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΄ ν Κοινοτη΄των
Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2974/01
υποβολη΄: Erik Meijer (GUE/NGL) προς την Επιτροπη΄
(26 Οκτωβρι΄ου 2001)

Θε΄µα: Καταστροφη΄ του τοπι΄ου του ποταµου΄ Westerschelde στις ακτε΄ς της εκβολη΄ς του λο΄γω εκβα΄θυνση΄ς του
χωρι΄ς επαρκη΄ φυσικη΄ αντιστα΄θµιση σε περιοχη΄ εκτο΄ς των αναχωµα΄των
΄ σει την ει΄δηση που δηµοσιευ΄θηκε στην ολλανδικη΄ εφηµερι΄δα «De
1.
Μπορει΄ η Επιτροπη΄ να επιβεβαιω
Volkskrant» της 29ης Σεπτεµβρι΄ου 2001 ο΄τι δηλαδη΄ προς ο΄φελος της κυκλοφορι΄ας των πετρελαιοφο΄ρων θα
εκβαθυνθει΄ κατα΄ 1,80 µε΄τρα ο ποταµο΄ς Westerschelde στη µοναδικη΄ στην Ολλανδι΄α υπα΄ρχουσα διαπαλιρροιακη΄
εκβολη΄ του µεταξυ΄ του βελγικου΄ ποταµου΄ Schelde και της Βο΄ρειας θα΄λασσας, ο΄τι η εκβα΄θυνση αυτη΄ αντιβαι΄νει
στην οδηγι΄α για τα πτηνα΄ και για τους οικοτο΄πους και ο΄τι πριν απο΄ το προ΄γραµµα αυτο΄ η Ολλανδι΄α και το
΄ για µε΄τρα που θα αντισταθµι΄σουν την φυσικη΄
Βε΄λγιο ει΄χαν συµφωνη΄σει να επενδυ΄σουν απο΄ κοινου΄ 30 εκατ. ευρω
καταστροφη΄ στην περιοχη΄ µεταξυ΄ των φραγµα΄των και του νερου΄;
΄ σει ο΄τι η εφαρµογη΄ των σηµερινω
΄ ν σχεδι΄ων για τα εσωτερικα΄ φρα΄γµατα
2.
Μπορει΄ η Επιτροπη΄ να επιβεβαιω
κατα΄ τη γνω΄µη της δεν αποτελει΄ καµια΄ αντιστα΄θµιση και ο΄τι για το λο΄γο αυτο΄ θε΄τει το κρα΄τος µε΄λος της
Ολλανδι΄ας ενω΄πιον της επιλογη΄ς µεταξυ΄ της αφαι΄ρεσης των εσωτερικω΄ν αναχωµα΄των στην περιοχη΄ της εκβολη΄ς
του ποταµου΄ η΄ της κατα΄ργησης της εκβα΄θυνσης του νερου΄;
3.
Σηµαι΄νει αυτο΄ επι΄σης ο΄τι η πιθανη΄ περαιτε΄ρω εκβα΄θυνση του πλωτου΄ τµη΄µατος του Westerschelde κατα΄
1,40 περισσο΄τερο απ’ ο΄τι η΄δη ΄εχει γι΄νει, ο΄πως ζητει΄ται προς ο΄φελος του λιµε΄νος της Αµβε΄ρσας, δεν µπορει΄ να
εκτελεστει΄; Εα΄ν δοθει΄ ενδεχοµε΄νως α΄δεια για να γι΄νει συµπληρωµατικη΄ εκβα΄θυνση, ποιος ει΄ναι το΄τε ο αριθµο΄ς
εκταρι΄ων η΄ τετραγωνικω΄ν χιλιοµε΄τρων τα οποι΄α πρε΄πει να επιστραφου΄ν ως συµπλη΄ρωση των εννοουµε΄νων στο
΄ ν ο΄που πρε΄πει να αφαιρεθου΄ν τα αναχω
΄ µατα και τα οποι΄α πρε΄πει να επιστραφου΄ν στην φυ΄ση
ερω΄τηµα 2 περιοχω
΄εξω απο΄ τα αναχω
΄ µατα;
4.
