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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0901/2007, Marina Apers, Belgian kansalainen, ja 
19 allekirjoittanutta, Itä-Flanderissa sijaitseva Doelin tilanteesta Antwerpenin 
sataman laajennuksen jälkeen

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia ryhtymään toimiin Doelin kylän osalta ja 
viittaa EY:n perustamissopimuksen 3 artiklan säännöksiin taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamisesta ja 6 artiklan säännöksiin, joiden mukaan 
ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset on sisällytettävä yhteisön politiikanalojen ja 
toiminnan määritelmään ja täytäntöönpanoon erityisesti kestävän kehityksen edistämiseksi. 
Hän väittää, että viranomaiset ovat tarkoituksellisesti pyrkineet 1960-luvulta lähtien 
vähentämään Doelin asutusta Antwerpenissa sijaitsevan rahtisataman laajentamiseksi ja 
ydinvoimalan rakentamiseksi. Vetoomuksen esittäjä toteaa, että Doelin seutu on ainutlaatuista 
ja alavaa luonnonaluetta ja että Belgian viranomaiset rikkovat toimillaan EU:n 
ympäristölainsäädäntöä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 16. helmikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 17. heinäkuuta 2008

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä valittaa suunnitelmista laajentaa satamapalveluja Schelde-joen 
vasemmalla rannalla. Vetoomuksen esittäjät väittävät erityisesti, että kyseisellä alueella 
sijaitsevia asuntoja on purettu tai puretaan tarpeettomasti. He katsovat, että kyseiset purkutyöt 
ovat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 3 artiklan k kohdan ja 6 artiklan vastaisia. 
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Kyseiset artiklat koskevat taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittamista sekä 
ympäristönsuojelua koskevien vaatimusten sisällyttämistä muuhun politiikkaan kestävän 
kehityksen edistämiseksi.

Komission huomiot

Komissio on hyvin selvillä suunnitelmista Antwerpenin sataman laajentamiseksi Schelden 
vasemmalla rannalla. Kyseiset suunnitelmat olivatkin vuonna 1994 tehdyn valituksen aiheena 
sen perusteella, että ne aiheuttavat vahinkoa luontotyypeille ja suojeltujen lintulajien 
asuinalueille. 

Muiden vetoomusten kohteena olleiden sataman laajennussuunnitelmien osalta asianosaiset 
jäsenvaltiot vetosivat yleisen edun syrjäyttäviin syihin suunnitelmien toteuttamiseksi. 
Suunnitelmiin liittyi korvausjärjestelmiä riittävän vaihtoehtoisen elinympäristön suojelemisen 
varmistamiseksi lähistöllä ja/tai lieventäviä järjestelmiä, kuten Granadillan sataman 
tapauksessa (vetoomukset nro 0253/2004 ja 0785/2004) sekä Vuosaaren sataman tapauksessa 
(vetoomus nro 0873/2002). Schelde-joen vasemman rannan tapauksessa kyseisistä 
järjestelmistä oltiin lopulta samaa mieltä komission kanssa. Komissio katsookin nyt, että 
tapauksen luonnonvaraista kasvistoa ja eläimistöä koskevat seikat on ratkaistu.

Vetoomuksessa viitatuissa asiakirjoissa korvausjärjestelmiä kuitenkin pidetään "huijauksen 
luonteisina" menemättä yksityiskohtiin. Jos vetoomuksen esittäjät antaisivat todisteita siitä, 
että korvausjärjestelmät eivät todellisuudessa olleet riittäviä, komissio voisi tutkia tätä seikkaa 
uudelleen. On kuitenkin heti huomautettava, että mitkään välttämättömät korjaavat 
toimenpiteet eivät tässä vaikuttaisi vetoomuksen esittäjien tärkeimpään ja kiireelliseen asiaan 
eli maankäytön muutokseen Doelin alamaalla ja vastaaviin purkutöihin.

