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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus 299/2007, Denis Dineen, Irlannin kansalainen, (Watergrasshill 
Community Association -yhdistyksen puolesta,) EAKR:n osittain rahoittaman, 
N8-tiehen kuuluvan Watergrasshillin ohikulkutien käytön ja omistajuuden 
luvattomasta muuttamisesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa EAKR:n ja kansallisten tahojen yhdessä rahoittaman, N8-
tiehen kuuluvan Watergrasshillin ohikulkutien käytön ja omistajuuden luvatonta muuttamista. 
Vuonna 2003 avatun ohikulkutien rakentamisella pyrittiin purkamaan Corkin ja Dublinin 
välillä sijaitsevaa Watergrasshillin kylää häiritseviä liikenneruuhkia. Vetoomuksen esittäjä 
kertoo, että ohikulkutien osuuden hallinnointi annettiin lokakuussa 2006 yksityisen 
tietulliyhtiön tehtäväksi, ja että yhtiön vaatima tietulli on saanut tienkäyttäjät luopumaan 
ohikulkutien käyttämisestä ja johtanut siihen, että tienkäyttäjät kulkevat jälleen kylän läpi. 
Vetoomuksen esittäjän mukaan näiden muutosten aiheuttama liikenteen kasvu on käytännössä 
kumonnut ohikulkutien odotetut myönteiset vaikutukset, ja Watergrasshillin asukkaat ovat 
samassa tilanteessa kuin ennen tien rakentamista.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 3. syyskuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. joulukuuta 2007.

Vetoomuksen aiheena olevaan Watergrasshillin ohikulkutiehen on myönnetty varoja sekä 
koheesiorahastosta että Euroopan aluekehitysrahastoista.  

Irlannin asianmukaisesti allekirjoitetussa hakemuksessa aluekehitysrahaston rahoituksen 
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saamiseksi on eritelty kohtia, joista seuraavat liittyvät vetoomuksen nro 299/2007 tutkintaan:

Kohdassa 4 sanotaan, että suuren hankkeen päätavoite on vähentää matka-aikaa ja 
liikenneruuhkia, parantaa N8-tietä käyttävän liikenteen turvallisuutta ja purkaa pääkadun 
ruuhkaa siirtämällä läpikulkuliikenne pois Watergrasshillistä. Lisäksi tavoitteena on siirtää 
läpikulkuliikennettä pois paikallisteiltä ja vähentää näin ruuhkia sekä parantaa ympäristöä 
koskevia normeja ja turvallisuutta.

Kohdassa 4.3 todetaan, että tien rakentamisesta hyötyvät pääasiassa kaikki tien käyttäjät, niin 
yksityiset henkilöt kuin kaupallinen liikenne ja matkailijat. Lisäksi todetaan, että tie siirtää 
huomattavan määrän liikennettä pois Watergrasshillistä.

Kohdassa 7.1.2 todetaan, että Irlannin viranomaiset antoivat kielteisen vastauksen, kun heiltä 
kysyttiin, odotetaanko hankkeen tuovan tuloja tien käyttäjiltä vaadittavien tullimaksujen tai 
muiden maksujen muodossa.

Kohdassa 7.2.5, joka koskee ennustettua käyttöastetta, todetaan, että vuonna 1995 kylän läpi 
kulkevan liikenteen määrä oli 11 273 ajoneuvoa päivässä, josta 13 prosenttia raskasta 
liikennettä. Vuoteen 2014 mennessä ohikulkutien käyttöasteen odotetaan nousevan 
24 700 ajoneuvoon.

Kohdassa 12.1 Irlannin viranomaiset vastasivat myöntävästi kysymykseen siitä, täydentääkö 
hanke jotakin koheesiorahaston rahoittamaa hanketta. 

