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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0783/2008, adresată de James Harris, de naționalitate britanică, privind 
măsurile improprii de apărare împotriva inundațiilor pentru sudul 
Monmouthshire-ului (Sudul Wales-ului)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul critică Agenția de mediu din Wales pentru alegerea sa în privința apărării în caz 
de inundație ce va fi stabilită de la Nash (orașul Newport) la Chepstow (Monmouthshire), 
cunoscută și ca zona Caldicot. Petiționarul susține că s-a construit o apărare de o calitate 
inferioară ca urmare a opțiunii selectate de autoritățile din Wales, expunând, prin urmare, 
cetățenii din Caldicotla inundații. Petiționarul susține că cetățenii nu ar fi fost consultați cu 
privire la opțiunile de gestionare a riscului de inundații și consideră autoritățile din Wales ca 
fiind responsabile pentru devalorizarea proprietăților din zonă și ratele de asigurare mai 
ridicate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

„Petiția

Petiționarul critică Agenția de mediu1 pentru modificarea planurilor și a priorităților sale în 
privința apărării în caz de inundație în zona situată între Nash (orașul Newport) și Chepstow 
(Monmouthshire), cunoscută și sub denumirea de Caldicot. De asemenea, se pretinde că 
                                               
1 Agenția de Mediu instituită prin Actul de mediu din 1995 este un Organism public non-departamental al 
Ministerului Mediului, Alimentației și Afacerilor Rurale (DEFRA), responsabil pentru Anglia și Țara Galilor
http://www.environment-agency.gov.uk/aboutus/
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cetățenii nu ar fi fost consultați cu privire la opțiunile de gestionare a riscului de inundații și se 
confruntă acum cu un risc de inundații mai pronunțat decât cel preconizat anterior.

Observațiile Comisiei cu privire la petiție

Parlamentul European și Consiliul au adoptat în 2007 directiva privind inundațiile1, cu 
următoarele obiective și principii:
 reducerea riscului consecințelor negative, în special pentru sănătatea și viața 
persoanelor, mediu, patrimoniul cultural, activitatea economică și infrastructura asociată cu 
inundațiile;
 obligația statelor membre de a întocmi, până la 22 decembrie 2013, hărți ale zonelor 
inundabile și, până la 22 decembrie 2015, planuri de gestionare a riscurilor de inundații 
(inclusiv măsurile și ordinea de prioritate a acestora);
– informarea și consultarea publicului la elaborarea și revizuirea planurilor de gestionare 
a riscului de inundații, încurajarea implicării active a părților interesate. Transpunerea în 
legislația națională este obligatorie până la 26 noiembrie 2009.

Concluzii

Având în vedere faptul că termenele limită privind obligațiile conform legislației UE nu a 
expirat încă, Comisia nu dispune de nicio bază juridică pentru a interveni. În consecință, în 
acest stadiu, petiționarii ar trebui să contacteze direct autoritățile responsabile (Ministerul 
Mediului, Alimentației și Afacerilor Rurale – DEFRA, Agenția de Mediu).”

                                               
1 Directiva 2007/60/CE din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații, JO L288 
din 6.11.2007


