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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0901/2007, imressqa minn Marina Apers, ta’ nazzjonalità 
Belġjana, bi 19-il firma, dwar is-sitwazzjoni f’Doel (fil-Lvant ta’ Flanders)
wara li sar xogħol ta’ tkabbir fil-port ta’ Antwerp

1. Sommarju tal-petizzjoni

B’referenza għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 3 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità 
Ewropea dwar miżuri li jsaħħu l-koeżjoni ekonomika u soċjali u l-Artikolu 6 applikabbli 
għall-fatt li r-rekwiżiti ta’ ħarsien ambjentali għandhom ikunu integrati fid-definizzjoni u fl-
implimentazzjoni ta’ politiki u attivitajiet Komunitarji, b’mod partikolari bil-għan li tingħata 
spinta lill-iżvilupp sostenibbli, il-petizzjonanta titlob lill-Parlament Ewropew sabiex jieħu 
passi dwar ir-raħal ta’ Doel. Hija ssostni li sa mis-snin sittin l-awtoritajiet għamlu minn kollox 
biex inaqqsu l-popolazzjoni ta’ Doel sabiex ikun jista’ jitkabbar il-port tal-kontejners ta’
Antwerp u jinbena impjant nukleari. Il-petizzjonanta tindika li z-zona madwar Doel hija zona 
unika tal-annimali salvaġġi u pajsaġġ ta’ polders, u li l-passi meħuda mill-awtoritajiet 
Belġjani jiksru l-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Frar 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skond l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, irċevuta fis-17 ta’ Lulju 2008.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonanti jilmentaw dwar pjanijiet biex jitkabbru l-faċilitajiet tal-port fuq in-naħa tax-
xellug tax-xmara Scheldt. B’mod partikolari, jallegaw li d-djar fiz-zona milquta diġà 
twaqqgħu jew se jitwaqqgħu mingħajr bżonn. Jiddikjaraw li tali twaqqigħ mhuwiex 
konsistenti mal-Artikoli 3k u 6 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, peress li dawn
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l-Artikoli jipprovdu għat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika u soċjali u għall-integrazzjoni tar-
rekwiżiti ta’ ħarsien ambjentali f’politiki oħra, bil-għan li tingħata spinta lill-iżvilupp 
sostenibbli.

L-analiżi tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni hija konxja sew mill-pjanijiet biex il-port ta’ Anwterp jitkabbar fuq in-naħa 
tax-xellug ta’ Scheldt. Dawn il-pjanijiet kienu tassew is-suġġett ta’ lment fl-1994, abbażi tal-
ħsara li tirriżulta fuq il-ħabitats u l-postijiet ta’ speċijiet ta’ għasafar protetti.

Bħalma sar fi pjanijiet ta’ tkabbir ta’ portijiet oħra li wkoll kienu s-suġġett ta’ petizzjonijiet, l-
Istat Membru kkonċernat biex ikompli bil-pjan, invoka raġunijiet ta’ interess pubbliku kbir 
soġġetti għal skemi ta’ kumpens fil-qrib biex jiġi żgurat li jiġu ppreservati ħabitat alternattiv
biżżejjed u/jew skemi ta’ mitigazzjoni, bħalma sar fil-port ta’ Granadilla (Petizzjonijiet 
253/2004 u 785/2004) u bħalma sar fil-każ tal-port ta’ Vuosaari (Petizzjoni 873/2002). Fil-każ 
tan-naħa tax-xellug ta’ Scheldt, finalment kien hemm qbil dwar dawn l-iskemi mal-
Kummissjoni, li issa tqis l-aspett tal-annimali salvaġġi bħala riżolt.

Fid-dokumentazzjoni msemmija fil-petizzjoni, l-iskemi ta’ kumpens madankollu huma 
deskritti bħala ta’ “natura sfaċċata”, mingħajr aktar dettall. Jekk il-petizzjonanti jipprovdu 
evidenza li l-iskemi ta’ kumpens fil-realtà ma kenux biżżejjed, imbagħad il-Kummissjoni 
terġa’ tqis dan l-aspett, għalkemm għandu jingħad mill-ewwel li kwalunkwe miżura  
korrettiva li tkun meħtieġa b’rabta ma’dan l-aspett ma tkunx taffettwa l-kwistjoni ewlenija u 
urġenti tal-petizzjonanti dwar bidla fl-użu tal-art fil-polder ta’ Doel, u t-twaqqigħ
korrispondenti.

