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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0385/2011, της Noeleen McManus, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της οργάνωσης «SWAP», σχετικά με οικοδομικό έργο σε περιοχή 
που εικάζεται ότι εμφανίζει αυξημένο κίνδυνο πλημμύρων στην κομητεία 
Wicklow

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι κάτοικοι της περιοχής αντιτίθενται σε ένα έργο ανέγερσης πυκνοκατοικημένων κατοικιών 
σε μια περιοχή που παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο πλημμύρων, ο οποίος πρόκειται να 
αντισταθμιστεί για αρκετά έτη από υποδομές προστασίας από τις πλημμύρες. Φοβούνται 
μήπως οι αντιπλημμυρικές υποδομές αυξήσουν τους κινδύνους πλημμύρων για τις ανάντη 
κατοικίες. Δεδομένου ότι δεν διαθέτουν τα μέσα για να προσβάλουν το εν λόγω έργο ενώπιον 
της ιρλανδικής δικαιοσύνης, ζητούν τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Ιουλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2011.

Σύμφωνα με την οδηγία 2007/60/ΕΚ1 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων 
πλημμύρας, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να υποβάλουν σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας έως τα τέλη του 2015. Στόχος της οδηγίας είναι να μειωθούν οι αρνητικές 

                                               
1 Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας (ΕΕ L 288 της 6.11.2007, σ. 27 έως 34).
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συνέπειες των πλημμύρων στην ανθρώπινη υγεία, στην οικονομική δραστηριότητα, στην 
πολιτιστική κληρονομιά και στο περιβάλλον. Η οδηγία για τις πλημμύρες απαιτεί επίσης από 
τα κράτη μέλη να χαρτογραφήσουν τον κίνδυνο και να καταρτίσουν χάρτες κινδύνων 
πλημμύρας έως τα τέλη του 2013, καθώς και να διεξαγάγουν προκαταρκτικές αξιολογήσεις 
των κινδύνων πλημμύρας έως τις 22 Δεκεμβρίου 2011. Όλα αυτά τα έγγραφα πρέπει να 
καθίστανται διαθέσιμα στο κοινό.

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι οι ιρλανδικές αρχές διεξάγουν επί του παρόντος προκαταρκτική 
αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας για ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των 
πλημμύρων από υπερχείλιση ποταμών και βροχοπτώσεις, όπως στις περιπτώσεις που 
προέκυψαν τον Οκτώβριο του 2011.

Η εφαρμογή της οδηγίας συνιστά ευθύνη των κρατών μελών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι 
αντιπλημμυρικές υποδομές μπορούν μόνον εν μέρει, και υπό ορισμένες συνθήκες, να 
αντισταθμίσουν τους κινδύνους που συνδέονται με την οικοδόμηση σε πλημμυρικές περιοχές, 
όπως η μείωση της ζώνης αντιπλημμυρικής υδατοχωρητικότητας, αυξάνοντας κατά τον 
τρόπο αυτόν τις επιπτώσεις των πλημμύρων.

Στο παρόν στάδιο, δεν έχουν εκπνεύσει ακόμα οι προθεσμίες για την υποβολή των χαρτών 
κινδύνων πλημμύρας και των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Κατά συνέπεια, 
δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των υποχρεώσεων που προβλέπονται από την οδηγία στο 
πλαίσιο της υπόθεσης που εγείρει η αναφέρουσα.

Συμπέρασμα

Η υπόθεση που εγείρει η αναφέρουσα είναι ενδεικτική της ανάγκης να τεθεί εγκαίρως σε 
εφαρμογή η οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων 
πλημμύρας. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες που ορίζονται από την οδηγία, δεν
μπορεί να στοιχειοθετηθεί παραβίαση του δικαίου της ΕΕ στο παρόν στάδιο.


