
CM\1015868RO.doc PE527.882v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

19.12.2013

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1533/2012, adresată de Monika Pape, de cetățenie germană, privind 
inundarea locuinței sale ca urmare a problemelor de canalizare

1. Rezumatul petiției

Petiționara care a achiziționat o casă în 1996 în Sülzetal în statul german Saxonia Anhalt, 
susține că construcția finanțată din fonduri UE a unei platforme industriale în municipalitate a 
condus la creșterea nivelului apei subterane, cauzând inundarea casei sale, subsolul casei fiind 
în permanență inundat. Aceasta subliniază că, atunci când a fost construită platforma, zonele 
erau acoperite cu materiale impermeabile, ceea ce înseamnă că apa de ploaie, care nu s-a mai 
scurs în sol, a trebuit deviată prin intermediul unui canal în apropierea casei petiționarei, o 
soluție inadecvată pentru a face față debitului de apă, lăsând în permanență plin cu apă terenul 
pe care se află casa petiționarei și aproximativ 25 de alte case. Făcând trimitere la declarațiile 
Comisiei privind necesitatea de a preveni deteriorarea solului, petiționara dorește să știe dacă 
structurile de scurgere a apei din municipalitatea sa sunt în conformitate cu politicile Comisiei 
privind solul și apa. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 decembrie 2013
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Directiva privind inundațiile1 se referă la inundațiile cauzate de izvoarele subterane în zone unde 
au fost constate riscuri de inundații. Statele membre trebuie să stabilească până în 2015 planuri 
de gestionare a riscurilor de inundații axate pe evitare, protecție și prevenire. Cu toate acestea, 
directiva nu prevede limite concrete pentru nivelul de risc și nici nivelul de protecție garantat de 
statele membre.

Propunerea pentru Directiva-cadru privind solul2, adoptată de Comisia Europeană în 2006, ar 
prevedea protecția funcțiilor solului, inclusiv a absorbției de apă în sol. Propunerea este, însă, 
blocată momentan de către Consiliu și nu a devenit legislație.

Concluzie

Comisia își exprimă regretul față de situația evident dificilă a petiționarei.
Însă, întrucât statele membre sunt responsabile pentru stabilirea limitelor de protecție împotriva 
inundațiilor, și din cauză că nu există legislație aplicabilă a UE privind protecția solului, 
problema petiționarei poate fi tratată numai la nivel național.

                                               
1 Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și 

gestionarea riscului de inundații (JO L 288, 6.11.2000, p. 27).
2 COM(2006)0232.


