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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0299/2007, внесена от Denis Dineen, с ирландско гражданство, 
от името на Сдружение на жителите на община Watergrasshill, относно 
извършването на неразрешена промяна в ползването и собствеността 
върху обходен път N8 Watergrasshill – инфраструктура, съфинансирана 
със средства от ЕФРР

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията съобщава относно промяна в ползването и собствеността 
върху обходен път N8 Watergrasshill – инфраструктура, съфинансирана със средства от 
ЕФРР и държавния бюджет, която е била открита през 2003 г. с цел преодоляване на 
задръстванията на движението, представляващи проблем за село Watergrasshill, 
разположено между Корк и Дъблин. Вносителят на петицията пояснява, че през 
октомври 2006 г. участък от обходния път е предоставен за експлоатация на частно 
дружество за събиране на пътни такси и че дължимите такси представляват 
демотивиращ фактор за ползвателите, които предпочитат отново да минават през 
селото. Според вносителя на петицията увеличаването на пътния трафик в резултат от 
тези промени на практика е обезсмислило предназначението на обходния път и 
жителите на Watergrasshill са изправени пред ситуация, подобна на тази преди 
изграждането на инфраструктурата.

2. Допустимост 

Обявена за допустима на 3 септември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 декември 2007 г.
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Обходният път на Watergrasshill, до който се отнася гореспоменатата петиция, е 
финансиран със средства както от Кохезионния фонд, така и от Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР).

В изброените по долу точки от надлежно подписаното заявление за финансиране със 
средства от ЕФРР, подадено от ирландска страна, се съдържат следните факти, които са 
от значение за разглеждането на петиция № 299/2007:

В т. 4 се посочва, че главната цел на въпросния голям проект се състои в понижаване 
продължителността на пътуванията, намаляване броя на задръстванията на движението, 
общо повишаване на нивото на безопасност на движението в района на път N8, както и 
в ограничаване на задръстванията по главната улица посредством отклоняване на 
транзитния трафик от Watergrasshill. Една от допълнителните цели се състои в 
отклоняване на транзитния трафик от местната пътна мрежа, като по този начин се 
намалява броят на задръстванията, подобряват се екологичните стандарти и се 
повишава нивото на безопасност.

В т. 4.3 се посочва, че основните облагодетелствани от инфраструктурата лица са 
всички ползватели на въпросния път, включително и онези, които го ползват с частна, 
търговска и туристическа цел. Посочва се, че пътят ще отклони от Watergrasshill 
значителна част от трафика.

В т. 7.1.2 се посочва, че ирландските органи са отговорили отрицателно на въпроса 
дали се очаква проектът да генерира приходи от тарифи или такси, заплащани от 
ползвателите.

Що се отнася до очакваната степен на използване, в т. 7.2.5 се посочва, че през 1995 г. 
трафикът през селото възлиза на 11 273 превозни средства на ден, 13% от които са 
тежкотоварни автомобили (ТТА). Очаква се прогнозната степен на използване на 
обходния път да достигне 24 700 превозни средства до 2014 г.

Съгласно т. 12.1 ирландските власти са отговорили утвърдително на въпроса дали 
настоящият проект е допълнение към проекти, финансирани със средства от 
Кохезионния фонд.

Следва да се отбележи, че в заявлението за финансиране със средства от ЕФРР 
ирландските органи изрично изключват възможността за събиране на такси за ползване 
на обходния път. Комисията отбелязва, че въвеждането на пътни такси е последвано от 
увеличаване на транзитния трафик през Watergrasshill, както е изложено в петицията. 
Комисията също така приема за сведение посочената в петицията промяна в 
собствеността върху обходния път. Освен това ирландските органи не са уведомили 
Комисията относно своето намерение да въведат такси за ползването на обходния път 
през октомври 2006 г.

Изглежда, че въвеждането на пътни такси вероятно е допринесло за нарастване на 
нивото на пътния трафик през Watergrasshill, както и че нивото на трафика в селото до 
голяма степен е сходно с това преди откриването на обходния път. С оглед на 
изложеното по-горе Комисията счита, че е налице достатъчно основание за евентуално 
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извършване на проверка по въпроса за това дали обходният път понастоящем се 
експлоатира и използва по първоначално предвидения за това начин и дали е настъпила 
промяна в характера на собствеността. Следователно службите на Комисията вземат 
решение да изпратят официално писмо до Националния одитен орган на Ирландия с 
искане за извършване на проверка по случая и представяне на съответен доклад.