Vetoomuksen esittäjät väittävät myös, että telakan rakentaminen joen yläjuoksulle Doelin 
asuinalueen keskukseen nähden olisi ristiriidassa suuronnettomuusvaaroja koskevan Seveso-
direktiivin velvoitteiden kanssa. Komission on kuitenkin huomautettava, kuten jo Milford 
Havenin sataman kehityshankkeen (vetoomus nro 1194/2007) yhteydessä selitettiin, että 
kyseisenlaiset laitokset on itse asiassa suljettu pois Seveso-direktiivin soveltamisalasta1. 

Komissio panee merkille, että kohteena olevaa aluetta koskevista yksityiskohtaisista 
maankäyttösuunnitelmista on menossa oikeudenkäynti kansallisella tasolla. Näin pitääkin 
olla, koska kuten komissio on huomauttanut useiden muiden vetoomusten yhteydessä 
(esimerkiksi vetoomus nro 0148/2005 yksityiskohtaisen kaavoituksen määräämisestä 
asuinalueelle Unkarissa) kyseinen yksityiskohtainen suunnittelu ei itse asiassa kuulu yhteisön 
toimivallan soveltamisalaan. Siihen eivät myöskään kuulu määritelmät tai perusteet 
päätettäessä asunnon soveltuvuudesta ihmisten käyttöön, eikä kysymys, pitäisikö 
soveltumattomaksi todettu asunto purata vai entisöidä, kuten vetoomuksen esittäjät ehdottavat 
vedoten perustamissopimuksen 3 artiklan k kohtaan. Asumisen suhteen yhteisön toimivaltaan 
kuuluu pääasiassa sisämarkkinoiden varmistaminen rakennusaineiden ja -palvelujen osalta.

                                               
1Direktiivi 96/82/EY, EYVL L 10, 14.1.1997, s. 13, muutettuna direktiivillä 2003/105/EY, EUVL L 345, 
31.12.2003, s. 97.
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Vetoomuksen esittäjät katsovat, että nykyinen satama ja sen vieressä sijaitsevat ihmisyhteisöt 
(Doelin alamaalla) voivat jatkossakin elää rinnakkain "kestävällä" tavalla. He mainitsevat 
erään tutkimuksen myönteiset tulokset sekä nykyistä matkailuliiketoimintaa ja alueen tulevia 
mahdollisuuksia koskevat tiedot. He väittävät, että suunnitellut purkutyöt olisivat siksi 
"ristiriidassa kestävän kehityksen kaikkein perustavinta laatua olevan soveltamisen" kanssa, ja 
vihjaavat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 6 artiklan rikkomisesta. Komissio 
ymmärtää tällaisen perusteen taustalla olevan ajatuksen, mutta sen on kuitenkin 
huomautettava, että perustamissopimuksen tavoitteet luetellaan sen 3 artiklassa. Ne 
määrittävät soveltamisalan perustamissopimuksen muille artikloille, jotka puolestaan 
muodostavat yhteisön lainsäädäntötoiminnan oikeusperustan. Yhteisöllä ei itse asiassa ole 
ollut lainsäädäntötoimintaa, joka perustuisi erityisesti 6 artiklaan, jossa "kestävä kehitys" 
mainitaan.

Päätelmät

Kuten muiden pienten yhteisöjen, joiden olemassaolon jatkumista suuret hankkeet uhkaavat, 
puolustamiseksi esitettyjen vetoomusten osalta (esimerkiksi vetoomus nro 0055/2006 
Garzweilerista, jonka käsittely päätettiin lokakuussa 2007), komissio voi ryhtyä 
toimenpiteisiin vain siinä tapauksessa, että on kyse yhteisön lainsäädännön soveltamisalaan 
kuuluvasta kysymyksestä. Tässä tapauksessa, vetoomusten esittäjien tarjoamien tosiseikkojen 
perusteella, näin ei näytä olevan.


