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Suġġett: Petizzjoni 0385/2011, imressqa minn Noeleen McManus, ta’ ċittadinanza 
Irlandiża, f’isem SWAP, dwar proġett ta’ kostruzzjoni f’żona li allegatament 
tinsab f’riskju tal-għargħar fil-Kontea ta’ Wicklow

1. Sommarju tal-petizzjoni

Ir-residenti lokali ilhom bosta snin jopponu proġett ta’ kostruzzjoni ta’ densità għolja fuq art li 
tinsab f’riskju ta’ għargħar bil-kundizzjoni li tinbena l-protezzjoni kontra l-għargħar. Huma 
jibżgħu li din il-protezzjoni tista’ tkun il-kaġun li d-djar aktar ’il fuq (upstream) isiru 
vulnerabbli għall-għargħar. Huma m’għandhomx il-mezzi biex dan jikkumbattuh fil-qorti 
Irlandiża u għalhekk jitolbu l-għajnuna tal-Parlament Ewropew.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Lulju 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2011.

Skont id-Direttiva 2007/60/KE1 dwar il-valutazzjoni u l-immaniġġjar tar-riskji tal-għargħar, l-
Istati Membri għandhom jipproduċu pjanijiet tal-mmaniġġar tar-riskju tal-għargħar sal-aħħar 
tal-2015. L-għan tad-Direttiva huwa li jitnaqqsu l-konsegwenzi negattivi tal-għargħar fuq is-
saħħa tal-bniedem, l-ambjent, il-wirt kulturali u l-attività ekonomika. Id-Direttiva dwar l-
Għargħar tirrikjedi wkoll li l-Istati Membri jimmappjaw ir-riskju u jfasslu mapep tar-riskju 

                                               
1 Direttiva 2007/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2007 dwar il-valutazzjoni u l-
immaniġġjar tar-riskji tal-għargħar (ĠU L 288, 06/11/2007, p. 0027–0034).



PE475.831v01-00 2/2 CM\882168MT.doc

MT

tal-għargħar sal-aħħar tal-2013 u li jippreparaw il-Valutazzjonijiet Preliminari tar-Riskju ta’ 
Għargħar sat-22 ta’ Diċembru 2011. Dawn id-dokumenti kollha għandhom ikunu disponibbli 
għall-pubbliku.

Il-Kummissjoni hija konxja li l-awtoritajiet Irlandiżi qed iwettqu valutazzjoni preliminari tar-
riskju tal-għargħar għall-pajjiż kollu, inklużi każijiet ta’ għargħar mix-xmara u mix-xita bħal 
dawk li seħħew f’Ottubru 2011.

L-implimentazzjoni tad-direttiva hija r-responsabilità tal-Istati Membri. Il-Kummissjoni tqis li 
d-difiżi mill-għargħar jistgħu jikkumpensaw b’mod parzjali, u f’ċerti ċirkostanzi biss, għar-
riskji marbuta mal-bini fuq pjanuri, bħal pereżempju, it-tnaqqis ta’ żoni li jżommu l-ilma, biex 
b’hekk jitnaqqas l-impatt tal-għargħar.

F’dan l-istadju għadhom ma skadewx id-dati stabbiliti għall-forniment tal-mapep tar-riskju ta’ 
għargħar u tal-pjanijiet tal-immaniġġjar tar-riskji tal-għargħar. Għalhekk, l-obbligi stipolati 
fid-Direttiva ma jistgħux jiġu infurzati fir-rigward tal-każ li qajjem mill-petizzjonant.

Konklużjoni

Il-każ li qajjem il-petizzjonant juri li hemm bżonn li ssir implimentazzjoni f’waqtha tad-
Direttiva 2007/60/KE dwar il-valutazzjoni u l-immaniġġjar tar-riskji tal-għargħar. 
Madankollu, b’kunsiderazzjoni tad-dati ta’ skadenza stipolati mid-Direttiva, f’dan l-istadju ma 
jidher li sar ebda ksur tal-liġi tal-UE.


