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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiția nr. 1029/2007, adresată de Freddy Kerr, de cetățenie irlandeză, privind 
inundarea fermei sale și alte probleme cauzate de autostrada N4 din apropiere 
(Comitatul Longford)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, a cărui fermă face legătura cu autostrada N4 (ruta principală dintre Dublin și 
Sligo), critică pasivitatea reprezentanților din Consiliul Comitatului Longford, care nu au 
realizat lucrările de infrastructură necesare pentru a împiedica inundarea constantă a 
proprietății sale. Petiționarul menționează că principala problemă constă în defecțiunile de la 
canalul subteran de evacuare a apei situat sub autostradă. Potrivit spuselor petiționarului, noile 
lucrări de întreținere a stratului superior au înrăutățit lucrurile, întrucât nivelul autostrăzii a 
fost ridicat la un nivel superior nivelului proprietății. Petiționarul susține că apa din subteran 
împreună cu sporirea traficului și a greutății au continuat să agraveze situația. Conform 
spuselor sale, Consiliul Comitatului Longford a desfășurat doar lucrări superficiale, zona de 
tranziție a fermei degenerându-se treptat. Petiționarul este de părere că au fost încălcate liniile 
directoare europene privind drenarea autostrăzilor și solicită intervenția Parlamentului 
European, întrucât plângerile înaintate Consiliului Comitatului nu au avut succes.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 martie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentului de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

Petiționarul, a cărui fermă se învecinează cu autostrada N4 (ruta principală dintre Dublin și 
Sligo), critică pasivitatea reprezentanților din Consiliul Comitatului Longford, care nu au 
realizat lucrările de infrastructură necesare pentru a împiedica inundarea constantă a 
proprietății sale. Petiționarul menționează că principala problemă constă în defecțiunile de la 
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canalul subteran de evacuare a apei situat sub autostradă. Potrivit spuselor petiționarului, noile 
lucrări de întreținere a stratului superior au înrăutățit lucrurile, întrucât nivelul autostrăzii a 
fost ridicat la un nivel superior nivelului proprietății. Petiționarul susține că apa din subteran 
împreună cu sporirea traficului și a greutății au continuat să agraveze situația. Conform 
spuselor sale, Consiliul Comitatului Longford a desfășurat doar lucrări superficiale, zona de 
tranziție a fermei degenerându-se treptat. Petiționarul este de părere că au fost încălcate liniile 
directoare privind drenarea autostrăzilor și solicită intervenția Parlamentului European, 
întrucât plângerile înaintate Consiliului Comitatului nu au avut succes.

Referitor la problemele de întreținere a autostrăzilor și ca urmare la problemele de drenare ale 
petiționarului, Comisia nu are nicio competență cu privire la astfel de probleme. 

Cu toate acestea, în ceea ce privește problema mai generală a inundării, Comisia Europeană a 
recunoscut faptul că inundațiile reprezintă un risc în multe regiuni din UE, iar impactul 
modificării climei mărește aceste riscuri în mai multe regiuni. Ca urmare, după Propunerea 
Comisiei, din octombrie 2007, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Directiva privind 
inundațiile1.

Directiva respectivă prevede următoarele obligații pentru statele membre:

 transpunerea acesteia în cadrul legislațiilor naționale până în 2009;
 evaluarea preliminară a riscurilor de inundații până în 2011;
 cartografierea zonelor inundabile până în 2013;
 planuri de gestionare a riscurilor de inundație până în 2015.

Instrumentele de finanțare UE sunt actualmente disponibile pentru toate măsurile referitoare 
la gestionarea riscurilor de inundație, de la colectarea datelor și evaluare până la planificare și 
măsuri operaționale. Autoritățile din statele membre sunt cele care vor răspunde de stabilirea 
priorităților. 

Concluzii

Comisia nu poate lua măsuri cu privire la această problemă.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 24 aprilie 2009

Prezenta petiție a fost discutată în Comisia pentru petiții la 1 decembrie 2008. S-a hotărât cu 
această ocazie că petiția poate fi închisă în urma confirmării faptului că fondurile UE nu au 
fost folosite la construcția autostrăzii N4 în Comitatul Longford.

Comisia este acum în măsură să confirme că nu s-a alocat nicio finanțare comunitară pentru 
construcția autostrăzii.

                                               
1 Directiva 2007/60/CE din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații, JO L 288 
din 6.11.2007.


