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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1533/2012 af Monika Pape, tysk statsborger, om oversvømmelse 
af hendes hjem som følge af problemer med dræningen 

1. Sammendrag

Andrageren, som købte et hus in 1996 i Sülzetal, i den tyske forbundsstat Saxen-Anhalt 
fremfører, at den EU-finansierede opførelse af et industriområde i kommunen har ført til 
stigende grundvandsniveauer, hvilket har forårsaget oversvømmelse i hendes hus, således at 
hendes kælder permanent står under vand. Hun anfører, at da industriområdet blev bygget, 
blev områder dækket med vandtætte materialer, hvilket betød, at det regnvand, der ikke 
længere sank væk gennem jorden, skulle omledes til en kanal tæt ved andragerens hus, et 
system, som var utilstrækkeligt til at klare vandmængden, således at det område, som 
andragerens hus og ca. 25 andre huse er placeret på, konstant står under vand. Idet hun 
henviser til Kommissionens udtalelser om nødvendigheden af at forhindre ødelæggelse af 
jordbunden ønsker andrageren at vide, om vanddræningsstrukturerne i hendes kommune er i 
overensstemmelse med Kommissionens politikker for jord og vand. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. december 2013

Direktivet om oversvømmelser1 dækker oversvømmelser, der opstår fra grundvandsforekomster 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/60/EF af 23.10.2007 om vurdering og styring af risikoen for 
oversvømmelser (EFT L 288 af 6.11.2000, s. 27).
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i områder, hvor der er fastslået en oversvømmelsesrisiko. Medlemsstaterne skal inden 2015 
etablere risikostyringsplaner for oversvømmelser, der fokuserer på forebyggelse, sikring og 
beredskab. Men direktivet indeholder ikke bestemmelser om de risikoniveauer, der skal 
adresseres, og heller ikke om det beskyttelsesniveau, medlemsstaterne skal yde. 

Forslaget til et jordrammedirektiv1, der blev vedtaget af Kommissionen i 2006, vil yde 
beskyttelse af jordfunktioner, herunder jordens evne til at absorbere vand. Forslaget er imidlertid 
i øjeblikket blokeret i Rådet og er aldrig blevet vedtaget. 

Konklusion

Kommissionen beklager den åbenlyse vanskelige situation, som andrageren befinder sig i.  Men 
da medlemsstaterne er ansvarlige for at fastsætte beskyttelsesniveauet mod oversvømmelser og i 
mangel af gældende EU-lovgivning om beskyttelse af jordbunden, kan andragerens situation kun 
afhjælpes på nationalt plan.

                                               
1 COM(2006)0232.