4. Отговор от Комисията, получен на 10 юни 2008 г..

С писмо от 21 декември 2007 г. Европейската комисия изиска от ирландските органи да 
извършат проверка по редица въпроси, възникнали в контекста на горната петиция.

В резултат на проверката бяха направени следните заключения:

(i) в миналото движението по пътната артерия през село Watergrasshill е силно 
натоварено поради местоположението на селото на междуградския път „Корк -
Дъблин”;

(ii) откриването на обходния път през 2003 г. довежда до значително намаляване 
на трафика през Watergrasshill (3 536 превозни средства на ден през януари 
2006 г.);

(iii) в рамките на периода до октомври 2006 г .  транзитният трафик през 
Watergrasshill нараства до над 10 000 превозни средства на ден след 
откриването на минаващата в съседство платена магистрална отсечка 
Rathcormac-Fermoy;

(iv) през януари 2007 г обаче трафикът отново спада до малко над 6 000 превозни 
средства на ден;

(v) в резултат от специални мерки за намаляване/управление на трафика, 
предприети през 2007 г., трафикът продължава да спада; през януари 2008 г. 
той възлиза на 5 623 превозни средства на ден, 14% от които са тежкотоварни 
автомобили (ТТА);

(vi) този спад в броя на превозните средства (5 623 превозни средства на ден) е 
регистриран преди неотдавнашното въвеждане на забрана за влизане в селото 
на автомобили с тегло над 3 тона;

(vii) понастоящем местният трафик съставлява значителен дял от общия обем на 
трафика в селото;

(viii) не е извършена „неразрешена промяна в ползването“ на обходния път, нито в 
собствеността върху него. По протежението на обходния път не са
разположени пунктове за събиране на такси. Движението по последните 2 км 
от северния участък на обходния път непосредствено продължава по маршрута 
на обходен път M8 Rathcormac/Fermoy. В района на обходен път M8 
Rathcormac/Fermoy, на около 1,5 км северно от мястото на събиране на двата 
пътя, е разположен пункт за събиране на такси. Това означава, че двата пътя 
представляват последователни отсечки. Обходният път и пълната площ на 
земята, придобита за неговото изграждане, запазват статута си на публична 
собственост.

(ix) не е извършено нарушение на условията, предвидени съгласно решението на 
Комисията. Всички работи, описани в заявлението, подадено до Европейската 
комисия през 2002 г. във връзка с обходния път на Watergrasshill, са 
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неразделна част от проекта за изграждане на обходния път и по никакъв начин 
не са свързани с минаващия в съседство платен участък Rathcormac/Fermoy;

(x) ирландските органи изразяват надежда, че отговорът им ще бъде 
удовлетворяващ за членовете на сдружението на жителите на община 
Watergrasshill.

Ирландските органи твърдят, че изчисленото през 1993 г. ниво на трафика в селото 
възлиза на 11 273 превозни средства на ден. През 2003 г., непосредствено преди 
откриването на новия обходен път, то възлиза на около 15 900 превозни средства на 
ден.

Значителна част от трафика се поема от новия обходен път на Watergrasshill, като 
изчисленото ниво на трафика в селото през януари 2006 г. (преди откриването на 
минаващия в съседство обходен път M8 Rathcormac/Fermoy) възлиза на 3 536 превозни 
средства на ден.

Трафикът в Watergrasshill

Долната таблица съдържа количествени данни за нивото на трафика по главната улица 
на Watergrasshill. Данните за януари 2006 г. отразяват положението преди откриването 
на път M8 Rathcormac/Fermoy, а тези за октомври 2006 г. - положението след 
откриването на минаващия в съседство платен път през октомври 2006 г.

Обект 2003 г. януари 2006 г. октомври 2006 
г. януари 2007 г. януари 2008 г.

(преди обх. 
път)

Трафик Трафик Трафик Трафик ТТА (%) Трафик ТТА (%)

Главна улица на 
с. Watergrasshill 

15 900
(приблизителна 

стойност)
3 536 10 336 6 289 8,5 5 623 14

Ирландските власти не отричат, че след откриването на обходния път M8 
Rathcormac/Fermoy се наблюдава значително покачване в нивото на трафика през 
Watergrasshill.

