεν είναι συμβατές με τα άρθρα 3 στοιχείο ια) και 6 
της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δεδομένου ότι τα εν λόγω άρθρα
προβλέπουν την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και την ένταξη των 
απαιτήσεων της περιβαλλοντικής προστασίας στις άλλες πολιτικές με στόχο την προώθηση 
της αειφόρου ανάπτυξης.

Η ανάλυση της Επιτροπής

Η Επιτροπή είναι πλήρως ενήμερη για τα σχέδια επέκτασης του λιμένα της Αμβέρσας στην 
αριστερή όχθη του Scheldt. Τα συγκεκριμένα σχέδια αποτέλεσαν όντως αντικείμενο
καταγγελίας το 1994, λόγω της απορρέουσας ζημιάς για οικότοπους και τοποθεσίες για τα 
προστατευόμενα είδη πτηνών. 

Όπως και στην περίπτωση άλλων σχεδίων επέκτασης λιμένων που έχουν επίσης αποτελέσει
αντικείμενο αναφορών, το εκάστοτε εμπλεκόμενο κράτος μέλος επικαλέστηκε λόγους
σημαντικού δημόσιου συμφέροντος για να προχωρήσει το σχέδιο, υπό τον όρο πρόβλεψης 
αντισταθμιστικών σχεδίων στην παρακείμενη περιοχή, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η
διατήρηση επαρκών εναλλακτικών οικοτόπων και/ή σχεδίων μετριασμού των επιπτώσεων, 
όπως στην περίπτωση του λιμένα της Granadilla (αναφορές 253/2004 και 785/2004) και στην 
περίπτωση του λιμένα του Vuosaari (αναφορά 873/2002). Στην περίπτωση της αριστερής
όχθης του Scheldt, τα συγκεκριμένα σχέδια εγκρίθηκαν τελικά από την Επιτροπή, η οποία 
τώρα εξετάζει την πτυχή της άγριας πανίδας και χλωρίδας για τη διευθέτηση του θέματος.

Στα έγγραφα που αναφέρονται στην αναφορά, τα αντισταθμιστικά σχέδια περιγράφονται
ωστόσο ως «πλασματικά», χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες. Αν οι αναφέροντες προσκόμιζαν
στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα αντισταθμιστικά σχέδια όντως δεν είναι επαρκή, τότε η
Επιτροπή θα εξέταζε εκ νέου τη συγκεκριμένη πτυχή, αν και θα έπρεπε να επισημανθεί
αμέσως ότι οποιοδήποτε απαραίτητο διορθωτικό μέτρο σχετικά με την παραπάνω πτυχή, δεν
θα επηρέαζε το βασικό και επείγον θέμα της αλλαγής της χρήσης της γης στο πόλντερ Doel
και των αντίστοιχων κατεδαφίσεων.

Επιπλέον, οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι η κατασκευή μιας αποβάθρας ανάντη του κέντρου
της οικιστικής περιοχής του Doel δεν θα ήταν συμβατή με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η
οδηγία Seveso για τους κινδύνους μεγάλων ατυχημάτων. Η Επιτροπή πρέπει ωστόσο να
επισημάνει ότι, όπως έχει ήδη εξηγήσει στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας λιμενικής
εγκατάστασης στο Milford Haven (αναφορά 1194/2007), οι συγκεκριμένες υποδομές 
εξαιρούνται όντως από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας Seveso1. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι τα αναλυτικά σχέδια χρήσης γης για τη θιγόμενη περιοχή έχουν
αποτελέσει αντικείμενο διαμάχης σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό είναι φυσιολογικό, επειδή,
όπως έχει ήδη επισημάνει η Επιτροπή στο πλαίσιο πολλών άλλων αναφορών (για
παράδειγμα, στην αναφορά 148/2005 για τον λεπτομερή καθορισμό της χρήσης γης για τις 
κατοικίες στην Ουγγαρία), ο παραπάνω λεπτομερής σχεδιασμός στην πραγματικότητα δεν 

                                               
1   Οδηγία 96/82/EΚ, ΕΕ L 10 της 14.1.1997, σελ.13· τροποποιήθηκε από την οδηγία 2003/105/EΚ, ΕΕ L 345
της 31.12.2003, σελ. 97
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εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας της Κοινότητας. Το ίδιο ισχύει και για τους ορισμούς ή τα
κριτήρια που καθορίζουν αν οι κατοικίες είναι κατάλληλες για ανθρώπινη εγκατάσταση και,
εφόσον οι κατοικίες κριθούν ακατάλληλες, αν θα πρέπει να κατεδαφιστούν ή να
ανακαινιστούν, όπως υποδεικνύουν οι αναφέροντες επικαλούμενοι το άρθρο 3 στοιχείο ια). Η
αρμοδιότητα της Κοινότητας στον τομέα της στέγασης αφορά κυρίως τη διασφάλιση μιας
ενιαίας αγοράς για τα κατασκευαστικά υλικά και τις υπηρεσίες.

Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι το παρόν λιμάνι και οι ανθρώπινες κοινότητες που το
περιβάλλουν (στο πόλντερ Doel) μπορούν να συνεχίσουν να συνυπάρχουν με έναν «βιώσιμο»
τρόπο. Αναφέρουν τα θετικά αποτελέσματα μιας έρευνας και στοιχεία για τη σημερινή
τουριστική βιομηχανία και το μελλοντικό δυναμικό της περιοχής. Υποστηρίζουν ότι οι
σχεδιαζόμενες κατεδαφίσεις θα ήταν επομένως «ασύμβατες με την πλέον στοιχειώδη
εφαρμογή» της αειφόρου ανάπτυξης και υποδεικνύουν παράβαση του άρθρου 6 της 
Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η Επιτροπή κατανοεί τον λόγο του
συγκεκριμένου επιχειρήματος αλλά οφείλει να επισημάνει ότι οι στόχοι της Συνθήκης
απαριθμούνται στο άρθρο 3 αυτής. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνουν το πεδίο εφαρμογής για τα
άρθρα των άλλων Συνθηκών, τα οποία με τη σειρά τους παρέχουν νομική βάση για τη 
νομοθετική δραστηριότητα της Κοινότητας. Στην πραγματικότητα, δεν έχει υπάρξει καμία
νομοθετική δραστηριότητα της Κοινότητας που να βασίζεται συγκεκριμένα στο άρθρο 6, 
όπου και αναφέρεται η «αειφόρος ανάπτυξη».

Συμπέρασμα

Όπως συνέβη και με άλλες αναφορές που υποβλήθηκαν για την υποστήριξη μικρών
κοινοτήτων των οποίων η επιβίωση απειλείται από μεγάλα έργα (για παράδειγμα, αναφορά
55/2006 για το Garzweiler, η οποία περατώθηκε τον Οκτώβριο του 2007), η Επιτροπή μπορεί 
μόνο να επέμβει σε περιπτώσεις ζητημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
κοινοτικής νομοθεσίας. Στην προκειμένη περίπτωση, με βάση τα γεγονότα που
παρουσιάστηκαν από τους αναφέροντες, δεν φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο.


