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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1533/2012, którą złożyła Monika Pape (Niemcy), w sprawie zalania 
jej domu w wyniku problemów z kanalizacją 

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, która w 1996 r. nabyła dom w Sülzetal w niemieckim kraju związkowym 
Saksonia-Anhalt, twierdzi, że finansowana ze środków unijnych budowa strefy przemysłowej 
w tej gminie doprowadziła do podniesienia poziomu wód gruntowych, powodując zalanie jej 
domu i utrzymywanie jej piwnicy w stanie trwałego zalania. Wskazuje ona, że podczas 
budowy strefy przemysłowej obszar budowy pokryto wodoodpornymi materiałami, co
oznaczało, że woda deszczowa, z braku możliwości odpływu do gleby, musiała zostać 
skierowana wzdłuż kanału znajdującego się blisko domu składającej petycję; stanowiło to 
rozwiązanie nieadekwatne do celu obsłużenia takiej wielkości przepływu, które powodowało 
stałe podmoknięcie terenu, na którym znajduje się dom składającej petycję oraz około 25 
innych domów. Odnosząc się do oświadczeń Komisji na temat potrzeby zapobiegania 
pogorszeniu się stanu gleby, składająca petycję zwraca się o wyjaśnienie, czy konstrukcje 
odwadniające w jej gminie zbudowano zgodnie ze strategiami politycznymi Komisji 
dotyczącymi gleby i wody. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 maja 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 19 grudnia 2013 r.
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Dyrektywa powodziowa1 ma zastosowanie do powodzi wywołanych przez wody gruntowe na 
obszarach określonych jako zagrożone powodziami. Państwa członkowskie muszą opracować do 
2015 r. plany zarządzania ryzykiem powodziowym koncentrujące się na przeciwdziałaniu, 
ochronie i gotowości. Jednak dyrektywa ta nie określa poziomów ryzyka, które wymagają 
podjęcia działań, ani poziomów ochrony, którą muszą zapewnić państwa członkowskie.

Wniosek dotyczący ramowej dyrektywy w sprawie gleby2, przyjęty przez Komisję Europejską w 
2006 r., zapewniałby ochronę funkcji gleby, w tym wchłaniania wody przez gleby. Jednak 
wniosek ten, obecnie zablokowany przez Radę, nigdy nie został uchwalony.

Podsumowanie

Komisja wyraża ubolewanie z powodu niezaprzeczenie trudnej sytuacji składającej petycję. 
Jednak w związku z tym, że państwa członkowskie są odpowiedzialne za określenie poziomu 
ochrony przeciwpowodziowej i, w obliczu braku mających zastosowanie przepisów unijnych, 
ochrony gleb, problem składającej petycję może zostać rozwiązany wyłącznie na szczeblu 
krajowym.

                                               
1 Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny 

ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz.U. L 288 z 6.11.2000, s. 27).

2 COM(2006) 232.


