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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0385/2011 af Noeleen McManus, irsk statsborger, for SWAP, 
om et byggeprojekt i et påstået oversvømmelsesområde i County Wicklow

1. Sammendrag

Lokale beboere har modsat sig et projekt med tæt bebyggelse på en eng, hvor der er risiko for 
oversvømmelse, til gengæld for oversvømmelsesværn i nogle år. De frygter, at 
oversvømmelsesværnene vil betyde, at huse længere oppe af floden vil blive truet af 
oversvømmelser. De har ikke de økonomiske midler til at kæmpe imod dette ved de irske 
domstole og anmoder Europa-Parlamentet om hjælp.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. juli 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2011

"I henhold til direktiv 2007/60/EF1 om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser 
skal medlemsstaterne udarbejde risikostyringsplaner for oversvømmelser senest i 2015. 
Formålet med direktivet er at mindske de negative følger for menneskers sundhed, miljø, 
kulturarv og økonomisk aktivitet som følge af oversvømmelser. I henhold til direktivet om 
oversvømmelser skal medlemsstaterne også udarbejde kort over faren for oversvømmelse 
senest i 2013 samt foreløbige vurderinger af oversvømmelsesrisikoen senest den 22. 
december 2011. Disse dokumenter skal stilles til rådighed for offentligheden.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/60/EF af 23. oktober 2007 om vurdering og styring af risikoen 
for oversvømmelser (EUT L 288 af 06.11.2007, s. 0027-0034).
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Kommissionen er bekendt med, at de irske myndigheder udarbejder foreløbige vurderinger af 
oversvømmelsesrisikoen for hele landet, herunder for flodrelaterede oversvømmelser på 
grund af regn såsom hændelserne i oktober 2011.

Det påhviler medlemsstaterne at gennemføre direktivet. Kommissionen mener, at 
oversvømmelsesværn kun delvis og under visse omstændigheder kan kompensere for risikoen 
ved at bygge på flodsletter, f.eks. ved at reducere lagerkapaciteten i forbindelse med 
oversvømmelser og derved øge virkningen af oversvømmelser.

På nuværende tidspunkt er fristerne for at udarbejde kort over faren for oversvømmelse og 
risikostyringsplaner for oversvømmelser endnu ikke udløbet. Derfor kan forpligtelserne i 
henhold til direktivet ikke håndhæves i forbindelse med den sag, andrageren rejser.

Konklusion

Den sag, andrageren rejser, viser behovet for en rettidig gennemførelse af direktiv 2007/60/EF 
om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser. Hvis man tager højde for fristerne i 
direktivet, kan der imidlertid ikke påvises nogen overtrædelse af EU-lovgivningen på 
nuværende tidspunkt."


