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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0385/2011, którą złożyła Noeleen McManus (Irlandia) w imieniu 
SWAP, w sprawie przedsięwzięcia budowlanego w hrabstwie Wicklow w 
strefie objętej rzekomo zagrożeniem powodziowym

1. Streszczenie petycji

Mieszkańcy terenu, do którego odnosi się składająca petycję, od wielu lat sprzeciwiają się 
realizacji na terenie zalewowym przedsięwzięcia o dużej gęstości zabudowy zamiast systemu 
ochrony przeciwpowodziowej. Obawiają się oni, że taki system ochrony przeciwpowodziowej 
sprawi, iż domy położone w górnym biegu rzeki będą zagrożone powodzią. Nie mają oni 
środków, aby walczyć w tej sprawie przed irlandzkim sądem, i zwracają się do Parlamentu 
Europejskiego o pomoc.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 lipca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź komisji, otrzymana dnia 26 października 2011 r.

Na mocy dyrektywy 2007/60/WE1w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim 
państwa członkowskie mają obowiązek opracować do końca 2015 r. plany zarządzania 
ryzykiem powodziowym. Celem przedmiotowej dyrektywy jest ograniczenie negatywnych 
skutków powodzi dla zdrowia człowieka, działalności gospodarczej, dziedzictwa kulturowego 

                                               
1Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny 
ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz.U. L 288 z 6.11.2007, s. 0027–0034).
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i środowiska. W dyrektywie powodziowej wymaga się też, aby państwa członkowskie 
zlokalizowały zagrożenie i sporządziły mapy ryzyka powodziowego do końca 2013 r., a także 
przygotowały wstępne oceny ryzyka powodziowego do 22 grudnia 2011 r. Wszystkie te 
dokumenty muszą być podawane do wiadomości publicznej.

Komisja zdaje sobie sprawę, że władze irlandzkie dokonują wstępnej oceny ryzyka 
powodziowego dla całego kraju, w tym w odniesieniu do zdarzeń powodowanych przez rzeki 
i opady, takich jak te, które miały miejsce w październiku 2011 r.

Wdrożenie dyrektywy leży w gestii państw członkowskich. Komisja uważa, że środki 
przeciwpowodziowe mogą tylko częściowo i tylko w pewnych okolicznościach kompensować 
ryzyko związane z zabudową obszarów zalewowych, takie jak ograniczenie obszaru retencji i 
zwiększenie tym samym oddziaływania powodzi.

Na obecnym etapie nie upłynęły jeszcze terminy opracowania map ryzyka powodziowego i 
planów zarządzania ryzykiem powodziowym. W rezultacie obowiązki określone w 
przedmiotowej dyrektywie nie mogą zostać wykonane w odniesieniu do przypadku opisanego 
przez składającą petycję.

Wniosek

Przypadek opisany przez składającą petycję obrazuje potrzebę wdrożenia na czas dyrektywy 
2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. Mając jednak na 
uwadze terminy określone w dyrektywie, na obecnym etapie nie można stwierdzić naruszenia 
prawa UE.