Θεωρει΄ η Επιτροπη΄ ο΄τι στις περιπτω΄σεις αυτε΄ς και στην περαιτε΄ρω θυσι΄α των ακτω΄ν του Wersterscheldeoevers για τα συµφε΄ροντα της ναυσιπλοι΅ας µπορει΄ να εφαρµοσθει΄ το α΄ρθρο 6, παρα΄γραφος 4, της οδηγι΄ας
για τους οικοτο΄πους συ΄µφωνα µε την οποι΄α ελλει΄ψει εναλλακτικη΄ς λυ΄σης για λο΄γους υψηλου΄ δηµοσι΄ου
συµφε΄ροντος απαιτει΄ται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη να λα΄βουν ο΄λα τα απαραι΄τητα αντισταθµιστικα΄ µε΄τρα για να
διασφαλι΄σουν ο΄τι θα διατηρηθει΄ στο συ΄νολο΄ της η συνοχη΄ του δικτυ΄ου Natura 2000;
5.
Ενδε΄χεται α΄ραγε η νοου΄µενη στο ερω΄τηµα 2 επιλογη΄ να οδηγη΄σει στην εκκι΄νηση διαδικασι΄ας εις βα΄ρος της
Ολλανδι΄ας ενω΄πιον του Ευρωπαϊκου΄ ∆ικαστηρι΄ου εα΄ν αυτο΄ χρειασθει΄;

Απα΄ντηση της κας Wallström εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(28 Νοεµβρι΄ου 2001)
Η Επιτροπη΄ µελετα΄ τα στοιχει΄α που της υπε΄βαλε το Αξιο΄τιµο Με΄λος του Κοινοβουλι΄ου, στο πλαι΄σιο καταγγελι΄ας
µε την οποι΄α τι΄θεται υπο΄ αµφισβη΄τηση η συµβατο΄τητα µεταξυ΄ του χαρακτηρισµου΄ του ποταµου΄ Western Scheldt
ως το΄που του δικτυ΄ου Natura 2000, και των δραστηριοτη΄των εκβα΄θυνσης των διωρυ΄γων ναυσιπλοι΅ας, ου΄τως
ω΄στε να διευκολυνθει΄ η προ΄σβαση στον λιµε΄να της Αµβε΄ρσας, ο΄πως αναφε΄ρεται στην «Συνθη΄κη για τους
υδα΄τινους πο΄ρους» του 1995 µεταξυ΄ Βελγι΄ου και Κα΄τω Χωρω΄ν.
Η παρα΄βαση αυτη΄ καταχωρη΄θηκε απο΄ την Επιτροπη΄, στις 15 Ιουνι΄ου 1995, υπο΄ τον κωδικο΄ αρ. Α-95/4564.
΄ τη επι΄σηµη προειδοποιητικη΄ επιστολη΄, η οποι΄α απεστα΄λη στις 19 ∆εκεµβρι΄ου
Βα΄σει των απαντη΄σεων σε µια πρω
΄ θηκαν µε το Άρθρο 6 παρα΄γραφος 3 της
1998, η Επιτροπη΄ συνεπε΄ρανε ο΄τι οι Κα΄τω Χω΄ρες δεν συµµορφω
΄ ν (ενδιαιτηµα΄των)
Οδηγι΄ας 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 21ης Μαι΅ου 1992 για την διατη΄ρηση των φυσικω
οικοτο΄πων καθω΄ς και της α΄γριας πανι΄δας και χλωρι΄δας (1), εφεξη΄ς καλου΄µενης «Οδηγι΄α για τα ενδιαιτη΄µατα»,
΄ ς και ο΄τι το προτεινο΄µενο «Σχε΄διο φυσικη΄ς προστασι΄ας του ποταµου΄ Western Scheldt» δεν θα εξασφα΄λιζε
καθω
΄ ν του ποταµου΄ που αναµε΄νονταν να
ικανοποιητικα΄ αντισταθµι΄σµατα για το ει΄δος των ενδιαιτηµα΄των των εκβολω
απωλεσθου΄ν.
Η Επιτροπη΄ απε΄στειλε συµπληρωµατικη΄ προειδοποιητικη΄ επιστολη΄ στις Κα΄τω Χω΄ρες, στις 7 Μαι΅ου 2001,
΄ ς και µε την ΄εγκαιρη
ζητω΄ντας πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε την αιτιολο΄γηση του προγρα΄µµατος εκβα΄θυνσης καθω
΄ ν µε΄τρων.
εφαρµογη΄ και την ακριβη΄ φυ΄ση των προτεινο΄µενων αντισταθµιστικω
Με΄χρι στιγµη΄ς, η Επιτροπη΄ δεν ΄εχει λα΄βει απα΄ντηση της ολλανδικη΄ς κυβε΄ρνησης.
