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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Marina Apers, belga állampolgár által benyújtott, 19 aláírást tartalmazó, 
0901/2007 sz. petíció az antwerpeni kikötőbővítési munkálatok következtében 
a kelet-flandriai Doelben kialakult helyzetről

1. A petíció összefoglalása

Az EK-Szerződés 3. cikkében foglalt – a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítésére 
irányuló intézkedésekről szóló – rendelkezésekre, valamint a 6. cikk rendelkezéseire 
hivatkozva, miszerint a környezetvédelmi követelményeket bele kell foglalni a közösségi 
politikák és cselekvések meghatározásába és végrehajtásába, különösképpen a fenntartható 
fejlődés előmozdítása érdekében, a petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy 
tegyen intézkedéseket Doel falura vonatkozóan. Azt állítja, hogy az 1960-as évek óta a 
hatóságok szándékosan arra törekednek, hogy Doel területét elnéptelenítsék annak érdekében, 
hogy kibővíthessék az antwerpeni teherkikötőt és megépíthessenek egy atomerőművet. A 
petíció benyújtója megemlíti, hogy a környező térség különleges vadvédelmi terület és 
poldertáj, valamint hogy a belga hatóságok lépései sértik az uniós környezetvédelmi 
jogszabályokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. február 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2008. július 17-én kapott válasz

A petíció

A petíció benyújtói kifogásolják a Scheldt folyó bal partján lévő kikötői létesítmények 
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kibővítésének terveit. Különösképpen azt állítják, hogy az érintett területen a lakóépületeket 
szükségtelenül lebontották vagy le fogják bontani. Állításuk szerint ezek a lebontások nem 
összeegyeztethetők az Európai Közösséget létrehozó szerződés 3. cikke (1) bekezdésének k. 
pontjával és 6. cikkével, mivel ezek előírják a gazdasági és társadalmi kohéziót, valamint a 
fenntartható fejlődés előmozdítása érdekében a környezetvédelmi követelményeknek az 
egyéb szakpolitikákba történő belefoglalását.

A Bizottság elemzése

A Bizottság tisztában van a Scheldt folyó bal partján lévő antwerpeni kikötő kibővítésének 
terveivel. Ezek a tervek valójában egy 1994-es, a védett madárfajok élőhelyeinek járulékos
károsodásán alapuló panasz tárgyát képezték.

A szintén petíciók tárgyát képező egyéb kikötőbővítési tervekhez hasonlóan az érintett 
tagállam a nyomós közérdeket idézte a terv megvalósításának okaként azzal a kikötéssel, 
hogy az elegendő alternatív élőhely és/vagy vándorlási útvonalak megóvása érdekében a 
közelben kompenzációs rendszereket hoznak létre, mint Granadilla kikötője (253/2004 és 
785/2004 sz. petíciók) vagy Vuosaari kikötője (873/2002 sz. petíció) esetében. A Scheldt bal 
partjának esetében ezeket a rendszereket a Bizottság véglegesen jóváhagyta, és így az ügy
élővilággal kapcsolatos kérdéseit jelenleg megoldottnak tekinti.

A petícióban hivatkozott dokumentációban a kompenzációs rendszereket azonban további 
részletezés nélkül „áltermészetként” jellemzik. Ha a petíció benyújtói bizonyítékokat 
nyújtanának be arról, hogy a kompenzációs rendszerek valójában nem kielégítőek, a Bizottság 
újra megvizsgálná ezt a kérdést, habár azonnal hangsúlyozni kell, hogy e kérdéssel
kapcsolatosan hozott egyetlen szükségszerű korrekciós intézkedés sem érintené a petíció 
benyújtóinak a doeli polderben lévő földterület felhasználásának megváltoztatásából, valamint 
az ehhez kapcsolódó rombolásokból fakadó fő és sürgető problémáját.

A petíció benyújtói azt is állítják, hogy Doel fő lakóterületéhez képest a folyó felső szakaszára 
szánt dokk megépítése nem lenne összeegyeztethető a súlyos balesetek veszélyeiről szóló 
Seveso irányelvben előírt kötelezettségekkel. A Bizottságnak azonban ki kell emelnie, mint 
ahogy azt Milford Haven kikötői létesítményeinek fejlesztésével összhangban már kifejtette 
(1194/2007 sz. petíció), hogy e létesítmények valójában nem tartoznak a Seveso irányelv1

hatálya alá.

A Bizottság megjegyzi, hogy az érintett terület felhasználásának részletes terve nemzeti 
szinten peres ügy tárgyát képezte. Ahogy annak lennie kell, mint ahogy azt a Bizottság 
számos más petícióval összefüggésben kiemelte (például a 148/2005 számú, Magyarországon 
a lakásépítésre szánt területek felhasználásának részletes leírásáról szóló petícióban), az ilyen 
részletes terv valójában nem tartozik a Közösség hatáskörébe. Ugyanígy nem tartozik 
közösségi hatáskörbe egyrészről sem annak meghatározása, illetve annak meghatározására 
vonatozó kritériumok, hogy a lakóház emberi felhasználásra alkalmas-e; másrészről az a 
kérdés sem, hogy a nem alkalmas lakásokat le kell-e bontani vagy fel kell-e újítani, mint
ahogy azt a petíció benyújtói a 3. cikk (1) bekezdésének k. pontja említésével sugallják. A 

                                               
1 A 2003/105/EK irányelvvel (HL L 345., 2003.12.31., 97. o.) módosított 96/82/EK irányelv (HL L 10., 
1997.1.14., 13. o.)
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Közösségnek a lakásokkal kapcsolatos hatásköre lényegében az építőanyagok és az építőipari 
szolgáltatások közös piacának biztosítására terjed ki.

A petíció benyújtói fenntartják, hogy a jelenlegi kikötő és a vele szomszédos emberi 
közösségek (a doeli polderben) továbbra is „fenntartható” módon képesek együtt létezni. 
Megemlítik egy felmérés pozitív eredményeit, az idegenforgalmi üzletágra vonatkozó 
jelenlegi adatokat, valamint a területben rejlő jövőbeli lehetőségeket. Fenntartják, hogy a 
tervbe vett lebontás ennek következtében a fenntartható fejlődés „legalapvetőbb 
alkalmazásától idegen” lenne, valamint utalnak az Európai Közösséget létrehozó szerződés 6. 
cikkének megsértésére. A Bizottság megérti az ezen érvek mögötti motivációt, de ki kell 
emelnie, hogy a Szerződés célkitűzései annak 3. cikkében vannak felsorolva. Ezek 
megállapítják a Szerződés azon egyéb cikkeinek alkalmazási körét, amelyek viszont megadják 
a Közösség jogalkotási tevékenységének jogi alapját. Valójában még nem volt olyan 
közösségi jogalkotási tevékenység, amely különösképpen a 6. cikkre alapult volna, ahol a 
„fenntartható fejlődés” említésre kerül.

Következtetés

Egyéb petíciókhoz hasonlóan, amelyek olyan kis közösségek védelmére jöttek létre, amelyek 
fennmaradását nagy projektek veszélyeztetik (például az 55/2006 sz. petíció Garzweilerről, 
amelyet 2007 októberében bezártak), a Bizottság csak akkor járhat el, ha a kérdéses ügy a 
közösségi jog alkalmazási körébe esik. Ebben az esetben a petíció benyújtói által bemutatott 
tények alapján ez nem áll fenn.


