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Utskottet för framställningar

20.3.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0783/2008, ingiven av James Harris (brittisk medborgare), om 
otillräckliga skyddsåtgärder mot översvämningar i södra Monmouthshire 
(södra Wales)

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren kritiserar den walesiska miljövårdsmyndigheten för att ha valt att placera 
översvämningsskyddet från Nash (Newports stad) till Chepstow (Monmouthshire), även känt 
som Caldicotområdet. Framställaren hävdar att till följd av de walesiska myndigheternas val 
byggdes översvämningsskydd av lägre kvalitet. Invånarna i Caldicot utsattes därför för en risk 
för översvämningar. Framställaren vidhåller att medborgarna inte konsulterades om 
alternativen för att hantera översvämningsrisken och anser att de walesiska myndigheterna bär 
ansvaret för att värdet på fastigheter i detta område har sjunkit och försäkringspremierna 
stigit.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 23 oktober 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställningen

Framställaren kritiserar miljövårdsmyndigheten1 för att ha ändrat sina planer och prioriterat på 
nytt sätt när det gäller översvämningsskydd i området mellan Nash (Newport City) och 
Chepstow (Monmouthshire), även känt som Caldicotområdet. Dessutom har man inte hållit 
                                               
1 Miljöbyrån, som inrättades genom miljölagen 1995, är ett offentligt organ över departementsnivå som lyder 
under departementet för miljö, livsmedel och jordbruksfrågor (DEFRA) och som ansvarar för England och 
Wales. http://www.environment-agency.gov.uk/aboutus/
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samråd med medborgarna angående vilka alternativ som finns för att hantera 
översvämningsrisken – nu utsätts därför dessa för en större översvämningsrisk än man 
tidigare beräknat. 

Kommissionens kommentarer till framställningen

År 2007 antog Europaparlamentet och rådet översvämningsdirektivet1, vilket innefattar 
följande mål och principer:
 Att minska risken för negativa konsekvenser, särskilt när det gäller människors liv och 

hälsa, miljö, kulturarv, ekonomisk aktivitet och infrastruktur förknippad med 
översvämningar.

 Medlemsstaterna ska vara skyldiga att utarbeta översvämningskartor senast 
den 22 december 2013, och planer för hantering av översvämningsrisker (däribland 
åtgärder och deras prioriteringar) ska upprättas senast den 22 december 2015.

– Den berörda allmänheten ska informeras och få möjlighet till samråd när det gäller 
utveckling och översyn av planerna för hantering av översvämningsrisker, och berörda 
parter ska uppmuntras till aktivt engagemang. Införlivande i nationell lagstiftning krävs 
senast den 26 november 2009.

Slutsatser

Genom att tidsfristen för ovanstående skyldigheter enligt EU-lagstiftningen ännu inte har gått 
ut, finns det inte någon rättslig grund för kommissionen att ingripa. Följaktligen måste 
framställarna i detta läge ta direkt kontakt med de ansvariga myndigheterna (Department for 
Environment, Food and Rural Affairs – DEFRA, Environment Agency).

                                               
1 Direktiv 2007/60/EG av den 23 oktober 2007 om bedömning och hantering av översvämningsrisker 
(EUT L 288, 6.11.2007).


