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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0783/2008 af James Harris, britisk statsborger, om upassende 
oversvømmelsessikringsforanstaltninger for Sydmonmouthshire (Sydwales)

1. Sammendrag

Andrageren kritiserer det walisiske miljøagentur for sit valg af oversvømmelsessikring, der 
skal opsættes fra Nash (Newport City) til Chepstow (Monmouthshire), også kendt som 
Caldicotområdet. Andrageren hævder, at som følge af det valg, der er truffet af de walisiske 
myndigheder, er der bygget sikring af lavere kvalitet, hvorved borgerne i Caldicot udsættes 
for oversvømmelse. Andrageren hævder, at borgerne ikke er blevet hørt vedrørende 
mulighederne for risikostyring ved oversvømmelse og mener, at de walisiske myndigheder er 
ansvarlige for faldet i værdien af ejendomme i området og højere forsikringstakster.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andragendet

Andrageren kritiserer det walisiske miljøagentur1 for at ændre sin planlægning og sine 
prioriteringer vedrørende oversvømmelsessikringen i området mellem Nash (Newport City) 
og Chepstow (Monmouthshire), også kendt som Caldicotområdet. Endvidere er borgerne ikke 
blevet hørt vedrørende mulighederne for risikostyring ved oversvømmelse og står nu over for 
en mere alvorlig oversvømmelsesrisiko end oprindeligt planlagt.
                                               
1 Miljøagenturet, som blev oprettet ved Environment Act (miljøloven) af 1995, er et ikkeministerielt offentligt 
organ i ministeriet for miljø, fødevarer og landbrugsanliggender (Defra), der er ansvarligt for England og Wales; 
http://www.environment-agency.gov.uk/aboutus/.
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Kommissionens bemærkninger

Europa-Parlamentet og Rådet vedtog i 2007 oversvømmelsesdirektivet1, der indeholder 
følgende mål og principper:
 at reducere risikoen for negative følger, navnlig for menneskers sundhed og liv, miljø, 
kulturarv, økonomisk aktivitet og infrastruktur som følge af oversvømmelser;
 at forpligte medlemsstaterne til at udarbejde kort over faren/risikoen for 
oversvømmelse senest den 22. december 2013 og risikostyringsplaner for oversvømmelser 
(herunder foranstaltningerne og deres prioritering) senest den 22. december 2015;
– at sikre offentlig oplysning og høring i forbindelse med udarbejdelsen og revisionen af 
risikostyringsplanerne for oversvømmelser og tilskynde til den aktive inddragelse af alle 
interesserede parter. Tidsfristen for gennemførelsen i national lovgivning er den 26. november 
2009.

Konklusioner

Idet tidsfristerne for forpligtelserne i henhold til EU-lovgivningen endnu ikke er udløbet, er 
der ikke noget retligt grundlag for Kommissionen til at gribe ind. Som følge heraf bliver 
andragerne på nuværende tidspunkt nødt til at tage direkte kontakt til de ansvarlige 
myndigheder (ministeriet for miljø, fødevarer og landbrugsanliggender (Defra), 
miljøagenturet)."

                                               
1 Direktiv 2007/60/EF af 23. oktober 2007 om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser, EUT L 288 
af 6.11.2007.


