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Tárgy: Volker Schmohl német állampolgár által a Bürgerinitiative Müggelspree 
nevében benyújtott 0031/2011. számú petíció a vízügyi keretirányelv szerinti 
uniós politika hatásai miatt Brandenburg egyes polgárainak 
felháborodásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint több ezer polgár veszíti majd el ingatlanát és megélhetését a 
vízügyi keretirányelv Brandenburg általi végrehajtása miatt, az említett polgárok ezért 
dühösek a Parlamentre.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. április 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 6.

A petíció benyújtója azzal érvel, hogy a vízügyi keretirányelv1 brandenburgi végrehajtása 
kedvezőtlen hatást gyakorolna egyéni tulajdonjogára, mégpedig a gyakoribb áradások miatt, 
amelyek a petíció benyújtója szerint az elvégzett helyreállítási intézkedéseknek tudhatók be. 

A vízügyi keretirányelv meghatározta az összes víztest – azaz a folyók, tavak, parti 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve a vízpolitika terén a közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1–73. o.).
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tengervizek és felszín alatti vizek – védelmére vonatkozó stratégiai keretet. Az EU vízügyi 
politikájának sarokköveként a vízügyi keretirányelv (WFD) előírja, hogy fő szabályként 2015 
végéig valamennyi víztestnek teljesítenie kell a „jó állapot” követelményét. E célból a 
tagállamok minden vízgyűjtő kerület esetében kötelesek vízgyűjtő-gazdálkodási terveket 
(RBMP) és intézkedési programokat kidolgozni. Az intézkedési programokat 2012 végére át 
kell ültetni a gyakorlatba. 

A tagállamoknak előbb nyilvános konzultációra kellett bocsátaniuk vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervük tervezetét, a végleges változatot pedig 2010-ben kellett benyújtaniuk az Európai 
Bizottsághoz. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek értékelése jelenleg is folyik, és annak 
legfontosabb eredményeit a vízügyi keretirányelv végrehajtásáról szóló jelentésben teszik 
majd közzé, amelyet 2012-re terveznek (a WFD 18. cikkében előírtaknak megfelelően). E 
jelentés áttekintést nyújt majd arról is, hogy a tagállamok miként birkóztak meg a vízgyűjtő-
gazdálkodási tervek kidolgozásának feladatával. Ha mindeközben a Bizottság megállapítja 
bizonyos vízgyűjtő-gazdálkodási tervek teljesítésének elmulasztását, ezen eseteket felveti 
majd az érintett tagállamoknak.

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek második körét az első árvízkockázat-kezelési tervekkel 
összhangban kell kidolgozni 2015 végéig, a 2007/60/EK irányelvben1 előírtak szerint. Az 
irányelv célja, hogy csökkentse az árvizek emberi egészségre, gazdasági tevékenységre, 
kulturális örökségre és környezetre gyakorolt káros következményeit. Az árvízkockázatokról 
szóló irányelv elismeri a vízgazdálkodás és az árvízkockázat-kezelés közötti szoros 
összefüggéseket, és ezért előírja a tervezési folyamatok – köztük a nyilvános konzultációs 
folyamatok – összehangolását és koordinálását, illetve integrációját. Ezért a vízminőség-
kezelés és az árvízkockázat-kezelés egyaránt fontos cél. 

A vízügyi keretirányelv kötelező erejű célokat állapít meg, miközben kifejezetten tág 
mérlegelési jogkört biztosít a tagállamok számára az ilyen célkitűzések elérésének módját 
illetően. A szóban forgó petíció szempontjából releváns vízgyűjtő-gazdálkodási tervet 
korábban nyilvános konzultációra bocsátották, így a petíció benyújtója annak keretében is 
felvethette volna jogos kérdéseit. A petíció alapján nem állapítható meg az uniós jog esetleges 
megsértése, ezért a petíció benyújtója számára javasoljuk, hogy ügyét adott esetben tárja az 
érintett tagállamok illetékes hatóságai elé.

                                               

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. október 23-i 2007/60/EK irányelve az 
árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről (HL L 288., 2007.11.6., 27–34. o.)


