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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Vietējie iedzīvotāji vairākus gadus iebilst pret liela blīvuma būvniecības projektu plūdu 
apdraudētā līdzenumā, lai apmainītu pretplūdu aizsargsistēmas. Viņi baidās, ka pretplūdu 
aizsargsistēmu dēļ mājas augštecē varētu kļūt par plūdu apdraudētām vietām. Viņiem nav 
līdzekļu, lai cīnītos par šo Īrijas tiesā, un viņi lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 13. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 26. oktobrī

Saskaņā ar Direktīvu 2007/60/EK1 par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību dalībvalstīm 
līdz 2015. gada beigām jāizstrādā plūdu riska pārvaldības plāni. Minētās direktīvas mērķis ir 
samazināt ar plūdiem saistīto nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēku veselību, saimniecisko darbību, 
kultūras mantojumu un vidi. Plūdu direktīvā arī prasīts, lai dalībvalstis līdz 2013. gada beigām 
izstrādātu plūdu postījumu vietu un plūdu apdraudētu teritoriju kartes un līdz 2011. gada 
22. decembrim veiktu plūdu riska sākotnējo novērtējumu. Visi šie dokumenti jāpublisko.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Direktīva 2007/60/EK par plūdu riska novērtējumu un 
pārvaldību (OV L 288, 6.11.2007., 0027.–0034. lpp.)
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Komisijai ir zināms, ka Īrijas varas iestādes veic valsts teritorijas sākotnējo plūdu riska 
novērtējumu, tostarp upes un lietus radītu — 2011. gada oktobra plūdiem līdzīgu — plūdu 
riska novērtējumu.

Par šīs direktīvas īstenošanu ir atbildīgas dalībvalstis. Komisija uzskata, ka pretplūdu 
aizsardzības infrastruktūras tikai daļēji — un tikai konkrētos apstākļos — var mazināt 
apdraudējumu ēkām regulāri applūstošās teritorijās; tās, piemēram, samazina ūdens 
uzkrāšanās laukumu, kas palielina plūdu ietekmi.

Šajā posmā vēl nav beidzies ne plūdu apdraudētu teritoriju karšu, ne plūdu riska pārvaldības 
plānu iesniegšanas termiņš. Tāpēc lūgumraksta iesniedzēja minētajā gadījumā nevar likt pildīt 
direktīvā noteiktos pienākumus.

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzēja izvirzītais jautājums pierāda, ka Direktīva 2007/60/EK par plūdu 
riska novērtējumu un pārvaldību ir laikus jāīsteno. Tomēr, ņemot vērā šajā direktīvā noteiktos 
termiņus, šajā posmā nevar konstatēt ES tiesību aktu pārkāpumus.


