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Temats: Lūgumraksts Nr. 0783/2008, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais James 
Harris, par nepiemērotiem pretplūdu aizsardzības pasākumiem South 
Monmouthshire (Dienvidvelsa)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs kritizē Velsas Vides aģentūru par tās izvēli, veidojot pretplūdu 
aizsardzību no Nash (Ņūporta) līdz Čepstovai (Monmouthshire), kas pazīstama arī kā 
Caldicot teritorija. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Velsas varas iestāžu izvēles rezultātā 
uzbūvēta zemākas kvalitātes aizsardzības sistēma, tādejādi pakļaujot Caldicot iedzīvotājus 
plūdu briesmām. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ar iedzīvotājiem nav apspriestas plūdu 
risku pārvaldības iespējas, un uzskata, ka Velsas varas iestādes ir atbildīgas par īpašuma 
vērtības devalvāciju šajā teritorijā un apdrošināšanas likmju kāpumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 23. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs kritizē Vides aģentūru1 par plānošanas un prioritāšu maiņu attiecībā 
uz pretplūdu aizsardzību teritorijā starp Nash (Ņūporta) un Čepstova (Monmouthshire), kas 
pazīstama arī kā Caldicot teritorija. Turklāt ar iedzīvotājiem nav apspriestas plūdu risku 
pārvaldības iespējas, tādēļ iedzīvotāji tagad ir pakļauti nopietnākam plūdu riskam nekā 
                                               
1 Vides aģentūra, kas izveidota saskaņā ar 1995. gada Vides aizsardzības aktu, ir Vides, pārtikas un lauku 
departamenta (DEFRA) nevalstiskā organizācija, kas atbildīga par Angliju un Velsu; http://www.environment-
agency.gov.uk/aboutus/



PE423.664v01-00 2/2 CM\777623LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

iepriekš plānots.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

2007. gadā Eiropas Parlaments un Padome pieņēma Plūdu direktīvu1 ar šādiem mērķiem un 
principiem:
 samazināt ar plūdiem saistīto nelabvēlīgo ietekmi, īpaši uz cilvēku veselību un dzīvi, 
vidi, kultūras mantojumu, saimniecisko darbību un infrastruktūru;
 līdz 2013. gada 22. decembrim likt dalībvalstīm sagatavot plūdu kartes un līdz 
2015. gada 22. decembrim — plūdu riska pārvaldības plānus (ieskaitot pasākumus un 
prioritāšu piešķiršanu tiem);
– nodrošināt sabiedrības informēšanu un sabiedrisko apspriešanu plūdu riska 
pārvaldības plānu izstrādāšanas un pārskatīšanas laikā, veicinot ieinteresēto pušu aktīvu 
iesaistīšanos. Transponēšana valsts tiesību aktos jāveic līdz 2009. gada 26. novembrim.

Secinājumi

Ņemot vērā, ka ES tiesību aktos noteikto saistību termiņi vēl nav beigušies, Komisijai nav 
juridiska pamata iejaukties. Līdz ar to šobrīd lūgumrakstu iesniedzējiem būtu tieši jāsazinās ar 
atbildīgajām iestādēm (ar Vides, pārtikas un lauku departamentu — DEFRA un Vides 
aģentūru).”

                                               
1  2007. gada 23. oktobra Direktīva 2007/60/EK par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību, OV L288, 
6.11.2007.