On syytä huomata, että aluekehitysrahastolle osoittamassaan hakemuksessa Irlannin 
viranomaiset nimenomaisesti luopuivat ohikulkutien käyttäjien tietulleista. Komissio panee 
merkille, että Watergrasshillin läpi kulkevan liikenteen määrä on lisääntynyt tietullin 
käyttöönoton jälkeen, kuten vetoomuksessa todetaan. Komissio panee merkille myös 
vetoomuksessa esitetyn maininnan ohikulkutien omistajuuden muuttumisesta. Irlannin 
viranomaiset eivät ilmoittaneet komissiolle aikomuksestaan ottaa ohikulkutiellä käyttöön 
tietullit lokakuussa 2006.

Näyttää siltä, että tietullien käyttöönotto on saattanut lisätä Watergrasshillin läpi kulkevaa 
liikennettä ja että liikenteen määrä tässä kylässä on lähes sama kuin ennen ohikulkutien 
avaamista. Komissio katsoo edellä kerrotun perusteella, että on olemassa riittävät perusteet 
tutkia, käytetäänkö ohikulkutietä tätä nykyä alun perin tarkoitetulla tavalla ja onko 
omistajuuden luonteessa tapahtunut muutos. Tämän vuoksi komission yksiköt ovat päättäneet 
lähettää Irlannin kansalliselle tarkastusviranomaiselle virallisen kirjeen, jossa sitä pyydetään 
tutkimaan asia ja raportoimaan tutkinnan tuloksista.

4. Komission vastaus, saatu 10. kesäkuuta 2008.

Euroopan komissio lähetti Irlannin viranomaiselle 21. joulukuuta 2007 päivätyn kirjeen, jossa 
se pyysi viranomaisia tutkimaan tässä vetoomuksessa esiin tuotuja lukuisia kysymyksiä.  

Tutkinnan päätelmät:
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(i) Pääväylien liikenne on aina ollut hyvin raskasta Watergrasshillin kylässä, joka 
sijaitsee Corkin ja Dublinin yhdistävällä väylällä.

(ii) Ohikulkutien avaamisen jälkeen vuonna 2003 Watergrasshillin läpi kulkeva liikenne 
väheni merkittävästi (3 536 ajoneuvoa päivässä tammikuussa 2006).

(iii) Vuoden 2006 lokakuussa, kun rinnakkainen maksullinen Rathcormac-Fermoyn 
moottoritieosuus oli avattu, Watergrasshillin läpi kulkevan liikenteen määrä nousi 
yli 10 000 ajoneuvoon päivässä.

(iv) Vuoden 2007 tammikuuhun mennessä liikenteen määrä oli kuitenkin laskenut 
hieman yli 6 000 ajoneuvoon päivässä.

(v) Vuoden 2008 tammikuuhun mennessä liikenteen määrä oli laskenut edelleen 
5 623 ajoneuvoon (joista 14 prosenttia raskaita ajoneuvoja) päivässä, sen jälkeen, 
kun vuonna 2007 oli toteutettu erityisiä toimenpiteitä liikenteen keventämiseksi ja 
hallinnoimiseksi.

(vi) Kyseinen 5 623 ajoneuvon lukumäärä kirjattiin ylös ennen hiljattain annetun kolmen 
tonnin painorajoituksen soveltamista kylään saapuviin autoihin.

(vii) Merkittävä osuus kylän kaikesta liikenteestä on tällä hetkellä paikallisliikennettä.

(viii) Ohikulkutien käyttöä ei ole muutettu luvattomasti ja sen omistajuus ei ole 
muuttunut. Ohikulkutien osuudella ei peritä tietulleja. Liikenne ohikulkutien 
pohjoisosan kahden viimeisen kilometrin osuudelta ohjautuu suoraan M8-tien 
Rathcormac-Fermoyn ohikulkutielle. Tietulli sijaitsee M8-tien Rathcormac-Fermoyn 
ohikulkutiellä noin 1,5 kilometriä pohjoiseen kyseisten teiden yhtymäkohdasta. 
Tästä ilmenee se, että kyseiset kaksi tietä jatkuvat yhtenäisenä ilman katkosta. 
Ohikulkutie ja kaikki sen rakentamista varten hankitut maa-alueet ovat edelleen 
julkisessa omistuksessa.

