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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0901/2007, ingiven av Marina Apers (belgisk medborgare), och 
undertecknad av ytterligare 19 personer, om situationen i Doel (östra Flandern) 
efter utbyggnaden av hamnen i Antwerpen

1. Sammanfattning av framställningen

Med hänvisning till bestämmelserna i artikel 3 i EG-fördraget om åtgärder för att stärka den 
ekonomiska och den sociala sammanhållningen, samt artikel 6 om krav på att miljöskydd 
måste integreras både i definitionen och i införlivandet av gemenskapspolitiken och 
gemenskapsverksamheterna, i synnerhet i syfte att främja hållbar utveckling, ber framställaren 
Europaparlamentet att agera när det gäller byn Doel. Hon hävdar att myndigheterna sedan 
1960-talet avsiktligt har försökt att avfolka Doel för att bygga ut containerhamnen 
i Antwerpen och bygga en ny kärnkraftsanläggning. Framställaren uppger att området runt 
Doel är ett unikt vildmarksområde och polderlandskap och att de åtgärder som de belgiska 
myndigheterna har vidtagit strider mot EU:s miljölagstiftning.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 16 februari 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 17 juli 2008.

Framställningen

Framställarna kritiserar planerna på att bygga ut hamnanläggningarna på floden Scheldts
vänstra bank. De hävdar framför allt att bostäder i det drabbade området har rivits eller 
kommer att rivas i onödan. De menar att rivningarna är oförenliga med artiklarna 3k och 6 
i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Dessa artiklar syftar nämligen till att 
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stärka den ekonomiska och den sociala sammanhållningen samt att integrera kraven på 
miljöskydd i annan politik, i syfte att främja hållbar utveckling.

Kommissionens analys

Kommissionen är väl medveten om planerna på att bygga ut hamnen i Antwerpen på Scheldts 
vänstra bank. Planerna var föremål för ett klagomål 1994, eftersom de medförde skada på 
livsmiljöer och platser för skyddade fågelarter. 

Liksom vid andra hamnutbyggnader som också har varit föremål för framställningar, 
åberopade de berörda medlemsstaterna att det förelåg ett övergripande allmänintresse av att 
genomföra planen, och att man i nära anslutning till planen vidtog kompensationsåtgärder 
i syfte att bevara tillräckligt många alternativa livsmiljöer och/eller mildrande åtgärder, som 
i fallet med hamnen i Granadilla (framställning nr 253/2004 och 785/2004) och hamnen 
i Vuosaari (nr 873/2002). När det gäller Scheldts vänstra bank kom man slutligen överens 
med kommissionen om dessa åtgärder. Kommissionen anser för närvarande att 
vildmarksaspekten i ärendet är avgjord.

I den dokumentation man hänvisar till i framställningen beskrivs dock 
kompensationsåtgärderna vara av ”falsk karaktär”, utan ytterligare detaljer. Om framställarna 
lägger fram bevis på att kompensationsåtgärderna i själva verket inte är tillräckliga kommer 
kommissionen granska frågan igen. Det bör dock genast påpekas att alla de nödvändiga 
korrigerande åtgärderna inte kommer att påverka framställarnas angelägna huvudfråga om 
förändring av markanvändningen i Doels polder, samt de dithörande rivningarna.

Framställarna hävdar också att uppbyggnaden av en hamnbassäng uppströms i det centrala 
bostadsområdet i Doel är oförenlig med kraven i Sevesodirektivet om allvarliga 
olyckshändelser. Kommissionen måste dock framhålla, vilket redan gjorts i samband med 
uppförandet av en hamnanläggning i Milford Haven (framställning nr 1194/2007) att 
anläggningar av detta slag i själva verket inte omfattas av Sevesodirektivet1. 

Kommissionen konstaterar att de detaljerade markanvändningsplanerna för det berörda 
området har varit föremål för en rättslig tvist på nationell nivå. Detta är helt i sin ordning. 
Kommissionen har nämligen inom ramen för många andra framställningar (till exempel 
framställning nr 148/2005 om detaljplaner för markanvändning avseende bostäder i Ungern) 
påpekat att sådan detaljerad planering i själva verket inte ingår i gemenskapens befogenhet. 
Det gör inte heller kriterierna för att fastställa huruvida bostäderna är lämpade för sitt ändamål 
och frågan om man ska riva eller renovera de bostäder som inte anses lämpade. Framställarna 
hävdar dock motsatsen genom att hänvisa till artikel 3k. Gemenskapens befogenhet inom 
bostadsområdet består främst i att garantera en inre marknad för byggnadsmaterial och 
byggnadstjänster.

Framställarna vidhåller att den nuvarande hamnen och de angränsande samhällena 
i Doel-poldern kan fortsätta att samexistera på ett ”hållbart” sätt. De nämner positiva resultat 
från en undersökning och uppgifter om den aktuella turistnäringen samt områdets framtida 

                                               
1 Direktiv 96/82/EG, EGT L 10, 14.1.1997, s.13, ändrat genom direktiv 2003/105/EG, EUT L 345, 31.12.2003, 
s. 97.
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potential. De vidhåller att de planerade rivningarna därför är ”i konflikt med den mest 
grundläggande tillämpningen” av hållbar utveckling och att de strider mot artikel 6 i fördraget 
om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Kommissionen förstår motivet bakom dessa 
argument, men måste påpeka att fördragets mål är uppräknade i artikel 3. Dessa mål fastställer 
räckvidden för andra fördragsartiklar, som i sin tur ger en rättslig grund för gemenskapens 
lagstiftningsverksamhet. Det har i själva verket inte förekommit någon 
lagstiftningsverksamhet i gemenskapen som särskilt baserats på artikel 6, där ”hållbar 
utveckling” nämns.

Slutsats

Liksom i fallet med andra framställningar som ingetts för att försvara små befolkningsgrupper 
vars fortsatta existens hotas av större projekt (till exempel framställning nr 55/2006 om 
Garzweiler, avslutad i oktober 2007) kan kommissionen bara agera om det rör sig om en 
händelse som omfattas av tillämpningsområdet för gemenskapsrätten. I detta fall, mot 
bakgrund av de fakta som presenterats av framställarna, tycks det inte vara så.


