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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1029/2007 af Freddy Kerr, irsk statsborger, om oversvømmelse og 
andre problemer som følge af, at hans landbrugsjord støder op til N4-vejen 
(Longford amt)

1. Sammendrag

Andrageren, hvis landbrugsjord grænser op til N4-vejen (hovedvejen fra Dublin til Sligo), 
kritiserer passiviteten hos medlemmerne af Longford amtsråd, der har undladt at foretage de 
nødvendige vejinfrastrukturarbejder, som ville hindre hans jord i konstant at blive 
oversvømmet. Andrageren forklarer, at hovedproblemet skyldes, at en gennemføring under 
vejen ikke fungerer korrekt. Ifølge andrageren har en ny vejbelægning i forbindelse med 
vedligeholdelsesarbejder forstærket problemet, da vejniveauet uheldigvis blev hævet i forhold 
til hans jorder. Andrageren hævder, at grundvandet og en stigning i trafikmængden og i den 
tunge trafik har forværret situationen yderligere. Ifølge ham har Longford amtsråd kun udført 
overfladiske arbejder, og den landbrugsjord, der grænser op til vejen, er blevet løbende 
forringet. Andrageren mener, at EU's retningslinjer for vejdræning er overtrådt og anmoder 
om Europa-Parlamentets bistand, da klager til amtsrådet har vist sig resultatløse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. marts 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

"Andrageren, hvis landbrugsjord grænser op til N4-vejen (hovedvejen fra Dublin til Sligo), 
kritiserer passiviteten hos medlemmerne af Longford amtsråd, der har undladt at foretage de 
nødvendige vejinfrastrukturarbejder, som ville hindre hans jord i konstant at blive 
oversvømmet. Andrageren forklarer, at hovedproblemet skyldes, at en gennemføring under 
vejen ikke fungerer korrekt. Ifølge andrageren har en ny vejbelægning i forbindelse med 
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vedligeholdelsesarbejder forstærket problemet, da vejniveauet uheldigvis blev hævet i forhold 
til hans jorder. Andrageren hævder, at grundvandet og en stigning i trafikmængden og i den 
tunge trafik har forværret situationen yderligere. Ifølge andrageren har Longford amtsråd kun 
udført overfladiske arbejder, og den landbrugsjord, der grænser op til vejen, er gradvist blevet 
forringet. Andrageren mener, at retningslinjerne for vejdræning er overtrådt og anmoder om 
Europa-Parlamentets bistand, da klager til amtsrådet har vist sig resultatløse.

Hvad angår spørgsmålet om vedligeholdelse af veje og de dræningsproblemer, som de medfører 
for andrageren, har Kommissionen ikke kompetence i disse spørgsmål.

Hvad angår oversvømmelser generelt, har Kommissionen imidlertid anerkendt, at 
oversvømmelser er en risiko i mange regioner i EU, idet virkningerne af klimaændringen øger 
denne risiko i flere regioner. Derfor vedtog Europa-Parlamentet og Rådet efter forslag fra 
Kommissionen i oktober 2007 det såkaldte oversvømmelsesdirektiv1.

Direktivet indeholder følgende forpligtelser for medlemsstaterne:

 gennemførelse i national lovgivning senest i 2009
 foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisici senest i 2011
 kortlægning af oversvømmelser senest i 2013
 risikoforvaltningsplaner for oversvømmelser senest i 2015.

Der er i dag mulighed for at anvende EU's finansieringsredskaber til alle foranstaltninger i 
forbindelse med risikoforvaltning for oversvømmelser, fra indsamling af data og vurdering til 
planlægning og operationelle foranstaltninger. Det bliver hver enkelt medlemsstats 
myndigheders ansvar at prioritere opgaverne.

Konklusioner

Kommissionen kan ikke foretage sig noget i dette spørgsmål."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 24. april 2009.

"Dette andragende blev drøftet i Udvalget for Andragender den 1. december 2008. Det blev 
på dette møde besluttet, at behandlingen af andragendet kunne afsluttes efter bekræftelse af, at 
der ikke var tildelt EU-støtte til at anlægge N4-vejen i Longford amt.

Kommissionen kan nu bekræfte, at der ikke blev tildelt EU-støtte til at anlægge vejen."

                                               

1 Direktiv 2007/60/EF af 23. oktober 2007 om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser, EUT L 288 
af 6.11.2007.


