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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre petície

19.12.2013

OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1533/2012, ktorú predkladá Monika Pape, nemecká štátna občianka, 
o záplave v jej dome v dôsledku problémov s odvodňovaním 

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície, ktorá si v roku 1996 kúpila dom v Sülzetale v nemeckej spolkovej 
krajine Sasko-Anhaltsko, tvrdí, že výstavba priemyselného objektu v obci financovaná 
z prostriedkov EÚ viedla k zvýšeniu hladiny podzemnej vody, čo spôsobilo záplavu v jej 
dome a trvalé zatopenie jej pivnice. Predkladateľka petície uvádza, že pri výstavbe 
priemyselného objektu boli príslušné oblasti pokryté vodovzdornými materiálmi, čo znamená, 
že dažďová voda, ktorá už viac neodtekala cez pôdu, sa musela odvádzať cez kanál 
nachádzajúci sa v blízkosti jej domu. Uvedený kanál však nepostačuje na zvládanie takého 
prietokového objemu, v dôsledku čoho je pôda, na ktorej sa nachádza dom predkladateľky 
petície a okolo 25 ďalších domov, neustále nasiaknutá vodou. Predkladateľka petície sa 
odvoláva na vyhlásenia Komisie o potrebe zabraňovať degradácii pôdy a v tejto súvislosti ju 
zaujíma, či sú odvodňovacie systémy v jej obci v súlade s pôdnou a vodnou politikou 
Komisie. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 7. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií podľa článku 202 ods. 6 rokovacieho poriadku.

3. Odpoveď Komisie, doručená 19. decembra 2013
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Smernica o povodniach1 sa vzťahuje na povodne spôsobované podzemnou vodou v oblastiach, 
pri ktorých bolo určené povodňové riziko. Členské štáty musia do roku 2015 vypracovať plány 
manažmentu povodňových rizík zamerané na prevenciu, ochranu a pripravenosť. Smernica 
však nie je normatívna, pokiaľ ide o úrovne rizík, ktoré treba riešiť, ani pokiaľ ide o úrovne 
ochrany poskytovanej členskými štátmi.

Prostredníctvom návrhu rámcovej smernice o pôde2, ktorú Európska komisia prijala v roku 2006, 
by sa zabezpečila ochrana funkcií pôdy vrátane vstrebávania vody do pôdy. Návrh je však 
v súčasnosti zablokovaný v Rade a nikdy nebol uzákonený.

Záver

Komisia vyjadruje poľutovanie nad očividne zložitou situáciou predkladateľky petície. Keďže 
však za stanovenie úrovne protipovodňovej ochrany zodpovedajú členské štáty a neexistujú 
uplatniteľné právne predpisy EÚ o ochrane pôdy, situáciu predkladateľky petície je možné 
vyriešiť len na vnútroštátnej úrovni.

                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente 

povodňových rizík (Ú. v. ES L 288, 6.11.2000, s. 27).

2 KOM(2006)0232.


