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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1029/2007, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Freddy Kerr, par 
applūšanu un citām problēmām, kas ir saistītas ar to, ka viņa saimniecība atrodas 
tuvu N4 ceļam (Longfordas grāfiste)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kura saimniecība atrodas pie N4 ceļa (galvenais ceļš no Dublinas uz 
Slaigo), kritizē Longfordas grāfistes padomes pārstāvju pasivitāti, kuri neveic nepieciešamos 
ceļa infrastruktūras uzlabošanas darbus, lai novērstu viņa zemes nepārtraukto applūšanu. 
Lūgumraksta iesniedzējs skaidro, ka galvenais problēmas iemesls ir zem ceļa izbūvētās 
caurplūdes caurules pienācīga nefunkcionēšana. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto 
informāciju jauna virsējā slāņa uzklāšana ceļam tikai pasliktināja situāciju, jo palielinājās ceļa 
virsmas augstums attiecībā pret viņa īpašumu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka pazemes 
ūdeņi, kā arī satiksmes intensitātes un transportlīdzekļu svara palielināšanās vēl vairāk 
pasliktināja situāciju. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju Longfordas 
grāfistes padome nodrošināja tikai virspusēju darbu veikšanu, un situācija pie viņa 
saimniecības robežas turpināja pasliktināties. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir 
pārkāptas ES pamatnostādnes par ceļu drenāžu, un lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību, jo 
grāfistes padomes apmeklējumi ir bijuši neveiksmīgi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 7. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī

Lūgumraksta iesniedzējs, kura saimniecība atrodas pie N4 ceļa (galvenais ceļš no Dublinas uz 
Slaigo), kritizē Longfordas grāfistes padomes pārstāvju pasivitāti, kuri neveic nepieciešamos 
ceļa infrastruktūras uzlabošanas darbus, lai novērstu viņa zemes nepārtraukto applūšanu. 
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Lūgumraksta iesniedzējs skaidro, ka galvenais problēmas iemesls ir zem ceļa izbūvētās 
caurplūdes caurules pienācīga nefunkcionēšana. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto 
informāciju jauna virsējā slāņa uzklāšana ceļam tikai pasliktināja situāciju, jo palielinājās ceļa 
virsmas augstums attiecībā pret viņa īpašumu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka pazemes 
ūdeņi, kā arī satiksmes intensitātes un transportlīdzekļu svara palielināšanās vēl vairāk 
pasliktināja situāciju. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju Longfordas 
grāfistes padome nodrošināja tikai virspusēju darbu veikšanu, un situācija pie viņa 
saimniecības robežas turpināja pasliktināties. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir 
pārkāptas ES pamatnostādnes par ceļu drenāžu, un lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību, jo 
grāfistes padomes apmeklējumi ir bijuši neveiksmīgi.

Attiecībā uz ceļu uzturēšanas jautājumiem un ceļu drenāžas problēmām, ar ko rezultātā sastopas 
lūgumraksta iesniedzējs, — Komisijai nav pilnvaru šajos jautājumos.  

Tomēr saistībā ar plašāku plūdu problēmu Eiropas Komisija ir atzinusi faktu, ka plūdi rada 
risku daudzos ES reģionos, un klimata pārmaiņas vairākos reģionos šo risku palielina. 
Rezultātā pēc Komisijas priekšlikuma Eiropas Parlaments un Padome 2007. gada oktobrī 
pieņēma Direktīvu par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību1.

Direktīvā dalībvalstīm noteikti šādi pienākumi:

 transponēšana dalībvalstu tiesību aktos līdz 2009. gadam;
 iepriekšējs plūdu riska novērtējums līdz 2011. gadam;
 plūdu kartēšana līdz 2013. gadam;
 plūdu riska pārvaldības plāni līdz 2015. gadam.

ES finansēšanas instrumenti šobrīd ir pieejami visiem ar plūdu risku pārvaldību saistītiem 
pasākumiem, sākot no datu apkopošanas līdz plānošanai un rīcības pasākumiem. Prioritāšu 
izvēle būs dalībvalstu varas iestāžu kompetencē.

Secinājumi

Komisija šajā jautājumā nevar rīkoties.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 24. aprīlī

Šis lūgumraksts tika apspriests Lūgumrakstu komitejā 2008. gada 1. decembrī. Sanāksmes 
laikā tika izlemts, ka lūgumrakstu nevar slēgt pēc apstiprinājuma, ka ES fondu līdzekļi netika 
izmantoti N4 ceļa būvei Longfordas grāfistē.

Komisija tagad var apstiprināt, ka ceļa būvei netika piešķirts Kopienas finansējums.

                                               
1 2007. gada 23. oktobra Direktīva 2007/60/EK par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību, OV L 288, 

6.11.2007.


