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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0299/2007, którą złożył Denis Dineen (Irlandia) w imieniu 
Stowarzyszenia Wspólnoty Watergrasshill, w sprawie nielegalnej zmiany 
właściciela i sposobu wykorzystania obwodnicy N8 Watergrasshill –
infrastruktury współfinansowanej z funduszu EFRR

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje o zmianie właściciela i sposobu wykorzystania obwodnicy N8 
Watergrasshill, współfinansowanej z EFRR i środków krajowych, która została otwarta 
w 2003 r. w celu likwidacji przeciążenia ruchu drogowego w miejscowości Watergrasshill 
położonej między miastem Cork a Dublinem. Składający petycję wyjaśnia, że w październiku 
2006 r. zarządzanie częścią obwodnicy przekazano prywatnej firmie zajmującej się 
pobieraniem opłat za przejazd; stwierdza również, że wysokość tych opłat zniechęca 
użytkowników dróg do korzystania z obwodnicy, wybierają oni zatem przejazd przez wioskę. 
Zdaniem składającego petycję wzrost ruchu drogowego spowodowany tymi zmianami 
w zasadzie przekreślił możliwość osiągnięcia zamierzonych celów związanych z obwodnicą, 
a mieszkańcy Watergrasshill stoją w obliczu tych samych problemów, z którymi borykali się 
przed budową infrastruktury.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 września 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 grudnia 2007 r.

Przy budowie obwodnicy Watergrasshill będącej przedmiotem powyższej petycji 
wykorzystano środki z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 
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W przytoczonych poniżej punktach irlandzkiego wniosku o finansowanie z EFRR 
zawierającego odpowiednie podpisy określono następujące istotne kwestie oceny petycji 
299/2007.

W punkcie 4 mowa jest o tym, że zasadniczym celem dużego przedsięwzięcia jest skrócenie 
czasu podróży, zmniejszenie przeciążenia ruchu, poprawa bezpieczeństwa wszystkich 
uczestników ruchu na drodze N8 oraz zmniejszenie przeciążenia ruchu występującego wzdłuż 
głównej ulicy poprzez likwidację ruchu przelotowego przez Watergrasshill. Poza tym celem 
uzupełniającym jest wyeliminowanie ruchu przelotowego z lokalnej sieci drogowej, a tym 
samym zmniejszenie przeciążenia ruchu i poprawa standardów środowiskowych oraz 
bezpieczeństwa.

W punkcie 4.3 zaznaczono, że głównymi beneficjentami tej infrastruktury są wszyscy 
użytkownicy drogi, w tym osoby prywatne, osoby prowadzące działalność handlową i turyści. 
Punkt mówi o tym, że droga ta wyeliminuje znaczne natężenie ruchu w Watergrasshill.

W punkcie 7.1.2 stwierdza się, że władze irlandzkie odpowiedziały negatywnie na pytanie, 
czy należy się spodziewać, że przedsięwzięcie będzie przynosić dochody poprzez 
wprowadzenie taryf i opłat uiszczanych przez użytkowników.

W odniesieniu do wskazania na przewidywany poziom wykorzystania punkt 7.2.5 mówi, że 
w 1995 r. przez wieś przejeżdżały 11 273 pojazdy w ciągu dnia, a 13% z nich stanowiły 
pojazdy o dużej masie. Oczekuje się, że przewidywany poziom wykorzystania obwodnicy 
wyniesie 24 700 do 2014 r.

W punkcie 12.1 władze irlandzkie udzieliły pozytywnej odpowiedzi na pytanie, czy 
przedsięwzięcie to jest uzupełnieniem innego przedsięwzięcia finansowanego przez Fundusz 
Spójności. 

