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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0031/2011 af Volker Schmohl, tysk statsborger, for 
”Bürgerinitiative Müggelspree”, om vreden blandt nogle borgere i 
Brandenburg over virkningerne af den europæiske politik i henhold til 
vandrammedirektivet

1. Sammendrag

Ifølge andrageren vil tusinder af borgere miste deres ejendom og deres beskæftigelse som et 
resultat af Brandenburgs gennemførelse af vandrammedirektivet, og de er af denne grund 
rasende på Europa-Parlamentet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. april 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. september 2011.

"Andrageren hævder, at Brandenburgs gennemførelse af vandrammedirektivet1 vil have 
ødelæggende virkninger på hans individuelle ejendomsrettigheder, da det vil føre til flere 
oversvømmelser, som ifølge andrageren vil forekomme som følge af de 
reetableringsforanstaltninger, der er truffet.

Vandrammedirektivet indeholder en strategisk ramme for beskyttelse af alle vandområder, 
dvs. floder, søer, kystvande og grundvand. Det vigtigste krav i EU's vandpolitik er fastsat i 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1-73).
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vandrammedirektivet og medfører, at alle vandområder skal opfylde standarden for "god 
tilstand" inden udgangen af 2015. Medlemsstaterne er i denne sammenhæng forpligtet til at 
udarbejde en vandområdeplan og et program med foranstaltninger for hvert 
vandområdedistrikt. Disse programmer med foranstaltninger skal være iværksat inden 
udgangen af 2012. 

Medlemsstaterne var forpligtet til at forelægge deres udkast til vandområdeplaner til offentlig 
høring og fremsende den endelige version til Kommissionen i 2010. Alle 
vandområdeplanerne vurderes i øjeblikket, og de vigtigste resultater af vurderingen vil blive 
offentliggjort i rapporten om gennemførelse af vandrammedirektivet, som er planlagt til 2012 
(som påkrævet i henhold til vandrammedirektivets artikel 18). Denne rapport omfatter en 
gennemgang af medlemsstaternes håndtering af deres vandområdeplaner. Hvis Kommissionen 
i mellemtiden bliver opmærksom på manglende opfyldelse af kravene i nogle af 
vandområdeplanerne, vil dette blive drøftet med de pågældende medlemsstater.

De næste vandområdeplaner skal udarbejdes inden 2015 og koordineres med de første 
risikostyringsplaner for oversvømmelser, som fastsat i direktiv 2007/60/EF1. Formålet med 
dette direktiv er at reducere risikoen for negative følger, navnlig for menneskers sundhed og 
liv, økonomisk aktivitet, kulturarv og miljø som følge af oversvømmelser. 
Oversvømmelsesdirektivet anerkender den tætte forbindelse mellem vandforvaltning og 
styring af risikoen for oversvømmelser og indeholder derfor krav om synkronisering og 
koordinering, eller integrering, af planlægningsprocesserne, herunder den offentlige 
høringsprocedure.
 Styring af vandkvaliteten og af risikoen for oversvømmelser er derfor begge vigtige 
målsætninger. 

Vandrammedirektivet fastsætter bindende målsætninger, men giver medlemsstaterne meget 
brede beføjelser til selv at fastsætte metoderne til at opfylde disse målsætninger. Den 
vandområdeplan, som er genstand for dette andragende, har været fremsendt til offentlig 
høring, og andrageren kunne ved den lejlighed have gjort sine legitime interesser gældende. 
Andragendet indeholder ingen dokumentation for, at EU-lovgivningen er blevet overtrådt, og 
andrageren kan derfor vælge at fremlægge sin sag, hvis der eksisterer en sag, for de 
kompetente myndigheder i den berørte medlemsstat."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/60/EF af 23. oktober 2007 om vurdering og styring af risikoen 
for oversvømmelser (EUT L 288 af 6.11.2007, s. 27-34).


