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RÉSZÉRE

Tárgy: James Harris, brit állampolgár által benyújtott 0783/2008. számú petíció  a South 
Monmouthshire-re (Dél-Wales) vonatkozó helytelen árvízvédelmi intézkedésekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a Walesi Környezetvédelmi Hivatalt bírálja a Nashtől (Newport City) 
Chepstow-ig (Monmouthshire) – a Caldicot néven is ismert területen – létrehozandó 
árvízvédelmi megoldás kiválasztásáért. A petíció benyújtója azzal érvel, hogy a walesi 
hatóságok által választott megoldás következtében rosszabb minőségű védelmet építettek 
volna ki, ily módon kitéve Caldicot lakóit az árvíz veszélyének. A petíció benyújtója azt 
állítja, hogy a lakosokkal nem konzultáltak volna az árvízzel kapcsolatos kockázatkezelési 
lehetőségekről, továbbá a walesi hatóságokat tartja felelősnek a terület ingatlanjainak 
leértékelődéséért és a magasabb biztosítási díjak kiszabásáért.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 23. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

„A petíció

A petíció benyújtója bírálja a Környezetvédelmi Hivatalt1, mivel az módosította a caldicoti
területként ismert, Nash (Newport City) és Chepstow (Monmouthshire) közötti terület 
                                               
1 Az 1995. évi környezetvédelmi törvénnyel létrehozott Környezetvédelmi Ügynökség a Környezetvédelmi, 
Élelmezési és Vidékfejlesztési Minisztérium (DEFRA) Angliáért és Walesért felelős ún. kormányon kívüli 
közjogi szervezete (NDPB), http://www.environment-agency.gov.uk/aboutus/
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árvízvédelmére vonatkozó terveket és prioritásokat. Ezenkívül a polgárokkal nem 
konzultáltak az árvízkockázatok kezelési lehetőségeiről, így azok súlyosabb árvízveszélynek 
vannak kitéve, mint ahogy azt korábban tervezték. 

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Az Európai Parlament és a Tanács 2007-ben elfogadta az árvízkockázatok értékeléséről és 
kezeléséről szóló irányelvet1, mégpedig az alábbi célkitűzésekkel és elvekkel:
 az árvizekkel kapcsolatos, elsősorban az emberi egészségre és életre, a környezetre, a 
kulturális örökségre, a gazdasági tevékenységekre és az infrastruktúrára gyakorolt káros 
következmények kockázatának csökkentése; 
 arra kötelezni a tagállamokat, hogy 2013. december 22-ig árvíztérképeket, 2015. 
december 22-ig pedig árvízkockázat-kezelési terveket készítsenek (amelyek tartalmazzák az 
intézkedéseket és azok fontossági sorrendjét);
– biztosítani a nyilvánosság tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt az 
árvízkockázat-kezelési tervek kidolgozása és felülvizsgálata során, ösztönözve az érdekelt 
felek aktív részvételét. A nemzeti jogba történő kötelező átültetés határideje 2009. november 
26.

Következtetések

Tekintettel arra, hogy az uniós jogszabályban foglalt kötelezettségekre vonatkozó határidők 
még nem jártak le, a Bizottság nem rendelkezik jogalappal a beavatkozáshoz. 
Következésképpen ezen a ponton a petíció benyújtóira hárul annak feladata, hogy közvetlen 
kapcsolatba lépjenek az illetékes hatóságokkal (Környezetvédelmi, Élelmezési és 
Vidékfejlesztési Minisztérium – DEFRA, Környezetvédelmi Ügynökség).”

                                               
1  Az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló, 2007. október 23-i 2007/60/EK irányelv, HL L288., 
2007.11.6.


