
CM\1015868BG.doc PE527.882v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.12.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1533/2012, от Моника Папе (с германско гражданство) относно 
наводнение в дома ѝ вследствие на проблеми, свързани с отводняването

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, закупила къща през 1996 г. в Зюлцетал в германската 
провинция Саксония-Анхалт, счита, че финансираното от ЕС построяване на 
индустриална зона в общината е довело до покачване на нивото на подземните води, 
причинявайки наводнение в нейния дом и оставяйки мазето ѝ под вода през цялото 
време. Тя посочва, че когато индустриалната зона е била построена, определени площи 
са били покрити с водоустойчиви материали, което означава, че дъждовната вода, която 
не може да се просмуче от почвата, е трябвало да се пренасочи към канал в близост до 
дома на вносителката на петицията, мярка, която обаче не е достатъчна за справяне с 
обема на потока и оставя земята, на която са разположени жилището на вносителката 
на петицията и около 25 други жилища, постоянно заблатена. Във връзка с изявления 
на Комисията относно необходимостта от предотвратяване на влошаването на 
състоянието на почвите, вносителката на петицията желае да разбере дали 
съоръженията за отводняване в нейната община са в съответствие с политиките на 
Комисията за почвата и водата.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 май 2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 декември 2013 г.
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Директивата за водите1 обхваща наводнения, предизвикани от подземни води в области, 
които са посочени като изложени на риск от наводнение. Държавите членки е 
необходимо до 2015 г. да изработят планове за управление на риска от наводнения, 
съсредоточени върху предотвратяването, защитата и готовността.  Директивата обаче не е 
прескриптивна по отношение на равнищата на риска, за които следва да се вземат мерки, 
нито по отношение на равнищата на защита, които държавите членки следва да 
определят.

Предложението за Рамкова директива за почвите2, прието от Европейската комисия през 
2006 г., предвижда защита на функциите на почвата, включително водопоглъщането от 
страна на почвите. Предложението, обаче, понастоящем е блокирано от Съвета и не е 
действащ законодателен акт.

Заключение

Комисията изразява съжаление във връзка с трудното положение, в което се намира 
вносителката на петицията. Тъй като обаче държавите членки са отговорни за 
определянето на равнището на защита от наводнения, и при липсата на приложимо 
законодателство на ЕС относно защитата на почвите, положението, в което се намира 
вносителката, може да бъде решено само на национално равнище.

                                               
1 Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно оценката 
и управлението на риска от наводнения (OВ L 288, 6.11.2000 г., стр. 27).
2 COM(2006) 232 окончателен.