Στο πλαι΄σιο του χειρισµου΄ της υπο΄θεσης, η Επιτροπη΄ ζη΄τησε απο΄ την ολλανδικη΄ κυβε΄ρνηση να εφαρµο΄σει το΄σο
το α΄ρθρο 6 παρα΄γραφος 3, ο΄σο και το α΄ρθρο 6 παρα΄γραφος 4, της οδηγι΄ας για τα ενδιαιτη΄µατα. Στην
περι΄πτωση που η ολλανδικη΄ κυβε΄ρνηση δεν ανταποκριθει΄ στην υποχρε΄ωση που υπα΄ρχει βα΄σει της εν λο΄γω
οδηγι΄ας, η υπο΄θεση ενδε΄χεται να παραπεµφθει΄ στο Ευρωπαϊκο΄ ∆ικαστη΄ριο.
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Η Επιτροπη΄ θεωρει΄ ο΄τι κα΄θε νε΄α δραστηριο΄τητα εκβα΄θυνσης που υπερβαι΄νει το πλαι΄σιο της «Συνθη΄κης για τους
υδα΄τινους πο΄ρους» του 1995 πρε΄πει να θεωρηθει΄ ως νε΄ο ΄εργο, για το οποι΄ο ει΄ναι απαραι΄τητη η ξεχωριστη΄
εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 6 παρα΄γραφος 3 και του α΄ρθρου 6 παρα΄γραφος 4 της οδηγι΄ας για τα ενδιαιτη΄µατα. Η
΄εκταση των αντισταθµιστικω
΄ ν µε΄τρων που σχετι΄ζονται µε ΄ενα διαφορετικο΄ προ΄γραµµα εκβα΄θυνσης πρε΄πει να κριθει΄
µετα΄ απο΄ κατα΄λληλη αξιολο΄γηση των επιπτω΄σεω΄ν του στην συνοχη΄ του δικτυ΄ου Natura 2000.
(1) ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
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ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2975/01
υποβολη΄: Erik Meijer (GUE/NGL) προς την Επιτροπη΄
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΄ ν του ποταµου΄ Westerschelde λο΄γω της κατασκευη΄ς λιµε΄νος για
Θε΄µα: Συνεχιζο΄µενη καταστροφη΄ των εκβολω
΄ τια στην τοποθεσι΄α De Kalοοt στις ο΄χθες του ποταµου΄, στο Vlissingen
εµπορευµατοκιβω
1.
Γνωρι΄ζει η Επιτροπη΄ ο΄τι η εκβα΄θυνση του λιµε΄νος θα προκαλε΄σει περαιτε΄ρω ζηµι΄α στη βο΄ρεια ο΄χθη του
΄ ρησης στο πλαι΄σιο του ολλανδικου΄ νο΄µου για την αποξη΄ρανση και
Westerschelde εα΄ν η αι΄τηση παραχω
κατασκευη΄ φραγµα΄των, καθω΄ς και η αναθεω΄ρηση του σχεδι΄ου της περιοχη΄ς της επαρχι΄ας Westerschelde και τα
χωροταξικα΄ σχε΄δια της κοινο΄τητας Vlissingen και Borssele, οδηγη΄σουν στην κατασκευη΄ ενο΄ς «Westerschelde
Container Terminal» (Τερµατικου΄ Σταθµου΄ Εµπορευµατοκιβωτι΄ων)στα ανατολικα΄ της εισο΄δου των λιµε΄νων Sloe;
΄ µατα µε τους νε΄ους
Εκει΄, η σηµερινη΄ αβαθη΄ς παλιρροϊκη΄ ζω΄νη (De Kalοοt) µε την ακτη΄ και µε τα κατα΄φυτα αναχω
΄ δεις λοφι΄σκους θα αντικατασταθει΄ απο΄ αποβα΄θρα µε µεγα΄λους γερανου΄ς και βαθια΄ νερα΄ για ναυσιπλοι΅α.
αµµω
2.
Γνωρι΄ζει η Επιτροπη΄ ο΄τι το De Kalοοt αποτελει΄ ΄ενα µοναδικο΄ µε΄ρος για απολιθω΄µατα οστρα΄κων και
΄ ν (Eryngium maritimum) και για την ανα΄παυση φωκω
΄ ν;
οδο΄ντων καρχαρι΄α, για την ανα΄πτυξη φυτω
΄ ν και
3.
