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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0901/2007, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgā Marina 
Apers un kam pievienoti 19 paraksti, par situāciju Doel ciemā 
(Rietumflandrija) pēc Antverpenes ostas paplašināšanas darbu veikšanas

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Atsaucoties uz EK līguma 3. pantu par pasākumiem ekonomiskās un sociālās kohēzijas 
stiprināšanai un 6. pantu par vides aizsardzības prasību integrēšanu, nosakot un īstenojot 
Kopienas politiku un darbības, jo īpaši saistībā ar ilgtspējīgas attīstības veicināšanu, 
lūgumraksta iesniedzēja aicina Eiropas Parlamentu rīkoties attiecībā uz Doel ciemu. Viņa 
apgalvo, ka kopš 1960. gadiem varas iestādes veicina Doel iedzīvotāju skaita samazināšanos, 
lai palielinātu Antverpenes konteineru ostu un būvētu kodolspēkstaciju. Lūgumraksta 
iesniedzēja norāda, ka teritorija ap Doel ciemu ir unikāla savvaļas dzīvnieku apdzīvota 
teritorija un polderu ainava un ka Beļģijas varas iestāžu veiktās darbības ir ES vides tiesību 
aktu pārkāpums.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 16. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. jūlijā.

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēji sūdzas par plāniem paplašināt ostas teritoriju Šeldas upes kreisajā 
krastā. Īpaši viņi apgalvo, ka skartajās teritorijās dzīvojamās ēkas ir vai būs nevajadzīgi 
nojauktas. Viņi apgalvo, ka šāda nojaukšana ir pretrunā ar Eiropas Kopienas dibināšanas 
līguma 3. panta 1. punkta k) apakšpunktu un 6. pantu, kas paredz stiprināt ekonomisku un 
sociālu kohēziju un vides aizsardzības prasību paredzēšanu citās politikās, lai veicinātu stabilu 
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attīstību.

Komisijas analīze

Komisija ir labi informēta par plāniem paplašināt Antverpenes ostu Šeldas upes kreisajā 
krastā. Patiesībā par šiem plāniem tika iesniegts lūgumraksts 1994. gadā, tas pamatojās uz 
kaitējumu, kas radīts dzīvotnēm un aizsargājamo putnu sugu teritorijām.

Tāpat kā citu ostas paplašināšanās plānu gadījumā, saistībā ar kuriem arī tikuši iesniegti 
lūgumraksti, iesaistītā dalībvalsts ņēma vērā būtiskas sabiedrības intereses un turpināja plānu 
īstenošanu, ievērojot kompensāciju shēmas, lai nodrošinātu atbilstošu alternatīvu dzīvotņu 
saglabāšanu un/vai ietekmes samazināšanas shēmas, līdzīgi kā Granadillas ostas gadījumā 
(lūgumraksts Nr. 253/2004 un 785/2004) un Vuosāri ostas gadījumā (lūgumraksts 
Nr. 873/2002). Gadījumā ar Šeldas upes kreiso krastu Komisija šīs shēmas visbeidzot 
apstiprināja un tagad jautājumu par savvaļas dzīvniekiem uzskata par atrisinātu.

Dokumentos, kas minēti lūgumrakstā, kompensāciju shēmas ir aprakstītas kā “kļūdaina
rakstura”, nenorādot precīzāku informāciju. Ja lūgumraksta iesniedzēji iesniegtu pierādījumus 
tam, ka kompensāciju shēmas patiesībā nav atbilstošas, tad Komisija vēlreiz izskatītu šo 
jautājumu, kaut arī uzreiz jānorāda, ka jebkādi korektīvi pasākumi šajā aspektā neskartu 
lūgumraksta iesniedzēju galveno un aktuālo jautājumu par zemes izmantošanas pārmaiņām 
Doel ciema polderī un ar to saistīto ēku nojaukšanu.

Lūgumraksta iesniedzēji arī apgalvo, ka doku konstrukcija upes augštecē Doel galvenajā 
dzīvojamajā zonā neatbilst prasībām, kas noteiktas ar SEVESO direktīvu par smagu nelaimes 
gadījumu briesmu pārzināšanu. Komisijai ir jānorāda, ka saskaņā ar Milford Haven ostas 
būvniecības attīstības kontekstā (lūgumraksts Nr. 1194/2007) skaidroto, šādas būves patiesībā 
ir izslēgtas no SEVESO direktīvas darbības jomas1.

Komisija norāda, ka detalizētais konkrētās teritorijas zemes izmantošanas plāns ir bijis 
tiesāšanās iemesls valsts līmenī. Tā tam ir jābūt, jo, kā Komisija norādījusi daudzu citu 
lūgumrakstu kontekstā (piemēram, lūgumraksts Nr. 148/2005 par detalizētu zemes 
izmantošanas apzīmējumu Ungārijas dzīvojamo ēku zonā), patiesībā šāds detalizēts 
plānojums neietilpst Kopienas kompetencē. Tāpat tajā neietilpst definīcijas un kritēriji, kas 
nosaka, vai dzīvojamās ēkas ir atbilstošas, lai tajās varētu dzīvot cilvēki, kā arī jautājums par 
to, vai dzīvojamās ēkas, kas atzītas par neatbilstošām, ir jānojauc vai jāatjauno, kā to norādīja 
lūgumraksta iesniedzēji, atsaucoties uz EK līguma 3. panta 1. punkta k) apakšpunktu.
Kopienas kompetencē dzīvojamo ēku jomā pamatā ietilpst vienota būvniecības materiālu un 
pakalpojumu tirgus nodrošināšana.

Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka pašreizējā osta un tai piegulošā apdzīvotā teritorija (Doel
polderī) var turpināt pastāvēt līdzās „paliekošā” veidā. Viņi norāda pētījuma pozitīvos 
rezultātus un datus par pašreizējo tūrisma biznesu un šīs jomas nākotnes potenciālu. Viņi 
apgalvo, ka tādēļ plānotā nojaukšana būtu „pretrunā ar vairākumu no piemērojamajiem 

                                               
1   Direktīva 96/82/EK, OV L 10, 14.1.1997., 13. lpp.; ko groza Direktīva 2003/105/EK, OV L 345, 31.12.2003., 
97. lpp.
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ilgtspējīgas attīstības pamatpasākumiem” un nozīmētu Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 
6. panta pārkāpumu.  Komisijai ir saprotama šādu argumentu motivācija, tomēr tai jānorāda, 
ka EK līguma mērķi ir norādīti tā 3. pantā. Tie nosaka pārējo EK līguma pantu darbības 
jomas, kas savukārt ir juridiskais pamats visām tiesiskajām darbībām Kopienas ietvaros. 
Patiesībā nepastāv Kopienas tiesiskas darbības, kas balstītas īpaši uz 6. pantu, kurā norādīta 
„ilgtspējīga attīstība”.

Secinājumi

Līdzīgi kā citu lūgumrakstu gadījumos, kas iesniegti nelielu apdzīvotu teritoriju aizsardzības 
nolūkos, kuru turpmāko eksistenci apdraud lieli projekti (piemēram, lūgumraksts Nr. 55/2006 
par Garzweiler, kura izskatīšana slēgta 2007. gada oktobrī), Komiteja ir pilnvarota rīkoties 
tikai tādā gadījumā, ja izskatāmajam jautājumam ir piemērojami Kopienas tiesību akti. 
Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēju norādītajiem faktiem, šajā gadījumā tas tā nav.


