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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1087/2009 af Marcin Czerniec, polsk statsborger, om situationen i 
Kamieniec Zabkowicki efter oversvømmelserne i 1997 og finansiering til 
oversvømmelsesforebyggende foranstaltninger via "Programmet for Oder - 2006"

1. Sammendrag

Andrageren, der er borgmester i byen Kamieniec Zabkowicki (Nedre Slesien), henviser til 
oversvømmelseskatastrofen i Polen i 1997 og de alvorlige ødelæggelser, der ramte hans 
hjemby. Med henblik på iværksættelse af de nødvendige oversvømmelsesforebyggende 
foranstaltninger langs floden Oder har de ansvarlige polske myndigheder udarbejdet 
"Programmet for Oder - 2006", der medfinansieres af EU. Da andrageren stiller 
spørgsmålstegn ved myndighedernes budget- og tidsplanlægning af programmet og navnlig 
det dermed forbundne projekterede vandreservoir nær Kamieniec Zabkowicki, og da han 
tillige føler, at der ikke tages tilstrækkeligt hensyn til lokalbefolkningens sikkerhed og behov 
for en effektiv beskyttelse mod fremtidige oversvømmelser, anmoder han Europa-Parlamentet 
om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. november 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

"Andrageren er meget bekymret over udsættelsen eller den manglende overholdelse af 
tidsplanen for opførelsen af en dæmning over floden Nysa Klodzka ved Kamienec 
Zablokowicki. Området rammes jævnligt af oversvømmelser med store materielle skader til 
følge, hvilket skaber et presserende behov for en dæmning som en teknisk foranstaltning, der 
kan forhindre tab og ødelæggelser i regionen.
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Andragerens påstande om planlægningen og opførelsen af en dæmning i det ramte område 
Kamienec Zablokowicki hører i øjeblikket ikke under Kommissionens kompetenceområde.

Når det er sagt, oplyser Kommissionen medlemmerne af Udvalget for Andragender om, at 
Strukturfondene og Samhørighedsfonden kan anvendes til at samfinansiere en række 
miljøinvesteringer i Polen, herunder vand- og spildevandsbehandlingsanlæg, håndtering af 
fast affald og oversvømmelsesforebyggende foranstaltninger fra det operationelle program for 
infrastruktur og miljø for perioden 2007-2013. De tekniske foranstaltninger vedrørende 
anlæggelse af vandreservoirer og andre oversvømmelsesforebyggende foranstaltninger kan 
modtage støtte fra de midler, der er tildelt prioritetsområde III om ressourceforvaltning og 
modvirkning af miljørisici. Den maksimale støttesats for dette prioritetsområde er fastsat til 
85 % og den maksimale støtte fra Samhørighedsfonden til området, beregnet på grundlag af 
de samlede støtteberettigede offentlige og private udgifter, er fastsat til 556.788.510 EUR.

At øge beskyttelsen af de negative virkninger af naturbetingede risici og forebygge alvorlige 
ulykker, eliminere deres virkninger og genoprette miljøet samt styrke visse elementer af 
miljøforvaltningssystemet er nogle af de vigtigste foranstaltninger under dette 
prioritetsområde for EU-støtte. Bæredygtig forebyggelse af oversvømmelser bør baseres på 
tværfaglig planlægning for hele afvandingsområdet og bør tage udgangspunkt i hierarkiet af 
foranstaltninger bestående af tre trin.

Øverst i hierarkiet af foranstaltninger er "foranstaltninger i afvandingsområdet", som har til 
formål at bremse afstrømningen og øge optagelsen af vand. Dette bør tage udgangspunkt i 
forbedring af arealanvendelsen i afvandingsområdet, forebyggelse af hurtig afstrømning i 
både landdistrikter og byområder samt genopretning af naturlige oversvømmelseszoner. Dette 
omfatter genopretning af de naturlige vådområder og flodsletter, hvilket også kan give 
økologiske fordele såsom opretholdelse af biodiversiteten, opfyldning af grundvandsdepoter, 
rekreative områder, muligheder for turismen osv. Foranstaltninger, der normalt er mere 
effektive end dæmninger, omfatter bl.a. genoprettelse af vegetationen og skove, bevarelse og 
effektiv beskyttelse samt om muligt genopretning af vådområder, flodsletter, herunder 
mæandere, genskabelse af forbindelsen mellem floder og de tilhørende flodsletter, 
nedbringelse af dræning, indstilling af foranstaltningerne til vandløbsregulering og 
forstærkning af flodbredder (”lad floderne sprede sig”), udvikling af håndterlige poldere, som 
bør bruges som græsland eller til at genoprette skove ved vandløb, søer eller væld, fjerne 
menneskeskabte hindringer for gennemstrømningen osv.

