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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1029/2007, внесена от г-н Freddy Kerr, с ирландско 
гражданство, относно наводняване и други проблеми, свързани с 
близостта на фермата му до път N4 (окръг Лонгфорд)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, чиято ферма граничи с път N4 (основен път от Дъблин до 
Слиго), критикува пасивността на представителите в окръжния съвет на Лонгфорд, 
които не са осъществили необходимите работи по пътната инфраструктура за 
предотвратяване на постоянното наводняване на земята му. Вносителят на петицията 
обяснява, че основният проблем се дължи на недобре функционираща дренажна тръба 
под пътя. Според вносителя на петицията, поставената наскоро настилка на пътя е 
влошила проблема, тъй като равнището на пътя се е повишило спрямо това на имота 
му. Вносителят на петицията твърди, че подпочвените води, повишаването на теглото и 
обема на трафика са влошили още повече ситуацията. Според него окръжният съвет на 
Лонгфорд е извършил единствено повърхностни работи и състоянието на района около 
границата на фермата все повече се влошава. Вносителят на петицията смята, че е 
налице нарушение на правилата на ЕС относно отводняването на пътища и моли 
Европейския парламент за съдействие, тъй като постъпките пред окръжния съвет са се 
оказали безрезултатни.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 март 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

Вносителят на петицията, чиято ферма граничи с път N4 (основен път от Дъблин до 
Слиго), критикува пасивността на представителите на окръжния съвет на Лонгфорд, 
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които не са извършили необходимите работи по пътната инфраструктура, които биха 
предотвратили постоянното наводняване на неговата земя. Вносителят на петицията 
обяснява, че основният проблем се дължи на недобре функционираща дренажна тръба 
под пътя. Според вносителя на петицията, поставената наскоро настилка на пътя е 
влошила проблема, тъй като равнището на пътя се е повишило неблагоприятно спрямо 
това на имота му. Вносителят на петицията твърди, че подпочвените води, 
повишаването на теглото и обема на трафика са влошили още повече ситуацията. 
Според него окръжният съвет на Лонгфорд е извършил единствено повърхностни 
работи и състоянието на района около границата на фермата все повече се влошава. 
Вносителят на петицията смята, че е налице нарушение на правилата на ЕС относно 
отводняването на пътища и моли Европейския парламент за съдействие, тъй като 
постъпките пред окръжния съвет са се оказали безрезултатни.

Що се отнася до въпросите, свързани с поддръжката на пътищата и произтичащите от 
това проблеми с дренажа, които има вносителят на петицията, Комисията няма 
компетенция по тези въпроси.

Въпреки това, относно по-общия въпрос с наводненията, Европейската комисия е 
признала факта, че наводненията представляват риск в много региони на ЕС, като 
влиянието на изменението на климата увеличава тези рискове в няколко региона. 
Вследствие на това, след предложение на Комисията, през октомври 2007 г, 
Европейският парламент и Съветът приеха Директива за наводненията1.

Директивата предвижда следните задължения за държавите-членки:

 транспониране в националното законодателство до 2009 г.;
 предварителна оценка на риска от наводнения до 2011 г.;
 изработване на карти, идентифициращи риска от наводнение до 2013 г.;
 планове за управление на риска от наводнения до 2015 г.

Инструментите за финансиране на ЕС в момента са на разположение за всички мерки, 
свързани с управление на риска от наводнения, от събирането и оценката на данни до 
планирането и оперативните мерки. Отговорност на органите на държавите-членки ще 
бъде да изберат своите приоритети.

Заключение

Комисията не може да предприеме действие по този въпрос.

4. Отговор на Комисията, получен на 24 април 2009 г.

Настоящата петиция беше разгледана от комисията по петиции на 1 декември 2008 г. 
По време на това заседание беше решено, че разглеждането може да бъде приключено 
след потвърждение, че за изграждането на път N4 в окръг Лонгфорд не са използвани 
средства на ЕС.
                                               
1 Директива 2007/60/ЕО от 23 октомври 2007 г. относно оценката и управлението на риска от 
наводнения, ОВ L288 от 06.11.2007 г.
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Комисията вече може да потвърди, че за изграждането на този път не са отпускани 
средства на Общността.


