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Tema: Peticija Nr. 1533/2012 dėl gyvenamojo namo užtvindymo dėl drenažo 
problemų, kurią pateikė Vokietijos pilietė Monika Pape 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, 1996 m. įsigijusi namą Ziulcetalyje, Saksonijos-Anhalto žemėje (Sülzetal, 
Vokietija), tvirtina, kad dėl ES lėšomis finansuojamos pramoninio objekto statybos toje 
savivaldybėje pakilo požeminio vandens lygis, todėl buvo užtvindytas jos namas, kurio rūsys 
visam laikui liko apsemtas. Ji pažymi, kad, kai buvo statomas pramoninis objektas, tam tikri 
žemės plotai buvo uždengti vandeniui nelaidžia danga, dėl kurios į dirvožemį nebegalintį 
susigerti lietaus vandenį teko nukreipti į kanalą arti peticijos pateikėjos namų; tokio 
sprendimo nepakako vandens pertekliui pašalinti, todėl žemės sklypai, kuriuose yra peticijos 
pateikėjos namas ir maždaug 25 kiti namai, visą laiką yra vandens permerkti. Peticijos 
pateikėja, remdamasi Komisijos pareiškimais dėl būtinybės išvengti dirvožemio būklės 
blogėjimo, nori žinoti, ar jos savivaldybės vandens drenažo sistemos atitinka Komisijos 
dirvožemio ir vandens politiką. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. gruodžio 19 d.
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Potvynių direktyva1 apima potvynius kurie kyla dėl požeminių vandens šaltinių vietovėse 
apibrėžtose kaip potvynių rizikos zonos. Valstybės narės turi patvirtinti potvynių rizikos 
valdymo planus, kuriuose didžiausias dėmesys skiriamas prevencijai, apsaugai ir pasiruošimui 
iki 2015 m. Visgi, direktyvoje nenurodyti rizikos lygiai, į kuriuos turi būti reaguojama, ar 
apsaugos lygiai, kuriuos nustato valstybės narės.

Pasiūlymas dėl Dirvožemio pagrindų direktyvos1, kurį Komisija patvirtino 2006 m., suteiktų 
apsaugą dirvožemio funkcijoms įtraukiant ir dirvožemio vandens absorbciją. Pasiūlymas šiuo 
metu yra blokuojamas Tarybos ir niekada nebuvo priimtas įstatymo forma.

Išvada

Komisija nuoširdžiai užjaučia peticijos pateikėją dėl jos akivaizdžiai sunkios padėties. Visgi 
valstybės narės yra pačios atsakingos už potvynių apsaugos lygių nustatymą, ir kol nėra ES teisės 
aktų dirvožemio apsaugos srityje, peticijos pateikėja gali kreiptis dėl žalos atlyginimo tik 
valstybiniu lygiu. 

                                               
1 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir 
valdymo (OL L 288, 2000 11 6, p. 27).