Det andet trin i hierarkiet af foranstaltninger bør fokusere på beskyttelsen af menneskers 
sundhed og sikkerhed samt værdifulde genstande og ejendom, særligt i byområde. Det bør 
prioriteres at genopbygge den eksisterende infrastruktur, hvor det er nødvendigt, med henblik 
på at sikre, at den er sikker og giver tilstrækkelig beskyttelse. De nye 
infrastrukturforanstaltninger kan kun planlægges, hvis der stadig på trods af gennemførelsen 
af de andre foranstaltninger er en risiko (og med forbehold af at visse betingelser, navnlig 
betingelserne i vandrammedirektivets artikel 4, stk. 7, er opfyldt).
Oplysningerne om nye ændringer, som kan have en skadelig virkning på vandområders 
tilstand, skal angives i de såkaldte vandområdeplaner. Når Kommissionen har modtaget 
vandområdeplanerne fra Polen, vil den udføre en detaljeret undersøgelse for at bekræfte, at de 
overholder direktivet. Fristen for indgivelse af disse planer er den 22. marts 2010.
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Det tredje trin i hierarkiet er situationer, hvor oversvømmelser trods forebyggende 
foranstaltninger ikke kan undgås og skal forvaltes. Disse foranstaltninger er særligt vigtige 
som følge af stigningen i forekomsten af ekstreme vejrbegivenheder forårsaget af 
klimaændringerne. Effektiv afbødning af skaderne efter oversvømmelser kræver prognoser og 
advarsler om oversvømmelser. Der bør udarbejdes omfattende nationale og lokale 
beredskabsplaner for oversvømmelser, som skal være iværksat, hvor der kan forekomme 
oversvømmelser som følge af direkte oversvømmelse, gennembrydning af dæmninger eller 
diger eller andre vandrelaterede problemer.

Dette hierarki af oversvømmelsesforebyggende foranstaltninger er integreret i 
projektudvælgelseskriterierne og danner grundlag for korrekt og gennemsigtig udvælgelse af 
de projekter, der skal finansieres over Samhørighedsfonden.

I starten af det sidste årti efter oversvømmelserne ved årtusindskiftet, som andrageren 
henviser til, blev det konstateret, at der var behov for et nyt retligt EU-instrument om 
forebyggelse, beskyttelse og beredskab af oversvømmelser som supplement til f.eks. 
vandrammedirektivet. Det nye direktiv om oversvømmelser (2007/60/EF af 23. oktober 2007 
om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser) indeholder krav om, at 
medlemsstaterne vurderer risikoen for oversvømmelser (inden udgangen af 2011), udarbejder 
detaljerede vurderinger af risikoen for oversvømmelser og kort over faren (inden udgangen af 
2013) samt udarbejder risikostyringsplaner for oversvømmelser. Disse planer har til formål at 
mindske oversvømmelsesrisikoen for f.eks. menneskers sundhed, miljø, økonomiske 
aktiviteter og kulturarv. Disse første planer skal udarbejdes inden den 22. december 2015 og 
gælde i seks år, hvorefter de skal revideres hvert sjette år. Kommissionen forventer, at de 
spørgsmål, der rejses i brevene, vil blive behandlet i den fremtidige risikostyringsplan for 
oversvømmelser for Oder. Før en sådan plan offentliggøres, og Kommissionen vurderer 
planens opfyldelse af direktivets krav, kan Kommissionen imidlertid ikke vurdere, om Polen 
opfylder direktivet. 
Konklusioner:

Den pågældende investering er ikke opført på listen over nøgleprojekter, der skal indgives 
med henblik på samfinansiering i 2007-2013. Det er i sidste ende forvaltningsmyndighedens1

ansvar at tage vigtigheden af ovennævnte investeringer op til fornyet overvejelse og vurdere, 
om de eventuelt skal opføres på listen over nøgleprojekter inden for den ramme, der er aftalt 
med Kommissionen.

Kommissionen kan ikke træffe nogle direkte foranstaltninger over for de problemstillinger, 
andrageren beskriver, eller gribe ind og støtte individuelle projekter, som samfinansieres af 
EU. Hvis andrageren ønsker yderligere oplysninger, opfordres han til at kontakte de heri 
nævnte polske myndigheder."

                                               
1 Ministeriet for regionaludvikling, Monika Pałasz, chef for afdelingen for koordinering af 
infrastrukturprogrammer, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Polen.


