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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1029/2007, του κ. Freddy Kerr, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
πλημμύρες και άλλα προβλήματα που οφείλονται στην εγγύτητα του 
αγροκτήματός του με την οδό N4 (κομητεία του Longford)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, το αγρόκτημα του οποίου συνορεύει με την οδική αρτηρία N4 (τη βασική οδική 
αρτηρία Δουβλίνου- Sligo), επικρίνει την παθητική στάση των εκπροσώπων του συμβουλίου 
της κομητείας του Longford, οι οποίοι δεν πραγματοποίησαν τα απαραίτητα έργα οδικών 
υποδομών που θα προλάμβαναν τις συνεχείς πλημμύρες που σημειώνονται στο οικόπεδό του. 
Ο αναφέρων εξηγεί ότι το βασικό πρόβλημα οφείλεται σε έναν υπόγειο αποχετευτικό αγωγό 
που δεν λειτουργεί σωστά. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η νέα επίστρωση για τη συντήρηση 
του οδοστρώματος επιδείνωσε το πρόβλημα, καθώς το επίπεδο του δρόμου υψώθηκε σε 
σχέση με το επίπεδο του κτήματός του. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι τα υπόγεια ύδατα και η 
αύξηση του όγκου και του βάρους της κυκλοφορίας επιδείνωσαν περαιτέρω την κατάσταση. 
Κατά τη γνώμη του, το συμβούλιο της κομητείας του Longford πραγματοποίησε μόνο 
επιφανειακά έργα και συνεχίστηκε η αποσάθρωση του τμήματος που συνορεύει με το 
αγρόκτημα. Ο αναφέρων θεωρεί ότι έχουν παραβιαστεί οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ 
για τα οδικά συστήματα αποχέτευσης και ζητεί τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
καθώς οι καταγγελίες στο συμβούλιο της κομητείας έχουν αποδειχθεί ατελέσφορες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Μαρτίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

Ο αναφέρων, το αγρόκτημα του οποίου συνορεύει με την οδική αρτηρία N4 (τη βασική οδική 
αρτηρία Δουβλίνου-Sligo), επικρίνει την παθητική στάση των εκπροσώπων του συμβουλίου 
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της κομητείας του Longford, οι οποίοι δεν πραγματοποίησαν τα απαραίτητα έργα οδικών 
υποδομών που θα προλάμβαναν τις συνεχείς πλημμύρες που σημειώνονται στο οικόπεδό του. 
Ο αναφέρων εξηγεί ότι το βασικό πρόβλημα οφείλεται σε έναν υπόγειο αποχετευτικό αγωγό 
που δεν λειτουργεί σωστά. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η νέα επίστρωση για τη συντήρηση 
του οδοστρώματος επιδείνωσε το πρόβλημα, καθώς το επίπεδο του δρόμου υψώθηκε σε 
σχέση με το επίπεδο του κτήματός του. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι τα υπόγεια ύδατα και η 
αύξηση του όγκου και του βάρους της κυκλοφορίας επιδείνωσαν περαιτέρω την κατάσταση. 
Κατά την άποψή του, το συμβούλιο της κομητείας του Longford πραγματοποίησε μόνο 
επιφανειακά έργα και συνεχίστηκε η αποσάθρωση του τμήματος που συνορεύει με το 
αγρόκτημα. Ο αναφέρων θεωρεί ότι έχουν παραβιαστεί οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ 
για τα οδικά συστήματα αποχέτευσης και ζητεί τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
καθώς οι καταγγελίες στο συμβούλιο της κομητείας έχουν αποδειχθεί ατελέσφορες.

Όσον αφορά τα θέματα συντήρησης οδοστρώματος και τα ανακύπτοντα προβλήματα 
αποχέτευσης, η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα στα θέματα αυτά.

Ωστόσο, όσον αφορά το γενικότερο πρόβλημα των πλημμυρών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 
αναγνωρίσει το γεγονός ότι οι πλημμύρες αποτελούν κίνδυνο σε πολλές περιοχές της ΕΕ, με 
τον αντίκτυπο της αλλαγής του κλίματος να αυξάνει τους κινδύνους αυτούς σε αρκετές 
περιοχές. Κατά συνέπεια, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, τον Οκτώβριο 2007, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν την οδηγία για τις πλημμύρες1.

Η οδηγία προβλέπει τις ακόλουθες υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη:

 μεταφορά στο εθνικό δίκαιο έως το 2009
 προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνου πλημμύρας έως το 2011
 χάρτες επικινδυνότητας και κινδύνου πλημμύρας έως το 2013
 σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας έως το 2015.

Τα εργαλεία χρηματοδότησης της ΕΕ είναι διαθέσιμα για όλα τα μέτρα που αφορούν τη 
διαχείριση κινδύνων πλημμύρας, από τη συλλογή και την αξιολόγηση δεδομένων έως τα 
μέτρα σχεδιασμού και τα επιχειρησιακά μέτρα. Συνιστά αρμοδιότητα των κρατών μελών να 
επιλέξουν τις προτεραιότητές τους.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει δράση για το θέμα αυτό.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Απριλίου 2009.

Η αναφορά συζητήθηκε στην Επιτροπή Αναφορών την 1η Δεκεμβρίου 2008. Αποφασίστηκε 
κατά τη διάρκεια της εν λόγω συνεδρίασης ότι η αναφορά μπορεί να περατωθεί κατόπιν 
επιβεβαίωσης ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν κοινοτικά κονδύλια για την κατασκευή της οδικής 
αρτηρίας Ν4 στην κομητεία Longford.

                                               
1 Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007 , για την 

αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, ΕΕ L288 της 6.11.2007
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Η Επιτροπή μπορεί τώρα να επιβεβαιώσει ότι δεν χορηγήθηκε κοινοτική χρηματοδότηση για 
την κατασκευή της οδικής αρτηρίας.


