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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0783/2008, του κ. James Harris, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ακατάλληλα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας στο νότιο Monmouthshire 
(νότια Ουαλία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επικρίνει τον ουαλικό Οργανισμό Περιβάλλοντος για την επιλογή της 
κατασκευής έργων αντιπλημμυρικής προστασίας από το Nash (Newport City) έως το 
Chepstow (Monmouthshire), μια περιοχή που είναι γνωστή και ως Caldicot. Ο αναφέρων 
ισχυρίζεται ότι λόγω της επιλογής των αρχών της Ουαλίας τα έργα προστασίας θα είναι 
χαμηλότερης ποιότητας, εκθέτοντας ως εκ τούτου τους πολίτες του Caldicot σε κίνδυνο 
πλημμυρών. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη των πολιτών σχετικά με τη 
διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και θεωρεί υπεύθυνες τις ουαλικές αρχές για τη μείωση 
της αξίας των ακινήτων της περιοχής και την αύξηση των ασφαλίστρων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Η αναφορά

Ο αναφέρων επικρίνει τον ουαλικό Οργανισμό Περιβάλλοντος1 για την τροποποίηση του 
σχεδιασμού και των προτεραιοτήτων του σχετικά με την αντιπλημμυρική προστασία της 
περιοχής μεταξύ του Nash (Newport City) και του Chepstow (Monmouthshire), γνωστή ως 
                                               
1 Ο Οργανισμός Περιβάλλοντος που ιδρύθηκε με τον Νόμο Περιβάλλοντος του 1995 είναι ένας ανεξάρτητος 
δημόσιος φορέας που υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων 
(DEFRA), αρμόδιος για την Αγγλία και την Ουαλία· http://www.environment-agency.gov.uk/aboutus/
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περιοχή Caldicot. Επιπλέον, δεν υπήρξε διαβούλευση των πολιτών σχετικά με τις επιλογές 
διαχείρισης του κινδύνου πλημμυρών, και τώρα αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρότερο κίνδυνο 
πλημμυρών από ό,τι σε σχέση με τον προηγούμενο σχεδιασμό. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής για την αναφορά

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν το 2007 την οδηγία για τις 
πλημμύρες1, με τους ακόλουθους στόχους και αρχές:
 μείωση του κινδύνου των αρνητικών συνεπειών που συνδέονται με τις πλημμύρες, 
ιδίως στην ανθρώπινη υγεία και ζωή, στο περιβάλλον, στην πολιτιστική κληρονομιά, στην 
οικονομική δραστηριότητα και στις υποδομές·
 υποχρέωση των κρατών μελών να καταστρώσουν χάρτες κινδύνων πλημμύρας έως τις 
22.12.2013 και σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας (περιλαμβανομένων των μέτρων 
και των προτεραιοτήτων τους) έως τις 22.12.2015·
– παροχή πληροφοριών και διαβούλευση με το κοινό για την ανάπτυξη και την 
επανεξέταση των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, ενθαρρύνοντας την ενεργό 
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών. Η μεταφορά στην εθνική νομοθεσία πρέπει να 
πραγματοποιηθεί έως τις 26.11.2009.

Συμπεράσματα

Δεδομένου ότι οι προθεσμίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων βάσει της κοινοτικής 
νομοθεσίας δεν έχουν λήξει ακόμα, δεν υπάρχει νομική βάση προκειμένου να παρέμβει η 
Επιτροπή. Συνεπώς, στην παρούσα χρονική στιγμή, οι αναφέροντες θα πρέπει να έλθουν 
απευθείας σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και 
Αγροτικών Υποθέσεων – DEFRA, Οργανισμός Περιβάλλοντος).

                                               
1  Οδηγία 2007/60/EΚ  της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων 
πλημμύρας, ΕΕ L 288 της 6.11.2007.


