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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0031/2011, którą złożył Volker Schmohl (Niemcy), w imieniu 
Bürgerinitiative Müggelspree, w sprawie niezadowolenia niektórych 
mieszkańców Brandenburgii z wpływu polityki europejskiej prowadzonej 
zgodnie z ramową dyrektywą wodną

1. Streszczenie petycji

Według składającego petycję w wyniku realizacji ramowej dyrektywy wodnej w 
Brandenburgii tysiące obywateli utraci swoją własność i miejsca zamieszkania i z tego tytułu 
są bardzo rozżaleni w związku z działaniami Parlamentu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 kwietnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 września 2011 r.

Składający petycję twierdzi, że wdrożenie ramowej dyrektywy wodnej1w Brandenburgii 
będzie miało negatywne skutki na jego indywidualne prawa własności ze względu na częstsze 
powodzie, które zdaniem składającego petycję wystąpią w wyniku zastosowanych środków 
odtworzenia. 

W ramowej dyrektywie wodnej ustanowiono strategiczne ramy ochrony wszystkich części 
wód, czyli rzek, jezior, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych. Ponadto w ramowej 

                                               
1 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1–73).
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dyrektywie wodnej, będącej filarem unijnej polityki wodnej, przewiduje się, że do końca 2015 
r. wszystkie części wód muszą osiągnąć stan określany jako dobry. W tym celu państwa 
członkowskie są zobowiązane sporządzić plany gospodarowania wodami w dorzeczu oraz 
program działań dla każdego obszaru dorzecza. Programy działań należy uruchomić do roku 
2012. 

Państwa członkowskie były zobowiązane do przedstawienia do konsultacji społecznych 
projektów planów gospodarowania wodami w dorzeczu oraz do przedłożenia Komisji 
Europejskiej ich ostatecznej wersji w 2010 r. Wszystkie plany gospodarowania wodami w 
dorzeczu są obecnie poddawane ocenie, a główne wnioski z oceny zostaną podane do 
wiadomości publicznej w sprawozdaniu w sprawie wdrażania ramowej dyrektywy wodnej, co 
ma nastąpić w 2012 r. (zgodnie z wymogami określonymi w art. 18 ramowej dyrektywy 
wodnej). W sprawozdaniu zostanie uwzględniony przegląd sposobu sporządzania przez 
państwa członkowskie planów gospodarowania wodami w dorzeczu. W międzyczasie 
Komisja powinna określić przypadki niezgodności z wymogami w poszczególnych planach 
gospodarowania wodami w dorzeczu i zgłosić je zainteresowanym państwom członkowskim.

Drugie plany gospodarowania wodami w dorzeczu mają być przygotowywane w koordynacji 
z pierwszymi planami zarządzania ryzykiem powodziowym do końca 2015 r., zgodnie z 
wymogami dyrektywy 2007/60/WE1.Celem przedmiotowej dyrektywy jest ograniczenie 
negatywnych skutków powodzi dla zdrowia człowieka, działalności gospodarczej, 
dziedzictwa kulturowego i środowiska. W dyrektywie w sprawie powodzi uznaje się bliską 
zależność między gospodarką wodną a zarządzaniem ryzykiem powodziowym, dlatego też 
wprowadzono w niej wymóg synchronizacji i koordynacji lub integracji omawianych 
procesów planowania, w tym procesu konsultacji społecznych. Do ważnych celów należy 
zatem zarówno zarządzanie jakością wody, jak i zarządzanie ryzykiem powodziowym. 

W ramowej dyrektywie wodnej ustanawia się wiążące cele, przy czym państwom 
członkowskim pozostawia się znaczącą swobodę w zakresie wyboru sposobów ich 
osiągnięcia. Plan gospodarowania wodami w dorzeczu, który jest istotny dla kwestii 
poruszanych w przedmiotowej petycji, został przedłożony do konsultacji społecznych i 
składający petycję mógł zgłosić swój uzasadniony interes w ramach tego procesu. Informacje 
zawarte w petycji nie wskazują na żadne możliwe naruszenie prawa UE, zatem składający 
petycję może ewentualnie zechcieć przedstawić swoją sprawę właściwym organom 
zainteresowanego państwa członkowskiego.

                                               

1 Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie
oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz.U. L 288 z 6.11.2007, s. 0027–0034).


