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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0901/2007, adresată de Marina Apers, de naţionalitate belgiană, 
însoţită de 19 semnături, privind situaţia din Doel (partea de est a Flandrei) 
în urma lucrărilor de extindere portuară din Antwerp

1. Rezumatul petiţiei

Făcând referire la dispoziţiile articolului 3 din Tratatul CE privind măsurile de consolidare a 
coeziunii economice şi sociale şi la dispoziţiile articolului 6 privind faptul că cerinţele privind 
protecţia mediului trebuie să facă parte integrantă din definirea şi punerea în aplicare a 
politicilor şi activităţilor Comunităţii, mai ales în scopul promovării dezvoltării durabile, 
petiţionara solicită Parlamentului European să adopte măsuri privind satul Doel. Aceasta
susţine faptul că, începând cu anii ’60, autorităţile au căutat în mod deliberat să depopuleze 
Doel, cu scopul de a extinde portul de containere Antwerp şi de a construi o centrală nucleară. 
Petiţionara indică faptul că zona din jurul satului Doel reprezintă un areal unic de viaţă 
sălbatică şi peisaj polder, iar acţiunile întreprinse de autorităţile belgiene contravin legislaţiei 
Uniunii Europene privind mediul. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 februarie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 iulie 2008
Petiţia

Petiţionarii se plâng de planurile de extindere a portului pe malul stâng al râului Scheldt. În 
special, aceştia afirmă că locuinţele din zona afectată au fost sau vor fi demolate fără niciun 
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motiv. Aceştia susţin că astfel de demolări nu sunt în conformitate cu articolele 3k şi 6 din 
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, deoarece articolele în cauză stipulează 
consolidarea coeziunii economice şi sociale şi integrarea cerinţelor de protecţie a mediului în 
alte politici în vederea promovării dezvoltării durabile.

Analiza Comisiei

Comisia este conştientă de planurile de expansiune a portului Antwerp pe malul stâng al 
râului Scheldt. Planurile respective au făcut într-adevăr subiectul unei plângeri în 1994, în 
temeiul daunelor provocate locuitorilor şi locurilor pentru protecţia speciilor de păsări 
protejate.

La fel ca şi în cazul altor planuri de extindere care au făcut subiectul altor petiţii, statul 
membru în cauză invocă motivele de interes public major pentru continuarea planului, supus 
schemelor de compensaţii pentru asigurarea conservării unui habitat alternativ suficient şi/sau 
a planurilor alternative, precum în cazul portului  Granadilla (petiţiile nr. 253/2004 şi 
785/2004) şi în cazul portului Vuosaari (petiţia nr. 873/2002). În cazul malului stâng al râului 
Scheldt, planurile în cauză au fost în final aprobate de către Comisie, care acum consideră 
problema vieţii sălbatice ca fiind rezolvată. 

În documentaţia menţionată în petiţie, planurile de compensare sunt totuşi descrise ca având o 
„natură iluzorie”, fără niciun alt detaliu suplimentar. Dacă petiţionarii vor furniza dovezi care 
să arate că schemele de compensare sunt în realitate insuficiente, Comisia va reexamina cazul, 
deşi ar trebui menţionat imediat că nicio măsură corectivă necesară în această privinţă nu va 
afecta problema principală şi urgentă a modificării folosirii terenului în satul Doel şi 
demolările corespunzătoare.

Petiţionarii susţin de asemenea că construirea unui bazin în amonte spre centrul zonei 
rezidenţiale Doel este incompatibilă cu obligaţiile impuse de Directiva Seveso cu privire la 
catastrofe. Comisia trebuie să sublinieze faptul că, totuşi, astfel cum s-a explicat în contextul 
extinderii portului din Milford Haven (petiţia nr. 1194/2007), astfel de facilităţi sunt de fapt 
excluse din domeniul de aplicare a Directivei Seveso1.

Comisia observă faptul că planurile detaliate de folosire a terenurilor pentru zonele afectate au 
făcut obiectul litigiilor la nivel naţional. Acest lucru este potrivit aşteptărilor, deoarece, după 
cum a arătat Comisia în contextul mai multor petiţii (de exemplu nr. 148/2005 privind 
desemnarea detaliată a folosirii terenului pentru locuinţe în Ungaria) astfel de planificări 
detaliate nu ţin de sfera de aplicare a competenţei Comunităţii. Nici definiţiile sau criteriile 
pentru a determina dacă locuinţele sunt adecvate pentru ocupare umană, nici problemele 
referitoare la demolarea sau restaurarea caselor considerate nepotrivite nu ţin de competenţa 
acesteia, astfel cum sugerează petiţionarii prin invocarea articolului 3k. Competenţa 
Comunităţii în domeniul locuinţelor ţine în principal de asigurarea pieţei unice pentru 
serviciile şi materialele de construcţie.

Petiţionarii susţin că portul actual şi comunităţile umane din împrejurimi (în satul Doel) pot 

                                               
1   Directiva 96/82/CE, JO L 10, 14.1.1997, p.13; modificată prin Directiva 2003/105/CE, JO L 345, 31.12.2003, 
p.97
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continua să co-existe într-o manieră „durabilă”. Aceştia menţionează rezultatele pozitive ale 
anchetei şi informaţiile referitoare la afacerile turistice existente şi potenţialul viitor al zonei. 
Aceştia susţin că demolările planificate ar fi astfel „în dezacord cu cea mai elementară 
aplicare” a dezvoltării durabile şi implică o încălcare a articolului 6 din Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene. Comisia înţelege motivul din spatele unui astfel de argument, însă 
trebuie să sublinieze faptul că obiectivele tratatului sunt enumerate în articolul 3 din acesta. 
Acestea stabilesc domeniul de aplicare a altor articole din tratat, care conferă la rândul lor
baza legală pentru activitatea legislativă a Comunităţii. Nu a existat de fapt nicio activitate 
legislativă a Comunităţii, bazată în special pe articolul 6, în care este menţionată „dezvoltarea 
durabilă”.

Concluzii

La fel ca şi în cazul altor petiţii adresate în apărarea micilor comunităţi a căror existenţă este 
ameninţată de proiecte majore (de exemplu petiţia nr. 55/2006 privind Garzweiler, închisă în 
octombrie 2007), Comisia nu poate interveni decât în cazul în care este implicată o chestiune 
care ţine de domeniul de aplicare a dreptului comunitar. În această situaţie, în temeiul faptelor 
prezentate de către petiţionari, nu pare a fi cazul.