Γνωρι΄ζει η Επιτροπη΄ την ΄εκθεση που συνε΄ταξε για το ζη΄τηµα αυτο΄ το Ινστιτου΄το Εξελικτικω
΄ ν, τµη΄µα Βιολογι΄ας του Περιβα΄λλοντος του Πανεπιστηµι΄ου του Leiden;
Οικολογικω΄ν Επιστηµω
΄ σει η Επιτροπη΄ ο΄τι µε την εφαρµογη΄ του σχεδι΄ου αυτου΄ θα καταστραφει΄ σχεδο΄ν
4.
Mπορει΄ να επιβεβαιω
΄ ρος Rammekensschor, στα δυτικα΄ των λιµε΄νων Sloe, και ο΄τι η
εντελω΄ς ο προστατευο΄µενος η΄δη ως φυσικο΄ς χω
΄ ν, συγκεκριµε΄να δε στο
απαραι΄τητη αντιστα΄θµιση για τη φυ΄ση αναζητει΄ται και πα΄λι εντο΄ς των ανακτηθε΄ντων εδαφω
εξαιρετικα΄ ωραι΄ο Welzingepolder; στα ανατολικα΄ του Oost-Souburg, το οποι΄ο επι΄ µακρο΄ν µπο΄ρεσε να
αντισταθει΄ στις συνε΄πειες της βιοµηχανοποι΄ησης και της αστικοποι΄ησης;
5.
Μπορει΄ η Επιτροπη΄ να προσθε΄σει το΄σο την προγραµµατισµε΄νη επιδει΄νωση της περιβαλλοντικη΄ς ζηµια΄ς που
προαναφε΄ρθηκε ο΄σο και την ΄ελλειψη σοβαρη΄ς αντιστα΄θµισης, στη διαδικασι΄α την οποι΄α προετοιµα΄ζει να κινη΄σει
στο ∆ικαστη΄ριο των Κοινοτη΄των ο΄σον αφορα΄ την πολιτικη΄ της Ολλανδι΄ας για την αντιστα΄θµιση στην φυ΄ση κατα΄
µη΄κος του Westerschelde, αντι΄ να κινη΄σει αργο΄τερα µι΄α ειδικη΄ διαδικασι΄α µε την οποι΄α υπα΄ρχει ο κι΄νδυνος, αφου΄
θα ΄εχει καταστραφει΄ το σηµερινο΄ τοπι΄ο, να ευρισκο΄µεθα πλε΄ον ενω΄πιον τετελεσµε΄νων γεγονο΄των;

Απα΄ντηση της κας Wallström εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(29 Νοεµβρι΄ου 2001)
Η Επιτροπη΄ πληροφορη΄θηκε απο΄ τον τυ΄πο για το σχε΄διο κατασκευη΄ς νε΄ου τερµατικου΄ σταθµου΄ για τα
΄ τια στο δυτικο΄ Scheldt, στο Vlissingen. ∆εδεοµε΄νου ο΄τι το δυτικο΄ Scheldt ΄εχει χαρακτηριστει΄
εµπορευµατοκιβω
ως περιοχη΄ Natura 2000, η Επιτροπη΄ θα ελε΄γξει την εκ µε΄ρους της ολλανδικη΄ς κυβε΄ρνησης τη΄ρηση της
υποχρε΄ωσης που υπε΄χει βα΄σει της οδηγι΄ας 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 21ης Μαι΅ου 1992 περι΄ της
΄ ν οικοτο΄πων (ενδιαιτηµα΄των) καθω
΄ ς και της α΄γριας πανι΄δας και χλωρι΄δας (1).
διατηρη΄σεως των φυσικω
Η Επιτροπη΄ γνωρι΄ζει την φυσικη΄ αξι΄α του το΄που «Kaloot», που βρι΄σκεται δι΄πλα στο Borssele, επειδη΄, στο πλαι΄σιο
του ΄εργου LIFE-Nature B4-3200/94/729 «Βελτι΄ωση των βαλτο΄τοπων κατα΄ µη΄κος του ποταµου΄ (Marsh
amelioration along the River Scheldt 8 MARS)», ΄εχουν συγχρηµατοδοτηθει΄ σηµαντικα΄ µε΄τρα για την αυ΄ξηση
της αξι΄ας της εν λο΄γω περιοχη΄ς απο΄ πλευρα΄ς διατηρη΄σεως.
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