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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1029/2007, imressqa mis-Sur Freddy Kerr, ta’ nazzjonalità 
Irlandiża, dwar l-għargħar u problemi oħra relatati mal-viċinanza tar-
razzett tiegħu mat-triq N4 (il-Kontea ta’ Longford)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li għandu r-razzett tiegħu jmiss mat-triq N4 (triq ewlenija minn Dublin għal 
Sligo), jikkritika l-passività tar-rappreżentanti tal-Kunsill tal-Kontea ta’ Longford li naqsu 
milli jwettqu x-xogħlijiet meħtieġa għall-infrastruttura tat-triq sabiex jimpedixxu l-għargħar 
kostanti tal-art tiegħu. Il-petizzjonant jispjega li l-problema ewlenija hija kkawżata minn 
kanal li għaddej minn taħt it-triq u li mhuwiex qiegħed jaħdem sew. Skont il-petizzjonant, il-
kisi ġdid tat-triq li sar għall-manutenzjoni għamel il-problema agħar minħabba li l-livell tat-
triq ġie mgħolli b’mod ħażin meta mqabbel mal-livell tal-proprjetà tiegħu. Il-petizzjonant 
isostni li l-ilma ta’ taħt l-art u ż-żieda fil-volum u fit-toqol tat-traffiku ggravaw aktar is-
sitwazzjoni. Fl-opinjoni tiegħu, il-Kunsill tal-Kontea ta’ Longford wettaq biss xogħlijiet 
superfiċjali u z-zona tal-konfini tar-razzett baqgħet sejra għall-agħar. Il-petizzjonant jidhirlu li 
ma hemmx konformità mal-linji gwida tal-UE dwar id-Drenaġġ tat-Triq u jitlob lill-Parlament 
Ewropew għall-għajnuna minħabba li l-ilmenti li ressaq lill-Kunsill tal-Kontea ma kellhomx 
suċċess.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Marzu 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Settembru 2008.

Il-petizzjonant, li għandu r-razzett tiegħu jmiss mat-triq N4 (triq ewlenija minn Dublin għal 
Sligo) jikkritika l-passività tar-rappreżentanti tal-Kunsill tal-Kontea ta’ Longford li naqsu 
milli jwettqu x-xogħlijiet meħtieġa għall-infrastruttura tat-triq sabiex jimpedixxu l-għargħar 
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kostanti tal-art tiegħu. Il-petizzjonant jispjega li l-problema ewlenija hija kkawżata minn 
kanal li jgħaddi minn taħt it-triq u li mhuwiex qiegħed jaħdem sew. Skont il-petizzjonant, il-
kisi ġdid tat-triq li sar għall-manutenzjoni għamel il-problema agħar minħabba li l-livell tat-
triq ġie mgħolli b’mod ħażin meta mqabbel mal-livell tal-proprjetà tiegħu. Il-petizzjonant 
isostni li l-ilma ta’ taħt l-art u ż-żieda fil-volum u fit-toqol tat-traffiku ggravaw aktar is-
sitwazzjoni. Fl-opinjoni tiegħu, il-Kunsill tal-Kontea ta’ Longford wettaq biss xogħlijiet 
superfiċjali u z-zona tal-konfini tar-razzett baqgħet sejra għall-agħar. Il-petizzjonant jidhirlu li 
ma hemmx konformità mal-linji gwida tal-UE dwar id-Drenaġġ tat-Triq u jitlob lill-Parlament 
Ewropew għall-għajnuna minħabba li l-ilmenti li ressaq lill-Kunsill tal-Kontea ma kellhomx 
suċċess.

Rigward il-kwistjonijiet tal-manutenzjoni tat-triq u l-problemi tad-drenaġġ tal-petizzjonant, il-
Kummissjoni m’għandha ebda kompetenza f’dawn il-materji.  

Madankollu, rigward il-kwistjoni aktar ġenerali tal-għargħar, il-Kummissjoni Ewropea 
irrikonoxxiet il-fatt li l-għargħar huma periklu f’ħafna reġjuni tal-UE, bl-impatt tal-bidla fil-
klima li qed ikabbar dawn il-perikli f’bosta reġjuni. Għalhekk, wara Proposta tal-
Kummissjoni, f’Ottubru 2007, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw id-Direttiva dwar l-
Għargħar1.

Id-direttiva tipprevedi l-obbligi li ġejjin għall-Istati Membri:

 it-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali sal-2009;
 l-evalwazzjoni preliminari tar-riskju tal-għargħar sal-2011;
 mappa tal-għargħar sal-2013;
 pjanijiet għal ġestjoni ta’ riskju tal-għargħar sal-2015.

L-għodod ta’ finanzjament tal-UE huma attwalament disponibbli għall-miżuri kollha relatati 
mal-ġestjoni ta’ riskju tal-għargħar, minn ġbir u evalwar ta’ dejta sa mizuri ta’ ppjanar u 
oħrajn operattivi. L-awtoritajiet tal-Istati Membri ser ikunu responsabbli biex jagħzlu l-
prijoritajiet tagħhom.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni ma tista’ tieħu l-ebda azzjoni f’din il-kwistjoni.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta’ April 2009.

Il-petizzjoni ġiet diskussa fil-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-1 ta’ Diċembru 2008. Matul din
il-laqgħa ġie deċiż li l-petizzjoni setgħet tingħalaq wara li jiġi kkonfermat li ma ntużawx fondi 
tal-UE fil-kostruzzjoni tat-triq N4 fil-Kontea ta’ Longford.

Il-Kummissjoni issa tista’ tikkonferma li l-ebda fondi komunitarji ma ġew allokati għall-
kostruzzjoni tat-triq.
                                               
1 Direttiva 2007/60/KE tat-23 t’Ottubru 2007 dwar l-evalwazzjoni u l-ġestjoni tar-riskji tal-għargħar, ĠU L288 

tas-6.11.2007
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