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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki 1996-ban vett egy házat a németországi Szász-Anhalt tartományban 
található Sülzetalban, azt állítja, hogy az EU által finanszírozott ipari terület építése a község 
területén a talajvízszint megemelkedéséhez vezetett, és az elárasztotta otthonát, aminek 
következtében tartósan víz alá került a pince. Jelzi, hogy az ipari terület építése során egyes 
területeket vízálló anyagokkal fedtek be, így miután az esővíz többé nem tudott elfolyni a 
talajon keresztül, azt a petíció benyújtója otthonának közelében található csatornán keresztül 
kellett elvezetni. Ez azonban nem bizonyult megfelelő megoldásnak, és nem bírván el az 
átáramló víz mennyiségét, tartósan elárasztotta azt a területet, ahol a petíció benyújtójának 
otthona áll mintegy 25 másik házzal együtt. Utalván a Bizottságnak a talajromlás 
elkerülésének szükségességével kapcsolatos nyilatkozataira, a petíció benyújtója szeretné 
megtudni, hogy a községében található vízelvezető szerkezetek összhangban vannak-e a 
Bizottság vízgazdálkodási és talajvédelmi politikáival.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. december 19.
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Az árvízvédelmi irányelv1 hatálya kiterjed az árvízveszélyes területeken a talajvízből származó 
áradásokra. A tagállamoknak 2015-re a megelőzésre, a védelemre és a felkészültségre 
összpontosító árvízi kockázatkezelési terveket kell kidolgozniuk. Az irányelv azonban nem írja 
elő kötelezően azt a kockázatszintet, amellyel foglalkozni kell, sem pedig a tagállamok által 
biztosított védelem szintjeit.

Az Európai Bizottság által 2006-ban elfogadott, a talajvédelmi keretirányelvre irányuló javaslat2

biztosítaná a talaj funkcióinak megőrzését, beleértve a talaj vízfelvevő képességét. A javaslat 
azonban jelenleg a Tanács vétója alatt áll, és nem lett belőle jogszabály.

Következtetés

A Bizottság sajnálatát fejezi ki a petíció benyújtójának nehéz helyzete miatt. Mindazonáltal az 
árvízvédelem szintjének meghatározása a tagállamok felelőssége, és a talaj védelmére vonatkozó 
uniós jogszabályok hiányában a petíció benyújtójának ügyét csak nemzeti szinten lehet 
orvosolni.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. október 23-i 2007/60/EK irányelve az árvízkockázatok értékeléséről és 

kezeléséről (HL L 288., 2000.11.6., 27. o.).

2 COM(2006)0232.


