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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1029/2007, którą złożył Freddy Kerr (Irlandia), w sprawie
podtapiania terenu i innych problemów związanych z niewielką odległością 
dzielącą jego gospodarstwo rolne od drogi N4 (hrabstwo Longford)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, – właściciel gospodarstwa rolnego, które sąsiaduje z drogą N4 (główna 
trasa łącząca Dublin i Sligo), krytykuje bierność przedstawicieli Rady Hrabstwa Longford, 
którzy nie przeprowadzili koniecznych prac związanych z infrastrukturą drogi mających 
na celu zapobiegnięcie nieustannemu podtapianiu jego ziem. Składający petycję wyjaśnia, że 
przyczyną największego problemu jest niewłaściwe działanie przepustu biegnącego pod 
drogą. Według składającego petycję nowa warstwa nawierzchni pogorszyła sytuację, 
ponieważ poziom drogi stał się wyższy niż poziom jego ziem i oddziałuje na nie 
w niekorzystny sposób. Składający petycję utrzymuje, że wody podziemne oraz wzrost 
natężenia ruchu i ciężaru pojazdów dodatkowo zwiększyły problem. Jego zdaniem Rada 
Hrabstwa Longford przeprowadziła jedynie powierzchowne prace, a obszar leżący na granicy 
jego gospodarstwa ulega zniszczeniu. Według składającego petycję doszło do naruszenia 
wytycznych UE w sprawie odprowadzania wody w okolicy dróg i zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o pomoc, ponieważ skargi skierowane do Rady Hrabstwa Longford okazały się 
bezskuteczne.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 marca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Składający petycję, – właściciel gospodarstwa rolnego, które sąsiaduje z drogą N4 (główna 
trasa łącząca Dublin i Sligo), krytykuje bierność przedstawicieli Rady Hrabstwa Longford, 
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którzy nie przeprowadzili koniecznych prac związanych z infrastrukturą drogi mających 
na celu zapobiegnięcie nieustannemu podtapianiu jego ziem. Składający petycję wyjaśnia, że 
przyczyną największego problemu jest niewłaściwe działanie przepustu biegnącego pod 
drogą. Według składającego petycję nowa warstwa nawierzchni pogorszyła sytuację, 
ponieważ poziom drogi stał się wyższy niż poziom jego ziem i oddziałuje na nie 
w niekorzystny sposób. Składający petycję utrzymuje, że wody podziemne oraz wzrost 
natężenia ruchu i ciężaru pojazdów dodatkowo zwiększyły problem. Jego zdaniem Rada 
Hrabstwa Longford przeprowadziła jedynie powierzchowne prace, a obszar leżący na granicy 
jego gospodarstwa ulega zniszczeniu. Według składającego petycję doszło do naruszenia 
wytycznych UE w sprawie odprowadzania wody w okolicy dróg i zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o pomoc, ponieważ skargi skierowane do Rady Hrabstwa Longford okazały się 
bezskuteczne.

W odniesieniu do utrzymania dróg i wynikających w związku z tym problemów odwadniania 
ziem składającego petycję, Komisja nie posiada w tym zakresie kompetencji.

Jednakże w odniesieniu do bardziej ogólnych problemów podtapiania Komisja Europejska 
uznała, że powodzie stanowią ryzyko dla wielu regionów UE, przy czym wpływ zmian 
klimatycznych intensyfikuje to zagrożenie w kilku regionach. W rezultacie po przedstawieniu 
przez Komisję wniosku w październiku 2007 r. Parlament Europejski wraz z Radą przyjął 
dyrektywę w sprawie powodzi1.

Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do:

 transponowania przepisów dyrektywy do prawa krajowego do 2009 r.;
 przeprowadzenia wstępnej oceny ryzyka powodziowego do 2011 r.;
 utworzenia map zagrożenia i ryzyka powodziowego do 2013 r.;
 opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym do 2015 r.

Narzędzie finansowe UE są dostępne dla wszystkich środków związanych z zarządzaniem 
ryzykiem powodziowym, począwszy od zbierania danych i przeprowadzenia oceny, 
a kończąc na środkach planowania i środkach operacyjnych. Władze państw członkowskich 
są odpowiedzialne za ustalenie swoich priorytetów.

Wnioski

Komisja nie może podjąć w tym zakresie żadnych działań.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 24 kwietnia 2009 r.

Przedmiotowa petycja była omawiana podczas posiedzenia Komisji Petycji, które odbyło się
dnia 1 grudnia 2008 r. Podczas posiedzenia komisja uznała, że petycja może zostać zamknięta 
po otrzymaniu potwierdzenia, że podczas budowy drogi N4 w hrabstwie Longford nie 
wykorzystano funduszy unijnych.

                                               
1 Dyrektywa 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania 

nim, Dz.U. L 288 z 6.11.2007.
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Komisja już może potwierdzić, że żadne fundusze wspólnotowe nie zostały przeznaczone na 
budowę drogi N4.