(ix) Komission päätöksen säännöksiä ei ole rikottu. Vuonna 2002 Euroopan komissiolle 
tehdyssä Watergrasshillin ohikulkutietä koskevassa hakemuksessa selostetut 
rakennustyöt koskevat ohikulkutiehanketta, eivätkä liity millään tavalla 
rinnakkaiseen Rathcormac-Fermoyn maksulliseen osuuteen.

(x) Irlannin viranomaiset toivovat, että Watergrasshill Community Association -
yhdistyksen esittämät huolenaiheet on pystytty selvittämään asianmukaisesti.

Irlannin viranomaisten mukaan kylässä mitattu liikenteen määrä oli 11 273 ajoneuvoa 
päivässä vuonna 1993. Vastaava määrä oli arviolta noin 15 900 ajoneuvoa päivässä 
vuonna 2003 juuri ennen uuden ohikulkutien avaamista. 

Huomattavan suuri osuus liikenteestä siirtyi uudelle Watergrasshillin ohikulkutielle ja 
vuoden 2006 tammikuussa mitattu kylän läpi kulkevan liikenteen määrä (ennen rinnakkaisen 
M8-tien Rathcormac-Fermoyn ohikulkutien avaamista) oli 3 536 ajoneuvoa päivässä.  

Liikenne Watergrasshillin kylässä

Alla olevassa taulukossa on esitetty Watergrasshillin pääkadulla mitatun liikenteen määrät. 
Vuoden 2006 tammikuun lukemat on mitattu ennen rinnakkaisen M8-tien Rathcormac-
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Fermoyn ohikulkutien avaamista ja vuoden 2006 lokakuun lukemat on mitattu kyseisen 
rinnakkaisen maksullisen tieosuuden avaamisen jälkeen lokakuussa 2006. 

Paikka 2003 Tammikuu 
2006

Lokakuu 
2006

Tammikuu 
2007

Tammikuu 
2008

(ennen 
ohikulkutien 
avaamista)

liikenne liikenne liikenne liikenne
raskas-
liikenne 

(%)
liikenne

raskas-
liikenne 

(%)
Watergrasshillin 

kylän
pääkatu

15 900
(arvio) 3 536 10 336 6 289 8,5 5 623 14

Irlannin viranomaiset eivät kiistä sitä, että Watergrasshillin kylän läpi kulkevan liikenteen 
määrä kasvoi merkittävästi M8-tien Rathcormac-Fermoyn ohikulkutien avaamisen jälkeen.  

Tietulleja vastustavan kampanjan loputtua liikenteen määrä kylässä oli laskenut hieman yli 
6 000 ajoneuvoon päivässä vuoden 2007 tammikuussa. Vuoden 2007 aikana toteutettiin 
erilaisia parannustöitä liikenteen keventämiseksi ja liittymien parantamiseksi. Vuoden 2008 
tammikuussa tehty arvio liikenteen määrästä osoittaa, että liikenteen määrä on tällä hetkellä
noin 5 600 ajoneuvoa päivässä. Irlannin viranomaiset painottavat, että kyseinen lukumäärä 
kirjattiin ylös ennen hiljattain annetun kolmen tonnin painorajoituksen soveltamista kylään 
saapuviin autoihin.  Lisäksi merkittävä osuus näistä 5 600 ajoneuvosta on paikallisliikennettä.

Watergrasshillin ohikulkutien käytön ja omistajuuden muuttaminen

Irlannin viranomaiset ilmoittivat, että Watergrasshillin ohikulkutien käyttö tai sen omistajuus 
ei ole muuttunut. Julkiset viranomaiset vastaavat edelleen ohikulkutien ylläpidosta ja 
ohikulkutiestä, ja kaikki sen rakentamista varten hankitut maa-alueet ovat edelleen julkisessa 
omistuksessa.  

