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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0385/2011, adresată de Noeleen McManus, de cetățenie irlandeză, 
în numele SWAP, privind un proiect în domeniul construcțiilor într-o zonă 
presupusă a fi supusă riscului de inundații din comitatul Wicklow

1. Rezumatul petiției

Locuitorii din această zonă se opun de câțiva ani unui proiect de mare densitate în domeniul 
construcțiilor de diguri împotriva inundațiilor în zona unei câmpii aflate în pericol de 
inundații. Aceștia se tem că digurile împotriva inundațiilor ar crea riscul ca locuințele din 
amonte să fie amenințate de inundații. Ei nu dețin mijloacele necesare pentru a lupta 
împotriva acestei situații în cadrul unei instanțe irlandeze și solicită ajutorul Parlamentului 
European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 iulie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2011

Conform Directivei 2007/60/CE1 privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații, 
statele membre sunt obligate să stabilească planuri de gestionare a riscurilor de inundații până 
la sfârșitul anului 2015. Scopul directivei este de a reduce consecințele negative ale 
inundațiilor asupra sănătății umane, activității economice, patrimoniului cultural și mediului. 

                                               
1 Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și 
gestionarea riscurilor de inundații (JO L 288, 6.11.2007, p. 27-34).
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Directiva privind inundațiile impune statelor membre și să cartografieze riscurile și să 
elaboreze hărți ale riscurilor de inundații până la sfârșitul anului 2013 și să pregătească 
evaluări preliminare ale riscurilor de inundații până la 22 decembrie 2011. Toate aceste 
documente trebuie puse la dispoziția publicului.

Comisia are la cunoștință faptul că autoritățile irlandeze realizează evaluarea preliminară a 
riscurilor de inundații pentru întreaga țară, inclusiv pentru cazurile de inundații fluviale sau 
pluviale cum ar fi cele care au avut loc în octombrie 2011.

Punerea în aplicare a directivei este responsabilitatea statelor membre. Comisia consideră că 
metodele de apărare împotriva inundațiilor pot compensa doar parțial și în anumite 
circumstanțe riscurile asociate construirii în zone inundabile, precum reducerea zonei 
inundabile, sporind astfel impactul inundațiilor.

În acest stadiu, termenele limită pentru realizarea hărți privind riscul de inundații și a 
planurilor de gestionare a riscului de inundații nu au expirat încă. În consecință, obligațiile 
prevăzute în directivă nu pot fi impuse în ceea ce privește chestiunea semnalată de petiționar.

Concluzie

Chestiunea semnalată de petiționar ilustrează necesitatea unei puneri în aplicare la timp a 
Directivei 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații. Cu toate 
acestea, având în vedere termenele limită prevăzute de directivă, în acest stadiu nu se poate 
identifica nicio încălcare a dreptului comunitar.


