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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0783/2008, mis-Sur James Harris, ta’ nazzjonalità Britannika, dwar 
miżuri tad-difiża kontra l-għargħar li mhumiex adegwati għal South 
Monmouthshire (Nofsinhar ta’ Wales)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkritika l-Aġenzija għall-Ambjent ta’ Wales għall-għażla tagħha ta’ difiża 
kontra l-għargħar li se tiġi implimentata minn Nash (Newport City) sa Chepstow 
(Monmouthshire), magħrufa wkoll bħala z-zona ta’ Caldicot. Il-petizzjonant jargumenta li 
bħala riżultat tal-għażla li għamlu l-awtoritajiet ta’ Wales, kienet ser tiġi mibnija difiża ta’ 
kwalità iktar baxxa, li għalhekk tesponi liċ-ċittadini ta’ Caldicot għall-għargħar. Il-
petizzjonant isostni li ċ-ċittadini ma kinux se jiġu kkonsultati dwar l-għażliet għall-
immaniġġjar tar-riskju tal-għargħar u jżomm lill-awtoritajiet ta’ Wales responsabbli għat-
tnaqqis fil-prezz tal-proprjetà fiz-zona u għar-rati ta’ assigurazzjoni iktar għoljin.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Ottubru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

‘Il-Petizzjoni

Il-petizzjonant jikkritika l-Aġenzija għall-Ambjent1 talli biddlet l-ippjanar u l-prijoritajiet 

                                               
1 Il-Environment Agency stabbilita minn Environment Act 1995 hija Non-Departmental Public Body of the 
Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), responsible for England and Wales; 
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tagħha dwar id-difiża kontra l-għargħar fiz-zona minn Nash (Newport City) sa Chepstow 
(Monmouthshire), magħrufa wkoll bħala z-zona ta’ Caldicot. Barra minn hekk, iċ-ċittadini ma 
kinux se jiġu kkonsultati dwar l-għażliet għall-immaniġġjar tar-riskju tal-għargħar, u issa qed 
jiffaċċjaw riskju akbar ta’ għargħar minn dak maħsub qabel. 

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill fl-2007 adottaw id-Direttiva dwar l-Għargħar1, bl-għanijiet 
u l-prinċipji li ġejjin:
 li jitnaqqas ir-riskju ta’ konsegwenzi negattivi, speċjalment għas-saħħa u l-ħajja tal-
bniedem, għall-ambjent, il-wirt kulturali, l-attività ekonomika u l-infrastruttura assoċjata mal-
għargħar;  
 li l-Istati Membri jkunu obbligati jippreparaw mapep tar-riskju tal-għargħar sat-
22.12.2013, u pjanijiet għall-immaniġjar tar-riskju tal-għargħar (li jinkludu l-miżuri u l-
prijorità tagħhom) sat-22.12.2015;
– li l-pubbliku jingħata l-informazzjoni u jiġi kkonsultat dwar l-iżvilupp u l-analiżi tal-
pjanijiet għall-immaniġjar tar-riskju tal-għargħar, u li l-involviment attiv tal-partijiet 
interessati jkun inkoraġġut. Jeħtieġ li t-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali ssir sas-26.11.2009.

Konklużjonijiet

Minħabba li għadu m’għaddiex iż-żmien tal-iskadenza biex jiġu sodisfatti l-obbligi skont il-
leġiżlazzjoni tal-UE, m’hemm l-ebda bażi legali biex il-Kummissjoni tintervieni. 
Konsegwentement, f’dan l-istadju, il-petizzjonanti jridu jagħmlu kuntatt dirett mal-
awtoritajiet responsabbli (id-Dipartiment għall-Ambjent, l-Ikel u l-Affarijiet Rurali – DEFRA, 
l-Aġenzija għall-Ambjent).’

                                                                                                                                                  
http://www.environment-agency.gov.uk/aboutus/
1  Direttiva 2007/60/KE tat-23 ta’ Ottubru 2007 dwar il-valutazzjoni u l-immaniġġjar tar-riskji tal-għargħar , ĠU 
L288 tas-6.11.2007


