
CM\782466SV.doc PE414.109/REV

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för framställningar

24.4.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1029/2007, ingiven av Freddy Kerr (irländsk medborgare), om 
översvämning och andra problem i samband med den geografiska närheten mellan 
hans gård och väg N4 (grevskapet Longford)

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, vars gård gränsar till N4 (huvudled från Dublin till Sligo), kritiserar 
passiviteten hos företrädarna för grevskapsrådet i Longford, som har misslyckats med att 
utföra de väginfrastrukturarbeten som är nödvändiga för att förhindra att hans mark ständigt 
drabbas av översvämningar. Framställaren förklarar att det huvudsakliga problemet beror på 
en vägtrumma under vägen som inte fungerar ordentligt. Enligt framställaren förvärrades 
problemet av ett nytt beläggningsunderhåll av vägytan, eftersom vägnivån höjdes till en 
ogynnsam nivå för hans egendom. Framställaren hävdar att grundvattnet och den ökade 
volymen och vikten av trafiken förvärrade situationen ytterligare. Enligt honom utförde 
grevskapsrådet i Longford bara ytliga arbeten, och området som hörde till hans egendom 
fortsatte att förstöras. Framställaren anser att EU:s riktlinjer om vägdränering har frångåtts 
och ber Europaparlamentet om hjälp, eftersom hans klagomål till grevskapsrådet inte har gjort 
någon nytta.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 7 mars 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 26 september 2008

Framställaren, vars gård gränsar till N4 (huvudled från Dublin till Sligo), kritiserar 
passiviteten hos företrädarna för grevskapsrådet i Longford, som har misslyckats med att 
utföra de väginfrastrukturarbeten som är nödvändiga för att förhindra att hans mark ständigt 
drabbas av översvämningar. Framställaren förklarar att det huvudsakliga problemet beror på 
en vägtrumma under vägen som inte fungerar ordentligt. Enligt framställaren förvärrades 
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problemet av ett nytt beläggningsunderhåll av vägytan, eftersom vägnivån höjdes till en 
ogynnsam nivå för hans egendom. Framställaren hävdar att grundvattnet och den ökade 
volymen och vikten av trafiken förvärrade situationen ytterligare. Han hävdar vidare att 
grevskapsrådet i Longford bara utförde ytliga arbeten, och området som hörde till hans 
egendom fortsatte att förstöras. Framställaren anser att EU:s riktlinjer om vägdränering har 
frångåtts och ber Europaparlamentet om hjälp, eftersom hans klagomål till grevskapsrådet inte 
har gjort någon nytta.

Kommissionen har ingen behörighet i frågor som rör vägunderhåll och de dräneringsproblem 
som framställaren har drabbats av till följd av detta.

När det gäller den mer allmänna frågan om översvämningar är kommissionen emellertid 
medveten om att översvämningar utgör en risk i många EU-regioner och att 
klimatförändringen leder till att dessa risker ökar i flera regioner. Europaparlamentet och 
rådet antog därför, på kommissionens förslag, direktivet om översvämningar i oktober 20071.

Medlemsstaterna har följande skyldigheter enligt direktivet:

 Direktivet ska införlivas med den nationella lagstiftningen senast 2009.
 En preliminär bedömning av översvämningsrisker ska utarbetas senast 2011.
 Kartor över översvämningshotade områden ska utarbetas senast 2013.
 Planer för hantering av översvämningsrisker ska utarbetas senast 2015.

EU har finansieringsinstrument tillgängliga för alla typer av åtgärder som rör hantering av
översvämningsrisker, från insamling och utvärdering av data till planering och operativa 
åtgärder. Det är medlemsstaternas myndigheter som ansvarar för att fastställa sina 
prioriteringar.

Slutsatser

Kommissionen kan inte vidta några åtgärder i detta ärende.

4. Kommissionens svar, mottaget den 24 april 2009

Framställningen behandlades i utskottet för framställningar den 1 december 2008. Vid detta 
sammanträde beslutades att framställningen skulle kunna avslutas om det blir bekräftat att 
EU-medel inte användes vid anläggandet av väg N4 i grevskapet Longford.

Kommissionen kan härmed bekräfta att inga gemenskapsmedel anslogs till anläggandet av 
vägen.
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