Il-petizzjonanti jiddikjaraw ukoll li l-bini ta’ baċir eqreb taz-zona residenzjali ewlenija ta’
Doel ikun inkompatibbli mal-obbligi imposti mid-Direttiva ta’ Seveso dwar perikoli ta’
aċċidenti kbar. Il-Kummissjoni trid tenfasizza, madankollu, kif diġà ġie spjegat fil-kuntest tal-
iżvilupp tal-faċilità tal-port f’Milford Haven (Petizzjoni 1194/2007) li tali faċilitajiet huma fil-
fatt esklużi mill-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva ta’ Seveso1.

Il-Kummissjoni tinnota li l-pjanijiet dettaljati dwar l-użu tal-art għaz-zona affettwata kienu 
soġġetti għal litigazzjoni fil-livell nazzjonali. U hekk għandu jkun, minħabba li kif enfasizzat 
il-Kummissjoni fil-kuntest ta’ ħafna petizzjonijiet oħra (bħal ngħidu aħna, Petizzjoni148/2005 
dwar nomina dettaljata b’rabta mal-użu tal-art għad-djar fl-Ungerija) tali ppjanar dettaljat fil-
fatt ma jaqax fi ħdan il-qasam ta’ applikazzjoni tal-kompetenza Komunitarja. Lanqas ma 
jaqgħu d-definizzjonijiet jew il-kriterji biex jiġi determinat jekk id-djar humiex tajbin biex 
jgħixu fihom in-nies, u l-kwistjoni dwar jekk id-djar li jitqiesu li ma jkunux tajbin biex jgħixu
fihom in-nies għandhomx jitwaqqgħu jew jiġux restawrati, kif il-petizzjonanti jissuġġerixxu 
meta jinvokaw l-Artikolu 3k.  Il-kompetenza Komunitarja fiz-zona tad-djar hija marbuta 
b’mod essenzjali mal-fatt li jkun żgurat suq uniku b’rabta mal-materjal u mas-servizzi tal-
kostruzzjoni .

                                               
1   Id-Direttiva 96/82/KE, ĠU L 10, 14.1.1997, p.13; emendata bid-Direttiva 2003/105/KE, ĠU L 345, 
31.12.2003, p.97
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Il-petizzjonanti jsostnu li l-port li hemm bħalissa u l-komunitajiet tan-nies viċin tiegħu (fil-
polder ta’ Doel) jistgħu jkomplu jgħixu flimkien b’mod “sostenibbli”. Isemmu r-riżultati 
pożittivi ta’ stħarriġ, u dejta dwar in-negozji turistiċi li hemm bħalissa u l-potenzjal futur taz-
zona. Isostnu li t-twaqqigħ ippjanat għalhekk “ma jkunx jaqbel mal-aktar applikazzjoni 
elementari” ta’ żvilupp sostenibbli, u jimplikaw kontravenzjoni tal-Artikolu 6 tat-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.  Il-Kummissjoni tifhem ir-raġuni wara tali argument, iżda 
trid tenfasizza li l-għanijiet tat-Trattat huma elenkati fl-Artikolu 3 tiegħu. Dawn jistabbilixxu 
l-qasam ta’ applikazzjoni ta’ Artikoli oħra fit-Trattat li min-naħa tagħhom joffru bażi ġuridika
għall-attività leġiżlattiva tal-Komunità. Fil-fatt ma kien hemm l-ebda attività leġiżlattiva tal-
Komunità bbażata speċifikament fuq l-Artikolu 6, fejn jissemma “l-iżvilupp sostenibbli”.

Konklużjoni

Bħalma sar fil-każ ta’ petizzjonijiet oħra li tressqu għad-difiża ta’ komunitajiet żgħar li l-
eżistenza kontinwa tagħhom kienet qiegħda tiġi mhedda minn proġetti kbar (bħal ngħidu 
aħna, Petizzjoni 55/2006 dwar Garzweiler, li ngħalqet f’Ottubru 2007), il-Kummissjoni tista’
taġixxi biss f’każ li jkun hemm kwistjoni li taqa’ fi ħdan il-qasam ta’ applikazzjoni tal-liġi 
Komunitarja. F’dan il-każ, skont il-fatti li tressqu mill-petizzjonanti, ma jidhirx li dan huwa 
minnu.