След провеждането на кампания срещу пътните такси нивото на трафика в селото се 
понижава, като през януари 2007 г възлиза на малко над 6 000 превозни средства на 
ден. През 2007 г. са предприети редица действия, целящи намаляване на трафика и 
подобряване състоянието на пътния възел. Съгласно резултатите от анализа, извършен 
през януари 2008 г., нивото на трафика понастоящем възлиза на около 5 600 превозни 
средства на ден. Ирландските органи подчертават, че тази цифра се отнася до периода 
преди неотдавнашното въвеждане на забрана за влизане в селото на превозни средства 
с тегло над 3 тона. Освен това местният трафик съставлява значителна част от 
въпросните 5 600 превозни средства.

Промяна в ползването или в собствеността върху обходния път на Watergrasshill

Ирландските органи заявяват, че не е налице действителна промяна в ползването на 
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обходния път на Watergrasshill или в собствеността върху него. Дейността по 
поддръжката на обходния път остава в обсега на компетентност на публичните органи, 
а самият път и пълната площ на земята, придобита във връзка с неговото изграждане, 
запазват статута си на изцяло публична собственост.

Участъкът от националната пътна мрежа, който преминава в съседство с обходния път 
на Watergrasshill, е изграден въз основа на проект за платен път на концесия. Началната 
отсечка на този участък, известен като обходен път M8 Rathcormac/Fermoy, се намира в 
северния край на обходния път на Watergrasshill. Въпросният участък и обходният път 
на Watergrasshill са напълно независими един от друг. Тъй като става дума за две 
последователни отсечки, северната част на обходния път Watergrasshill естествено “се 
влива” в южната част на M8 Rathcormac/Fermoy. Преди изграждането на M8 
Rathcormac/Fermoy северната част на обходния път на Watergrasshill, който е с две 
платна за движение, е свързана със съществуващия път от националната мрежа чрез 
„временен” път с едно платно. Изграждането на обходния път M8 Rathcormac/Fermoy 
дава възможност за закриване на тази„временна” връзка и пренасочване на движението 
към новия обходен път.

Движението по последните 2 км от северния участък на обходния път Watergrasshill 
непосредствено продължава по маршрута на обходен път M8 Rathcormac/Fermoy. 
Пунктът за събиране на такси е разположен в района на M8 Rathcormac/Fermoy, на 
около 1,5 км северно от мястото на събиране на двата пътя.

Съответствие с изискванията за получаване на помощ от ЕФРР, в това число и с 
разпоредбите на решението на Комисията за отпускане на помощ, по отношение на 
обходния път на Watergrasshill?

Ирландските органи потвърдиха, че всички работи, описани в заявлението за отпускане 
на помощ от ЕС за обходния път на Watergrasshill, са необходима и неразделна част от 
изграждането на пътя. Нито една от дейностите в рамките на проекта за изграждане на 
обходния път не е извършена като подготовка или предварителни действия преди 
въвеждането на евентуални такси за ползването на прилежаща пътна отсечка от 
националната мрежа или с цел улесняване по какъвто и да било начин на бъдещото 
въвеждане на пътни такси. Това може да се потвърди, като се сравни 
последователността във времето на двата проекта. Етапът на планиране и проектиране 
на обходния път на Watergrasshill съвпада с етапа на обсъждане на политиката за 
въвеждане на пътни такси в Ирландия, когато все още не са налице конкретни решения 
по отношение на местата на събиране на такси по главните пътища от националната 
мрежа. Не биха били възможни никакви допълнения към договора или последващи 
отделни договори без повторно провеждане на предвидените в закона публични 
консултации. Ирландските органи заявяват, че е налице пълно спазване на 
разпоредбите на решението на Комисията за отпускане на помощ, както и че през 2006 
г. не е възникнала необходимост от уведомяване на Комисията за въвеждането на такси 
за ползването на преминаващата в съседство пътна отсечка Rathcormac – Fermoy, тъй 
като въпросният проект не е бил финансиран със средства от ЕФРР или от Кохезионния 
фонд и не е била налице връзка с одобреното вече финансиране на обходния път на 
Watergrasshill.
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Комисията е уверена в това, че разясненията, предоставени от ирландските органи, ще 
бъдат от полза на Европейския парламент при изготвянето на отговор на петицията, 
внесена от името на сдружението на жителите на община Watergrasshill.
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