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Asia: Vetoomus nro 1029/2007, Freddy Kerr, Irlannin kansalainen, tulvista ja 
muista hänen maatilansa lähellä kulkevasta N4-tiestä (Longfordin 
kreivikunta) aiheutuvista ongelmista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, jonka maatila sijaitsee N4-tien (ensisijainen tieyhteys Dublinista 
Sligoon) tuntumassa, valittaa Longfordin kreivikunnanvaltuuston edustajien passiivisuudesta, 
sillä nämä eivät ole vieläkään toteuttaneet tarvittavia tieinfrastruktuuritöitä, jotka estäisivät 
jatkuvat tulvat hänen maa-alueellaan. Vetoomuksen esittäjä kertoo, että suurimpana 
ongelmana on tien alitse kulkeva tierumpu, joka ei toimi kunnolla. Hänen mukaansa 
tienpinnan ylläpidossa asennettu uusi lisäkerros vain pahensi tilannetta, sillä tienpinta on nyt 
korkeammalla kuin hänen maa-alueensa pinnan taso. Vetoomuksen esittäjä kertoo lisäksi, että 
pohjavesi ja liikenteen määrän ja painon kasvu ovat pahentaneet tilannetta entisestään. 
Vetoomuksen esittäjän mukaan Longfordin kreivikunnanvaltuusto on toteuttanut vain 
pinnallisia korjaustöitä ja maatilan läheisyydessä olevan maa-alueen kunto on huonontunut.  
Vetoomuksen esittäjän mielestä ojitusjärjestelmää koskevia EU:n suuntaviivoja ei ole 
noudatettu. Hän pyytää Euroopan parlamentin apua, sillä kreivikunnanvaltuustolle osoitetut 
valitukset eivät ole tuottaneet tulosta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 7. maaliskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 26. syyskuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä, jonka maatila sijaitsee N4-tien (ensisijainen tieyhteys Dublinista 
Sligoon) tuntumassa, valittaa Longfordin kreivikunnanvaltuuston edustajien passiivisuudesta, 
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sillä nämä eivät ole vieläkään toteuttaneet tarvittavia tieinfrastruktuuritöitä, jotka estäisivät 
jatkuvat tulvat hänen maa-alueellaan. Vetoomuksen esittäjä kertoo, että suurimpana 
ongelmana on tien alitse kulkeva tierumpu, joka ei toimi kunnolla. Hänen mukaansa 
tienpinnan ylläpidossa asennettu uusi lisäkerros vain pahensi tilannetta, sillä tienpinta on nyt 
korkeammalla kuin hänen maa-alueensa pinnan taso. Vetoomuksen esittäjä kertoo lisäksi, että 
pohjavesi ja liikenteen määrän ja painon kasvu ovat pahentaneet tilannetta entisestään. 
Vetoomuksen esittäjän mukaan Longfordin kreivikunnanvaltuusto on toteuttanut vain 
pinnallisia korjaustöitä ja maatilan läheisyydessä olevan maa-alueen kunto on huonontunut.  
Vetoomuksen esittäjän mielestä ojitusjärjestelmää koskevia suuntaviivoja ei ole noudatettu. 
Hän pyytää Euroopan parlamentin apua, sillä kreivikunnanvaltuustolle osoitetut valitukset 
eivät ole tuottaneet tulosta.

Tien ylläpidon ja vetoomuksen esittäjälle aiheutuneiden ojitusongelmien osalta komissiolla ei 
ole toimivaltaa asiassa.  

Yleisluonteisemmasta tulva-asiasta Euroopan komissio on kuitenkin myöntänyt, että 
tulvariski on olemassa monilla EU:n alueilla ja että ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat 
lisänneet sitä useilla alueilla. Siksi Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät komission 
ehdotuksen seurauksena lokakuussa 2007 tulvadirektiivin1.

Direktiivi asettaa jäsenvaltioille seuraavat velvoitteet:

 direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä vuoteen 2009 mennessä
 tulvariskien alustava arviointi vuoteen 2011 mennessä
 tulvariskikartoitus vuoteen 2013 mennessä
 tulvariskien hallintasuunnitelmien valmistuminen vuoteen 2015 mennessä.

EU:n rahoitustyökalut ovat tällä hetkellä käytettävissä kaikissa tulvariskien hallintaan 
liittyvissä toimissa tiedonkeruusta ja arvioinnista aina suunnitteluun ja käytännön toimiin asti. 
Ensisijaisten toimien valinta on kunkin jäsenvaltioiden viranomaisten vastuulla.

Johtopäätökset

Komissio ei voi ryhtyä toimiin asiassa.

4. Komission vastaus, saatu 24. huhtikuuta 2009

Vetoomusvaliokunta käsitteli tätä vetoomusta kokouksessaan 1. joulukuuta 2008. 
Kokouksessa päätettiin, että vetoomuksen käsittely voitaisiin päättää sen jälkeen, kun 
vahvistettaisiin, että Longfordin kreivikunnassa sijaitsevan N4-tien rakentamiseen ei ole 
käytetty EU:n varoja.

Komissio voi nyt vahvistaa, että tien rakentamiseen ei ole osoitettu yhteisön rahoitusta.

                                               
1 Direktiivi 2007/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta, EUVL L 
288, 6.11.2007.


