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Asia: Vetoomus nro 0783/2008, James Harris, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen, Etelä-Walesin South Monmouthshiren kelpaamattomista 
tulvasuojamenetelmistä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä moittii Walesin ympäristöviraston päätöstä rakentaa tulvasuoja Nashista 
(Newport City) Chepstow'hun (Monmouthshire), joka tunnetaan myös Caldicotin alueena. 
Vetoomuksen esittäjä väittää, että Walesin viranomaisten valinnan seurauksena rakennettu 
suoja on laadultaan huono ja altistaa siksi Caldicotin asukkaat tulvavaaralle. Vetoomuksen 
esittäjän mukaan asukkaita ei ole kuultu tulvariskin hallintavaihtoehtojen yhteydessä. Hänen 
mielestään Walesin viranomaiset ovat vastuussa alueen kiinteistöjen arvon alenemisesta ja 
korotetuista vakuutustariffeista.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 23. lokakuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

"Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä arvostelee ympäristövirastoa1 tulvasuojan suunnittelun ja painopisteiden
muuttamisesta Nashin (Newport City) ja Chepstow'n (Monmouthshire) välisellä alueella, joka 
tunnetaan myös Caldicotin alueena. Lisäksi kansalaisten kanssa ei neuvoteltu tulvariskien 
hallinnan vaihtoehdoista ja nyt heillä on vastassaan aikaisemmin suunniteltua vakavammat 
tulvariskit. 
                                               
1 Ympäristölain 1995 pohjalta perustettu ympäristövirasto on Yhdistyneen kuningaskunnan ympäristöstä, 
elintarvikkeista ja maaseudun asioista vastaavan ministeriön (DEFRA) Englannista ja Walesista vastaava 
ei-ministeriökohtainen julkinen elin, http://www.environment-agency.gov.uk/aboutus/.
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Komission huomautukset vetoomuksesta

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät tulvadirektiivin vuonna 20071, seuraavin 
periaattein ja tavoittein:
 haitallisten vaikutusten vähentäminen, erityisesti sellaisten, jotka vaikuttavat ihmisten 
terveyteen ja elämään, ympäristöön, kulttuuriperintöön, taloudelliseen toimintaan ja tulva-
alueisiin liittyviin infrastruktuureihin
 jäsenvaltioiden velvoittaminen tulvakarttojen valmistamiseen 22. joulukuuta 2013 
mennessä, ja tulvariskien hallintasuunnitelmat (joihin sisältyy toimenpiteet ja niiden 
ensisijaisuuden määrittäminen) 22. joulukuuta 2015 mennessä
– tietojen antaminen ja yleisön kuuleminen kehitystä ja tulvariskien 
hallintasuunnitelmien tarkastelua koskevissa asioissa, asianomaisten osapuolten aktiivisen 
osallistumisen rohkaiseminen. Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä 
26. marraskuuta 2009 mennessä.

Päätelmät

Ottaen huomioon että EU:n lainsäädännön mukaisten velvoitteiden voimassaolo ei ole vielä 
päättynyt, komissiolla ei ole mitään oikeusperustaa puuttua asiaan. Tästä syystä vetoomuksen 
esittäjien pitäisi tässä vaiheessa ottaa suoraan yhteyttä asiasta vastaaviin viranomaisiin 
(Department for Environment, Food and Rural Affairs – DEFRA, Environment Agency)."

                                               
1  Direktiivi 2007/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta, 
EUVL L 288, 6.11.2007.


