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Θέμα: Αναφορά 0031/2011, του Volker Schmohl, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Bürgerinitiative Müggelspree, σχετικά με την οργή ορισμένων 
πολιτών του Βρανδεμβούργου για τις συνέπειες της ευρωπαϊκής πολιτικής 
βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα

1. Περίληψη της αναφοράς

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, χιλιάδες πολίτες αναμένεται να χάσουν τις ιδιοκτησίες και τα 
μέσα επιβίωσής τους ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα από το 
Βρανδεμβούργο και είναι εξοργισμένοι με το Κοινοβούλιο λόγω αυτού.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Απριλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η υλοποίηση της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα1 στο 
Βρανδεμβούργο θα είχε ολέθριες συνέπειες στα ατομικά δικαιώματα ιδιοκτησίας του, ως 
αποτέλεσμα συχνότερων πλημμυρών οι οποίες, σύμφωνα με τον αναφέροντα, θα 
παρουσιάζονταν λόγω των ληφθέντων μέτρων αποκατάστασης. 

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα θέσπισε ένα στρατηγικό πλαίσιο για την προστασία όλων των 
υδατικών συστημάτων, δηλαδή των ποταμών, των λιμνών, των παράκτιων υδάτων και των 

                                               
1 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη 
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1–73).
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υπόγειων υδάτων. Ως ο ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής υδάτων της ΕΕ, η οδηγία πλαίσιο 
για τα ύδατα προβλέπει ότι όλα τα υδατικά συστήματα πρέπει να πληρούν το πρότυπο της 
«καλής κατάστασης», κατά κανόνα, έως τα τέλη του 2015. Προς τον σκοπό αυτόν, τα κράτη 
μέλη υποχρεούνται να καταρτίσουν σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού και ένα 
πρόγραμμα μέτρων για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού. Αυτά τα προγράμματα 
μέτρων πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή έως το 2012. 

Τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να θέσουν τα προσχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού που κατήρτισαν σε δημόσια διαβούλευση και να υποβάλουν την τελική εκδοχή τους 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010. Όλα τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού 
που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής αξιολογούνται επί του παρόντος και τα βασικά 
πορίσματα της αξιολόγησης θα δημοσιευθούν στο πλαίσιο της έκθεσης σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, η οποία προγραμματίζεται να παρουσιαστεί το 
2012 (όπως απαιτείται από το άρθρο 18 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα). Η έκθεση αυτή θα 
περιλαμβάνει επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο τα κράτη μέλη έχουν αντιμετωπίσει τον 
σχεδιασμό της διαχείρισης των λεκανών απορροής τους. . Εν τω μεταξύ, εάν η Επιτροπή 
εντοπίσει περιστατικά μη συμμόρφωσης σε σχέση με ένα συγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης 
λεκάνης απορροής ποταμού, θα θέσει το θέμα στα αντίστοιχα κράτη μέλη.

Τα δεύτερα σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής θα καταρτιστούν σε συντονισμό με τα 
πρώτα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμυρών, έως το τέλος του 2015, όπως ορίζει η 
οδηγία 2007/60/ΕΚ1. Ο στόχος της οδηγίας είναι να μειώσει τις αρνητικές συνέπειες των 
πλημμυρών για την ανθρώπινη υγεία, την οικονομική δραστηριότητα, την πολιτιστική 
κληρονομιά και το περιβάλλον. Η οδηγία για τις πλημμύρες αναγνωρίζει τους στενούς 
συσχετισμούς μεταξύ της διαχείρισης των υδάτων και της διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας και, επομένως, απαιτεί συγχρονισμό και συντονισμό, ή ολοκλήρωση, των 
διαδικασιών σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας των δημοσίων 
διαβουλεύσεων. Τόσο η διαχείριση της ποιότητας των υδάτων όσο και η διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας αποτελούν, συνεπώς, σημαντικούς στόχους. 

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα προβλέπει δεσμευτικούς στόχους, ενώ ταυτόχρονα αφήνει 
ευρεία διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τους τρόπους επίτευξης αυτών των στόχων. Το 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού το οποίο αφορά την εν λόγω αναφορά 
υποβλήθηκε σε δημόσια διαβούλευση και τα έννομα συμφέροντα του αναφέροντος θα 
μπορούσαν να τεθούν στο πλαίσιο αυτό. Η αναφορά δεν επισημαίνει τυχόν πιθανή 
παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ και ο αναφέρων μπορεί, επομένως, να επιθυμεί να 
παρουσιάσει την υπόθεσή του, εάν όντως στοιχειοθετείται, ενώπιον των αρμόδιων αρχών του 
οικείου κράτους μέλους.

                                               

1 Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 που 
αφορά την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας ΕΕ L 288 της 06.11.2007, σ. 0027 – 0034).


