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

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

26.10.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0385/2011 dėl statybų projekto Viklou grafystės teritorijoje, 
kurioje galima potvynių rizika, kurią pateikė Airijos pilietė 
Noeleen McManus organizacijos SWAP vardu

1. Peticijos santrauka

Vietos gyventojai nepritaria didelio tankio statybų projektui potvynių rizikos lygumoje, 
kuriuo turėtų būti užtikrinta apsauga nuo potvynių keleriems metams. Jie baiminasi, kad dėl 
apsaugos nuo potvynių priemonių aukštupyje esantiems namams kils potvynių grėsmė. Jie 
neturi priemonių bylinėtis dėl to Airijos teisme ir prašo Europos Parlamento padėti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. liepos 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. spalio 26 d.

„Pagal Direktyvą 2007/60/EB1 dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo reikalaujama, kad 
valstybės narės iki 2015 m. pabaigos pateiktų potvynių rizikos valdymo planus. Šia direktyva 
siekiama sumažinti neigiamus potvynių padarinius žmonių sveikatai, ekonominei veiklai, 
kultūros paveldui ir aplinkai. Potvynių direktyvoje taip pat reikalaujama, kad valstybės narės 
iki 2013 m. pabaigos žemėlapiuose pažymėtų riziką ir parengtų potvynių rizikos žemėlapius, 
o iki 2011 m. gruodžio 22 d. atliktų preliminarų potvynių rizikos įvertinimą. Visuomenei turi 
būti suteikiama galimybė susipažinti su visais šiais dokumentais.
                                               
1 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir 
valdymo (OL L 288, 2007 11 6, p. 27–34).
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Komisija informuota, kad Airijos valdžios institucijos atlieka visos šalies preliminarų 
potvynių rizikos vertinimą, įskaitant tokių upių ir lietaus potvynių, kaip kilusių 2011 m. 
spalio mėn., riziką.

Už direktyvos įgyvendinimą atsakingos valstybės narės. Komisijos nuomone, apsaugos nuo 
potvynių priemonėmis galima tik iš dalies ir tam tikromis aplinkybėmis kompensuoti riziką, 
susijusią su statybomis salpose, pvz., sumažinti potvynio sulaikymo teritoriją taip padidinant 
potvynių poveikį.

Šiame etape potvynių rizikos žemėlapių ir potvynių rizikos valdymo planų pateikimo terminas 
dar nesibaigė. Todėl direktyvoje nustatyti įsipareigojimai peticijos pateikėjos nurodytu atveju 
negali būti vykdomi priverstinai.

Išvada

Peticijos pateikėjos išdėstytas atvejis rodo, kad reikia laiku įgyvendinti Direktyvą 2007/60/EB 
dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo. Tačiau atsižvelgiant į direktyvoje nustatytus 
terminus, šiame etape negalima nustatyti jokio ES teisės pažeidimo.“