Watergrasshillin ohikulkutiehen liitetyn kansallisen tieverkoston tieosuudesta kehitettiin 
maksullinen tie. M8-tien Rathcormac-Fermoyn ohikulkutienä tunnettu tie alkaa 
Watergrasshillin ohikulkutien pohjoisesta päästä. Se on täysin erillinen tie, joka ei kuulu 
Watergrasshillin ohikulkutiehen. Kyseiset kaksi tietä jatkuvat yhtenäisenä ilman katkosta, ja 
siksi Watergrasshillin ohikulkutien pohjoispää luonnollisesti yhtyy Rathcormac-Fermoyn 
ohikulkutien eteläpäähän. Ennen M8-tien Rathcormac-Fermoyn ohikulkutien rakentamista 
Watergrasshillin ohikulkutien kaksikaistaisen ajoradan pohjoispää oli yhdistetty takaisin 
kansallisväylään väliaikaisesti yksikaistaisella tiellä. M8-tien Rathcormac-Fermoyn 
ohikulkutien valmistuttua väliaikainen yhdystie voitiin purkaa ja liikenne ohjattiin uudelle 
ohikulkutielle. 

Liikenne Watergrasshillin ohikulkutien pohjoisosan kahden viimeisen kilometrin osuudelta 
ohjautuu suoraan M8-tien Rathcormac-Fermoyn ohikulkutielle. Tietulli sijaitsee M8-tien 
Rathcormac-Fermoyn ohikulkutiellä noin 1,5 kilometriä pohjoiseen kyseisten teiden 
yhtymäkohdasta.  

Adlib Express Watermark



CM\729429FI.doc 5/5 PE400.340

FI

EAKR:n tuen edellyttämien vaatimusten sekä komission tukipäätöksen säännösten 
noudattaminen Watergrasshillin ohikulkutien osalta

Irlannin viranomaiset ovat voineet vahvistaa tiedon, jonka mukaan kaikki Watergrasshillin 
ohikulkutietä koskevassa EU-tukihakemuksessa ilmoitetut työt olivat tarpeellisia ja 
asianmukaisia ja kuuluivat ohikulkutiehankkeeseen. Ohikulkutiehankkeen yhteydessä 
suoritetuista töistä mitään osuutta ei tehty siinä tarkoituksessa, että rinnakkaiselle 
kansallisväylän osuudelle olisi suunniteltu tietullia tai valmisteltu mahdollista tietullin 
perustamista tai edistetty tulevan tietullin perustamista millään tavalla.  Asia voidaan tarkistaa 
yksinkertaisesti tutkimalla molempien hankkeiden ajankohtia. Watergrasshillin 
ohikulkutiehankkeen suunnittelu- ja laatimisvaiheessa Irlannissa vasta pohdittiin tietulleja 
koskevia toimintatapoja, ja erityisesti mitään päätöksiä ei ollut vielä tehty mahdollisten 
tietullien sijainnista kansallisilla pääväylillä. Watergrasshillia koskevaan sopimukseen olisi 
ollut mahdotonta tehdä lisäyksiä tai erillisiä lisäsopimuksia ilman uutta lakisääteistä julkista 
kuulemismenettelyä. Irlannin viranomaiset toteavat, että komission tukipäätöksen säännöksiä 
on noudatettu asianmukaisesti ja että komissiolle ei tarvitse antaa selvitystä vuonna 2006 
rinnakkaisella Rathcormac-Fermoyn tieosuudella käyttöönotetun tietullijärjestelmän osalta, 
koska kyseiseen hankkeeseen ei ole käytetty EAKR:n tai koheesiorahaston tukea ja koska 
Watergrasshillin ohikulkutiehankkeelle aiemmin hyväksytty EU:n rahoitus ei liity siihen.

Komissio uskoo, että nämä Irlannin viranomaisten antamat selvitykset auttavat Euroopan 
parlamenttia laatimaan vastauksen Watergrasshill Community Association -yhdistyksen 
vetoomukseen.
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