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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0783/2008, którą złożył James Harris (Wielka Brytania) w sprawie 
nieodpowiednich środków przeciwpowodziowych dla South 
Monmouthshire (Południowa Walia)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję krytykuje Walijską Agencję Środowiskową za wybór środków ochrony 
przeciwpowodziowej mających powstać między Nash (Newport City) a Chepstow 
(Monmouthshire), obszarze znanym jako Caldicot. Składający petycję przekonuje, że na 
skutek rozwiązania wybranego przez władze walijskie zostaną zbudowane zabezpieczenia 
przeciwpowodziowe gorszej jakości, co tym samym narazi obywateli Caldicot na zalanie. 
Utrzymuje on, że nie skonsultowano się z obywatelami w zakresie opcji zarządzania 
ryzykiem powodziowym, a władze walijskie są odpowiedzialne za spadek wartości 
nieruchomości na tym obszarze i za wyższe stawki ubezpieczeniowe.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Petycja

Składający petycję krytykuje Agencję Środowiskową1 za zmianę planów i priorytetów 
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na obszarze między Nash (Newport City) 
                                               
1 Agencja Środowiskowa, utworzona na mocy ustawy środowiskowej z 1995 r., jest pozadepartamentowym 
organem publicznym Wydziału ds. Środowiska, Żywności i Obszarów Wiejskich (DEFRA), odpowiedzialnym 
za obszar Anglii i Walii; http://www.environment-agency.gov.uk/aboutus/.
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a Chepstow (Monmouthshire), znanym również jako Caldicot. Ponadto nie skonsultowano się 
z obywatelami odnośnie do opcji zarządzania ryzykiem powodziowym i obecnie obywatele są 
narażeni na większe niż przewidywane wcześniej ryzyko zalania.

Uwagi Komisji w sprawie petycji

W 2007 r. Parlament Europejski i Rada uchwaliły dyrektywę powodziową1, która obejmuje 
następujące cele i zasady:
 ograniczenie ryzyka wystąpienia negatywnych skutków związanych z powodzią, 
zwłaszcza dla zdrowia i życia człowieka, środowiska, dziedzictwa kulturowego, działalności 
gospodarczej i dla infrastruktury;
 zobowiązanie państw członkowskich do przygotowania do 22 grudnia 2013 r. map 
zagrożenia powodziowego, a do 22 grudnia 2015 r. – planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym (łącznie ze środkami i ich uszeregowaniem pod względem ważności);
 uwzględnienie w ramach opracowywania i rewidowania planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym informacji i konsultacji publicznych, zachęcanie zainteresowanych stron do 
aktywnego uczestnictwa w tych działaniach. Transpozycja do ustawodawstwa krajowego ma 
zostać przeprowadzona do 26 listopada 2009 r.

Wnioski

Biorąc pod uwagę fakt, że ostateczne terminy realizacji zobowiązań wynikających 
z prawodawstwa UE jeszcze nie upłynęły, brakuje podstawy prawnej do interwencji ze strony 
Komisji. Wskutek tego na obecnym etapie składający petycję musieliby skontaktować się 
bezpośrednio z właściwymi władzami (Wydział ds. Środowiska, Żywności i Obszarów 
Wiejskich – DEFRA, Agencja Środowiskowa).

                                               
1 Dyrektywa 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania 
nim, Dz.U. L 288 z 6.11.2007.


