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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0031/2011, adresată de Volker Schmohl, de cetățenie germană, în 
numele „Bürgerinitiative Müggelspree”, privind nemulțumirea profundă a 
unor cetățeni din Brandenburg cu privire la efectele politicii europene în 
conformitate cu Directiva-cadru privind apa

1. Rezumatul petiției

Potrivit petiționarului, mii de cetățeni sunt pe cale de a-și pierde proprietățile și mijloacele de 
subzistență ca urmare a punerii în aplicare a DCA de către Brandenburg și sunt profund 
nemulțumiți de Parlament pe seama acestei chestiuni.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 aprilie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 septembrie 2011

Petiționarul susține că punerea în aplicare a Directivei-cadru privind apa1 ar avea efecte 
negative în Brandenburg asupra drepturilor sale de proprietate ca urmare a inundațiilor mai 
frecvente, care, potrivit acestuia, s-ar produce din cauza măsurilor de restaurare luate.

Directiva-cadru privind apa stabilește un cadru strategic pentru protejarea tuturor corpurilor 
de apă, și anume râuri, lacuri, ape de coastă și ape subterane. Directiva-cadru privind apa, care 
reprezintă piatra de temelie a politicii UE în domeniul apei, prevede că toate corpurile de apă 

                                               
1 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1-73).
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trebuie să îndeplinească standardul referitor la o „stare bună” până la sfârșitul anului 2015. În 
acest scop, statelor membre le revine obligația de a elabora un plan de gestionare a bazinelor 
hidrografice (PGBH) și de a stabili un program de măsuri pentru fiecare district hidrografic. 
Aceste programe de măsuri trebuie puse în aplicare înainte de 2012.

Statele membre au avut obligația de a-și prezenta proiectul de plan de gestionare a bazinelor 
hidrografice în vederea consultării publice și de a prezenta Comisiei Europene versiunea 
finală a acestuia în 2010. Toate planurile de gestionare a bazinelor hidrografice (PGBH) se 
află în curs de evaluare, iar principalele rezultate ale evaluării vor fi făcute publice în cadrul 
raportului referitor la punerea în aplicare a Directivei-cadru privind apa, care urmează a fi 
publicat în 2012 (conform dispozițiilor articolului 18 din Directiva-cadru privind apa). Acest 
raport va include o analiză a modului în care statele membre au abordat planurile proprii de 
gestionare a bazinelor hidrografice. Între timp, în cazul în care Comisia identifică 
neconformități în cazul unui plan de gestionare a bazinelor hidrografice (PGBH), chestiunea 
va fi semnalată statelor membre în cauză.

Planurile secundare de gestionare a bazinelor hidrografice trebuie să fie pregătite în 
coordonare cu primele planuri de gestionare a riscului de inundații până la sfârșitul anului 
2015 în conformitate cu Directiva 2007/60/CE1. Obiectivul directivei este de a reduce 
consecințele negative ale inundațiilor asupra sănătății umane, activității economice, 
patrimoniului cultural și mediului înconjurător. Directiva privind evaluarea și gestionarea
riscurilor de inundații recunoaște legăturile strânse dintre gestionarea apei și gestionarea 
riscului de inundații și, prin urmare, solicită sincronizarea și coordonarea, sau integrarea, 
proceselor de planificare, inclusiv a procesului de consultare publică. Atât gestionarea calității 
apei, cât și gestionarea riscurilor de inundații sunt, astfel, obiective importante.

Directiva-cadru privind apa stabilește obiective obligatorii, lăsând în același timp statelor 
membre o putere foarte largă de apreciere în ceea ce privește mijloacele pentru realizarea 
acestor obiective. PGBH-ul relevant pentru această petiție a fost supus consultării publice și 
interesele legitime ale petiționarului ar fi putut fi invocate în acest cadru. Petiția nu indică 
nicio posibilă încălcare a legislației UE și, prin urmare, este posibil ca petiționarul să dorească 
să trimită cazul, dacă este necesar, autorităților competente din statul membru în cauză.

                                               

1 Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și 
gestionarea riscurilor de inundații (JO L 288, 6.11.2007, p. 27-34).


