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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0901/2007, którą złożyła Marina Apers (Belgia) z 19 podpisami, 
w sprawie sytuacji w Doel (wschodnia Flandria) po rozbudowie portu 
w Antwerpii

1. Streszczenie petycji

Odwołując się do przepisów art. 3 traktatu WE dotyczących środków wzmacniania spójności 
gospodarczej i społecznej oraz do art. 6, zgodnie z którym przy ustalaniu i realizacji polityk 
i działań Wspólnoty, w szczególności w celu wspierania trwałego rozwoju, muszą być brane 
pod uwagę wymogi ochrony środowiska naturalnego, składająca petycję zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego, aby podjął działania w sprawie wsi Doel. Utrzymuje ona, że od lat 
60. XX wieku władze celowo dążą do wyludnienia Doel w celu powiększenia portu 
kontenerowego w Antwerpii i zbudowania elektrowni jądrowej. Składająca petycję informuje, 
że obszar wokół Doel to unikalne tereny przyrodnicze i krajobrazy polderowe oraz że 
działania podejmowane przez belgijskie władze naruszają prawodawstwo UE z zakresu 
ochrony środowiska naturalnego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 lutego 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lipca 2008 r.

Petycja

Składający petycję sprzeciwiają się planom rozbudowy urządzeń portowych na lewym brzegu 
rzeki Scheldt. W szczególności utrzymują, że zabudowa mieszkalna na objętym zmianami 
obszarze jest lub będzie niepotrzebnie wyburzana. Twierdzą, że te wyburzenia są niezgodne 
z art. 3 lit. k) i art. 6 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, ponieważ artykuły te 
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przewidują wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej oraz włączenie wymogów 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego do innych polityk, w celu wspierania 
zrównoważonego rozwoju.

Analiza Komisji

Komisji dobrze znane są plany rozbudowy urządzeń portowych Antwerpii na lewym brzegu 
rzeki Scheldt. Plany te istotnie stanowiły przedmiot skargi złożonej w 1994 r., w związku 
z będącymi skutkiem ich realizacji zniszczeniami w siedliskach i miejscach dla chronionych 
gatunków ptaków.

Podobnie, jak w przypadku innych planów rozbudowy portów, które również były 
przedmiotem petycji, państwo członkowskie, którego to dotyczy, w celu kontynuowania 
realizacji planu powołało się na ważny interes publiczny, przy jednoczesnej realizacji 
programu równoważenia skutków, mającego na celu zagwarantowanie zachowania 
odpowiedniego siedliska alternatywnego lub systemów łagodzenia skutków, podobnie jak 
w przypadku portu w Granadilla (petycje nr 253/2004 i 785/2004) oraz w przypadku portu 
w Vuosaari (petycja nr 873/2002). W przypadku lewego brzegu rzeki Scheldt, programy te 
zostały ostatecznie uzgodnione z Komisją, która uważa obecnie aspekt tej sprawy związany 
z ochroną fauny za uregulowany.

W dokumentach, o których mowa w petycji, systemy wyrównawcze są jednakże opisane jako 
„natury fikcyjnej”, bez podawania dalszych szczegółów. Gdyby składający petycję 
przedstawili dowody, że te systemy wyrównawcze są w rzeczywistości niewystarczające, to 
wówczas Komisja mogłaby ponownie przyjrzeć się temu aspektowi, chociaż należy 
podkreślić, że wszelkie niezbędne środki naprawcze w tym zakresie nie będą mieć wpływu na 
najważniejszą dla składających petycję i pilną sprawę zmiany sposobu użytkowania gruntów 
na terenie polderu Doel oraz związanych z nią wyburzeń.

Składający petycję twierdzą również, że budowa doku w odcinku biegu rzeki powyżej 
głównego obszaru mieszkalnego Doel byłaby niezgodna z zobowiązaniami nałożonymi przez 
dyrektywę Seveso w sprawie zagrożenia poważnymi awariami. Komisja musi jednak 
podkreślić, jak to już wyjaśniała w kontekście budowy urządzeń portowych w Milford Haven 
(petycja nr 1194/2007), że urządzenia portowe tego rodzaju są w rzeczywistości wyłączone 
z zakresu dyrektywy Seveso1.

Komisja bierze pod uwagę to, że szczegółowe plany zagospodarowania gruntów dla 
przedmiotowego obszaru są przedmiotem sporu sądowego na szczeblu krajowym. Jest to 
zgodne z praktyką, ponieważ, jak na to wskazała Komisja w kontekście wielu innych petycji 
(np. petycji nr 148/2005 w sprawie szczegółowych planów zagospodarowania gruntów dla 
celów budownictwa mieszkaniowego na Węgrzech), takie szczegółowe planowanie 
w rzeczywistości nie wchodzi w zakres kompetencji Wspólnoty. Podobnie jest w przypadku 
definicji lub kryteriów dotyczących ustalania tego, czy budownictwo mieszkaniowe jest 
odpowiednie dla zamieszkania przez ludzi oraz tego, czy budownictwo mieszkaniowe uznane 
za nieodpowiednie powinno być wyburzane, czy remontowane, jak to sugerują składający 

                                               
1 Dyrektywa 96/82/WE, Dz.U. L 10 z 14.1.1997, str. 13; zmieniona dyrektywą 2003/105/WE, Dz.U. L 345 
z  31.12.2003, str. 97
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petycję, powołując się na art. 3 lit. k). Kompetencje Wspólnoty w dziedzinie mieszkalnictwa 
dotyczą zasadniczo zabezpieczenia jednolitego rynku materiałów budowlanych i usług.

Składający petycję utrzymują, że obecny port i graniczące z nim osiedla ludzkie (na terenie 
polderu Doel) mogą współistnieć w „zrównoważony” sposób. Wymieniają pozytywne wyniki 
sondażu oraz dane dotyczące obecnego sektora turystyki oraz przyszłego potencjału tego 
obszaru. Utrzymują oni, że planowane wyburzenia będą w związku z tym „sprzeczne 
z najbardziej podstawowym zastosowaniem” zrównoważonego rozwoju i sugerują naruszenie 
artykułu 6 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Komisja rozumie motywy, dla 
jakich przyjęto taką linię argumentacji, ale musi wskazać, że cele Traktatu są wymienione 
w artykule 3. Ustanawiają one zakres innych artykułów Traktatu, które z kolei zapewniają 
podstawę prawną dla działalności legislacyjnej Wspólnoty. W rzeczywistości działalność 
legislacyjna Wspólnoty prowadzona dokładnie w oparciu o art. 6, w którym jest mowa 
o „zrównoważonym rozwoju”, nie miała miejsca.

Wniosek

Podobnie jak w przypadku innych petycji składanych w obronie małych społeczności, których 
dalsze istnienie jest zagrożone przez wielkie projekty (np. petycja nr 55/2006 w sprawie 
Garzweiler, zamknięta w październiku 2007 r.), Komisja może działać jedynie w sytuacji, gdy 
przedmiotem jest zagadnienie z zakresu prawa Wspólnoty. W tym przypadku, co można 
stwierdzić w oparciu o fakty przedstawione przez składających petycję, wydaje się, że tak nie 
jest.


