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Комисия по петиции
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0783/2008, внесена от James Harris, с британско гражданство, 
относно неподходящите защитни мерки срещу наводнения в South 
Monmouthshire (Южен Уелс)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията критикува уелската Агенция по околна среда за избора й на 
защитни мерки срещу наводнения, които да бъдат разположени от Nash (Newport City) 
до Chepstow (Monmouthshire), известна и като област Caldicot. Вносителят изразява 
съмнение, че в резултат на варианта, избран от уелските органи, биха били построени 
защити с по-ниско качество, които ще изложат жителите на Caldicot на наводнения. 
Вносителят изразява недоволство, че гражданите не са били консултирани относно 
вариантите за управление на риска от наводнения и държи уелските органи отговорни 
за обезценяването на имотите в областта и по-високите застрахователни ставки.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

„Петицията

Вносителят на петицията критикува Агенцията за околна среда1 за това, че е изменила 
своите планове и приоритети в областта на защитата от наводнения в областта между 
Nash (град Нюпорт) и Chepstow (Monmouthshire), известна и като област Caldicot. 
                                               
1 Агенция за околната среда, създадена със Закона за околната среда от 1995 г. е Публичен орган, без 
статут на министерство, към Министерството на околната средата, храните и селското стопанство 
(DEFRA), отговорящ за Англия и Уелс; http://www.environment-agency.gov.uk/aboutus/
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Освен това не е била проведена консултация с гражданите относно вариантите за 
управление на риска от наводнения и те сега са изправени пред по-сериозен риск от 
наводнение в сравнение с планирания преди това.

Коментар на Комисията относно петицията

Европейският парламент и Съветът приеха през 2007 г. Директивата за наводненията1

със следните цели и принципи:
 намаляване на риска от свързаните с наводненията неблагоприятни последици, 
особено за човешкото здраве и живот, околната среда, културното наследство, 
стопанската дейност и инфраструктурата;
 задължаване на държавите-членки да съставят карти за наводнения до 
22.12.2013 г. и планове за управление на риска от наводнения (включващи всички 
мерки и тяхното приоритизиране) към 22.12.2015 г.;
– осигуряване на информация и консултиране с обществеността при 
разработването и прегледа на плановете за управление на риска от наводнения, като се 
насърчава активното участие на заинтересованите страни. Транспонирането в 
националното право се изисква да бъде извършено до 26.11.2009 г.

Заключения

При условие, че сроковете за задълженията по законодателството на ЕС все още не са 
изтекли, няма правно основание за намеса на Комисията. Следователно в настоящия 
момент вносителите на петицията ще трябва да се обърнат директно към отговорните 
органи (Министерство на околната среда, храните и селското стопанство – DEFRA, 
Агенция за околната среда).“

                                               
1  Директива 2007/60/ЕО от 23 октомври 2007 година относно оценката и управлението на риска от 
наводнения, ОВ L288 от 6.11.2007 г.


