
CM\882168HU.doc PE475.831v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

26.10.2011

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Noeleen McManus ír állampolgár által a SWAP nevében benyújtott 
0385/2011. számú petíció egy Wicklow megyében található állítólagosan 
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1. A petíció összefoglalása

A helyi lakosok több éve elleneznek egy építési projektet, amelynek keretében egy 
árvízveszélyes sík terület sűrű beépítését tervezik, az esetleges árvizek kivédésére pedig 
árvízvédelmi létesítményeket hoznának létre. Attól tartanak, hogy az árvízvédelmi 
létesítmények áradások kockázatának tennék ki a folyó felsőbb szakaszai mentén 
elhelyezkedő lakóépületeket. A petíció benyújtói nem rendelkeznek olyan eszközökkel, 
amelyek segítségével felléphetnének az ír bíróságokon, ezért az Európai Parlament segítségét 
kérik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. július 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. október 26.

Az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló 2007/60/EK irányelv1 értelmében a 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. október 23-i 2007/60/EK irányelve az árvízkockázatok értékeléséről 
és kezeléséről (HL L 288., 2007.11.6., 27–34. o.)
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tagállamok 2015 végéig kötelesek árvízkockázat-kezelési terveket kidolgozni. Az irányelv 
célja, hogy csökkentse az árvizek emberi egészségre, gazdasági tevékenységre, kulturális 
örökségre és környezetre gyakorolt káros következményeit. Az árvízvédelmi irányelv emellett 
arra kötelezi a tagállamokat, hogy 2013 végéig mérjék fel a kockázatokat és készítsenek 
árvízveszélytérképeket, valamint hogy 2011. december 22-ig készítsenek előzetes 
árvízkockázat-értékeléseket. Mindezeket a dokumentumokat elérhetővé kell tenni a 
nyilvánosság számára.
A Bizottság tisztában van azzal, hogy az ír hatóságok előzetes árvízkockázat-értékelést 
végeznek az ország teljes területén, tekintettel az olyan árvizekre és belvizekre is, mint 
amelyek 2011 októberében fordultak elő.

Az irányelv végrehajtása a tagállamok feladata. A Bizottság véleménye szerint az 
árvízvédelmi létesítmények csak részben, és csak bizonyos körülmények mellett 
ellensúlyozhatják az árterületeken való építkezésekhez kötődő olyan kockázatokat, mint az 
árterület csökkenése, és emiatt az árvíz hatásának fokozódása.

A jelenlegi szakaszban még nem járt le az árvízveszélytérképek és az árvízkockázat-kezelési 
tervek elkészítésének határideje. Ezért az irányelvben meghatározott kötelezettségek nem 
kényszeríthetőek ki a petíció benyújtója által felvetett ügyben.

Következtetés

A petíció benyújtója által felvetett ügy mutatja annak szükségességét, hogy az 
árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló 2007/60/EK irányelvet megfelelő időben 
végrehajtsák. Az irányelvben meghatározott határidőkre figyelemmel ugyanakkor e 
szakaszban nem állapítható meg az uniós jog megsértése.


