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Tárgy: A Freddy Kerr, ír állampolgár által benyújtott 1029/2007. számú petíció 
gazdaságában az N4-es úthoz (Longford megye) való közelség miatt 
bekövetkező áradásokról és egyéb problémákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – akinek gazdasága az N4-es út (a Dublin és Sligo közötti főút) mellett 
fekszik – a Longford megyei tanács képviselőinek tétlenségét bírálja, akik nem gondoskodtak 
arról, hogy elvégezzék a szükséges közúti infrastrukturális munkálatokat, ami 
megakadályozná, hogy földjét folyamatosan víz árassza el. A petíció benyújtója felvázolja, 
hogy a legnagyobb problémát az úttest alatt áthaladó egyik vízátvezető csatorna nem 
megfelelő működése okozza. A petíció benyújtója szerint az úttest karbantartás céljából 
történő újraburkolása csak súlyosbította a problémát, mivel az útburkolat szintje így 
lényegesen magasabban fekszik földjének talajszintjénél. A petíció benyújtója azt állítja, hogy 
a talajvíz és az út megnövekedett forgalma tovább nehezíti a helyzetet. Állítása szerint a 
Longford megyei tanács csak felületes munkát végzett, a gazdaság környékét pedig 
folyamatos állapotromlás jellemzi. A petíció benyújtója úgy véli, hogy megsértették a közúti 
vízelvezetésről szóló uniós iránymutatásokat, és az Európai Parlament segítségét kéri, mivel a 
megyei tanácshoz benyújtott panaszai eredménytelennek bizonyultak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 7. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.
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A petíció benyújtója – akinek gazdasága az N4-es út (a Dublin és Sligo közötti főút) mellett 
fekszik – a Longford megyei tanács képviselőinek tétlenségét bírálja, akik nem gondoskodtak 
arról, hogy elvégezzék a szükséges közúti infrastrukturális munkálatokat, ami 
megakadályozná, hogy földjét folyamatosan víz árassza el. A petíció benyújtója felvázolja, 
hogy a legnagyobb problémát az úttest alatt áthaladó egyik vízátvezető csatorna nem 
megfelelő működése okozza. A petíció benyújtója szerint az úttest karbantartás céljából 
történő újraburkolása csak súlyosbította a problémát, mivel az útburkolat szintje így 
lényegesen magasabban fekszik földjének talajszintjénél. A petíció benyújtója azt állítja, hogy 
a talajvíz és az út megnövekedett forgalma tovább nehezíti a helyzetet. Állítása szerint a 
Longford megyei tanács csak felületes munkát végzett, a gazdaság környékét pedig 
folyamatos állapotromlás jellemzi. A petíció benyújtója úgy véli, hogy megsértették a közúti 
vízelvezetésről szóló uniós iránymutatásokat, és az Európai Parlament segítségét kéri, mivel a 
megyei tanácshoz benyújtott panaszai eredménytelennek bizonyultak.

Ami az utak karbantartását és a petíció benyújtójának ebből eredő vízelvezetési problémáit illeti, 
a Bizottságnak nincs hatásköre ezekben az ügyekben.  

Azonban az áradások általánosabb kérdését illetően az Európai Bizottság elismerte azt, hogy 
az árvizek számos régiót veszélyeztetnek az EU-ban, és az éghajlatváltozás hatásai számos 
régióban növelik a kockázatot. Következésképpen a Bizottság javaslatára 2007 októberében 
az Európai Parlament és a Tanács elfogadta az árvizekről szóló irányelvet1.

Az irányelv a következő kötelezettségeket írja elő a tagállamok számára:

 az irányelv átültetése a nemzeti jogba 2009-ig;
 előzetes árvízkockázat-értékelés 2011-ig;
 árvízkockázati térképek elkészítése 2013-ig;
 árvízkockázat-kezelési tervek elkészítése 2015-ig.

Az árvízkockázatok kezelésével kapcsolatos valamennyi intézkedésre – az adatgyűjtéstől és 
értékeléstől kezdve a tervezési és operatív intézkedésekig – uniós finanszírozási eszközök 
állnak rendelkezésre. A tagállamok hatóságainak hatáskörébe tartozik a prioritások 
megválasztása.

Következtetések

A Bizottság nem léphet fel ebben az ügyben.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. április 24.

A szóban forgó petíció megvitatására a Petíciós Bizottság 2008. december 1-jei ülésének 
keretében került sor. Az ülés során határozat született arról, hogy a petíciót lezárhatják annak 
igazolását követően, hogy a Longford megyei N4-es út építéséhez nem használtak fel uniós 
forrásokat.
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. október 23-i 2007/60/EK irányelve az árvízkockázatok értékeléséről 

és kezeléséről (HL L 288., 2007.11.6.)
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A Bizottság ezúton megerősíti, hogy a szóban forgó út megépítéséhez nem nyújtottak 
közösségi finanszírozást.


