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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1533/2012 της Monika Pape, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εισροή υδάτων στην οικία της λόγω προβλημάτων με το σύστημα 
αποστράγγισης 

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία αγόρασε το 1996 κατοικία στο Sülzetal του γερμανικού κρατιδίου 
της Σαξονίας-Άνχαλτ, ισχυρίζεται ότι η κατασκευή βιομηχανικής εγκατάστασης στον 
συγκεκριμένο δήμο με χρηματοδότηση από την ΕΕ προκάλεσε άνοδο της στάθμης των 
υπόγειων υδάτων, λόγω της οποίας πλημμύρισε η οικία της και το υπόγειό της είναι μονίμως 
πλημμυρισμένο. Ισχυρίζεται ότι, όταν κατασκευάσθηκε η βιομηχανική εγκατάσταση, 
ορισμένες περιοχές καλύφθηκαν με αδιάβροχα υλικά, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τα 
όμβρια ύδατα, τα οποία δεν μπορούσαν να απορροφηθούν πλέον από το έδαφος, να πρέπει να 
εκτραπούν σε ένα κανάλι που βρίσκεται κοντά στην οικία της αναφέρουσας. Η ρύθμιση αυτή 
δεν επαρκούσε για την κάλυψη του όγκου της ροής, με αποτέλεσμα να παραμένουν η 
κατοικία της αναφέρουσας και 25 περίπου επιπλέον κατοικίες μονίμως πλημμυρισμένες. 
Παραπέμποντας σε δηλώσεις της Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη πρόληψης της 
υποβάθμισης του εδάφους, η αναφέρουσα επιθυμεί να πληροφορηθεί εάν οι δομές 
αποστράγγισης των υδάτων στον δήμο της είναι σύμφωνες με τις πολιτικές της Επιτροπής για 
το έδαφος και τα ύδατα. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2013

Η Οδηγία περί πλημμυρών1 καλύπτει  πλημμύρες που προκύπτουν από υπόγεια ύδατα σε 
περιοχές οι οποίες έχουν καταγραφεί ως επικίνδυνες για πλημμύρα. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν προγράμματα διαχείρισης κινδύνου από πλημμύρες που θα επικεντρώνονται στην 
πρόληψη, προστασία και προετοιμασία έως το 2015. Όμως, η Οδηγία δεν περιγράφει τα επίπεδα 
κινδύνου τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν, ούτε τα επίπεδα προστασίας που εξασφαλίζονται 
από τα κράτη μέλη.

Η πρόταση για Οδηγία Πλαίσιο σχετικά με την προστασία του εδάφους2, που εγκρίθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2006, προβλέπει ζητήματα σχετικά με την προστασία του εδάφους, 
συμπεριλαμβανομένης της απορρόφησης υδάτων από τα εδάφη. Η πρόταση, όμως, επί του 
παρόντος δεν έχει λάβει την έγκριση από το Συμβούλιο και δεν έχει μετατραπεί σε νομοθεσία.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για την προφανώς δύσκολη κατάσταση της αναφέρουσας. 
Όμως, επειδή τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό του επιπέδου προστασίας από 
πλημμύρες και εν απουσία σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία του εδάφους, η 
κατάσταση της αναφέρουσας μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο σε εθνικό επίπεδο.

                                               
1 Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά 

με την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, (ΕΕ L 288 της 6.11.2000, σ. 27).

2 COM(2006) 232.