Warto zauważyć, że we wniosku o finansowanie z EFRR władze irlandzkie wyraźnie 
wykluczyły możliwość wprowadzenia opłat za użytkowanie obwodnicy. Komisja zauważa 
wzrost natężenia ruchu przez Watergrasshill, który nastąpił od czasu wprowadzenia opłat, tak 
jak opisano to w petycji. Komisja zauważa również wspomnianą w petycji zmianę własności 
związaną z obwodnicą. Ponadto władze irlandzkie nie powiadomiły Komisji o zamiarze 
wprowadzenia opłat za korzystanie z obwodnicy w październiku 2006 r.

Można by wnioskować, że wprowadzenie opłat mogło przyczynić się do zwiększenia 
natężenia ruchu przez Watergrasshill i że przepływ pojazdów przez tę wieś jest ogólnie 
podobny do stanu sprzed otwarcia obwodnicy. W świetle powyższego Komisja uważa, że
istnieją wystarczające podstawy, aby rozważyć zbadanie, czy obwodnica działa i jest obecnie 
wykorzystywana w sposób, w jaki początkowo planowano i czy nastąpiła zmiana charakteru 
własności. Dlatego służby Komisji podjęły decyzję o wystosowaniu oficjalnego pisma do 
irlandzkiego Krajowego Organu Kontroli z prośbą o zbadanie sprawy i powiadomienie 
Komisji o wynikach.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 10 czerwca 2008 r.
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W piśmie z dnia 21 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zwróciła się do władz irlandzkich 
o zbadanie szeregu punktów poruszonych w powyższej petycji. 

Wyniki przedstawiają się następująco:

(i) w Watergrasshill występowało wysokie natężenie szybkiego ruchu spowodowane 
położeniem miejscowości na trasie łączącej Cork i Dublin;

(ii) otwarcie obwodnicy w 2003 r. spowodowało znaczne zmniejszenie ruchu przez 
Watergrasshill (3 536 pojazdów dziennie w styczniu 2006 r.);

(iii) do października 2006 r., po otwarciu przyległego płatnego odcinka autostrady 
Rathcormac-Fermoy, ruch przez Watergrasshill wzrósł do ok. 10 000 pojazdów 
dziennie;

(iv) do stycznia 2007 r. ruch zmniejszył się jednak do nieco ponad 6 000 pojazdów 
dziennie;

(v) do stycznia 2008 r. nastąpiło dalsze zmniejszenie ruchu, do 5 623 pojazdów 
dziennie, w tym 14% samochodów ciężarowych, na skutek specjalnych środków 
ograniczania ruchu / zarządzania ruchem wprowadzonych w 2007 r.;

(vi) zmniejszoną liczbę 5 623 pojazdów dziennie odnotowano przed późniejszym 
wprowadzeniem ograniczenia dopuszczalnego ciężaru pojazdów do 3 ton przy 
wjeździe do miejscowości;

(vii) ruch lokalny stanowi obecnie znaczną część całego ruchu w miejscowości;
(viii) nie doszło do „nielegalnej zmiany sposobu wykorzystania” obwodnicy ani zmiany 

jej właściciela. Na obwodnicy nie ma punktu poboru opłat. Ruch na ostatnich 2 km 
północnego odcinka autostrady przechodzi bezpośrednio w obwodnicę M8 
Rathcormac/Fermoy. Punkt poboru opłat jest usytuowany na obwodnicy M8 
Rathcormac/Fermoy ok. 1,5 km na północ od styku tras. Odzwierciedla to fakt, że 
obie trasy przylegają do siebie. Obwodnica i cały grunt nabyty pod jej budowę 
pozostają własnością państwową;

(ix) nie doszło do naruszenia w odniesieniu do warunków decyzji Komisji. Wszystkie
prace opisane we wniosku dotyczącym obwodnicy złożonym w 2002 r. do Komisji 
Europejskiej są integralną częścią projektu obwodnicy i nie są w żadnym stopniu 
związane z przyległym odcinkiem Rathcormac/Fermoy;

(x) władze irlandzkie mają nadzieję, że obawy Stowarzyszenia Wspólnoty 
Watergrasshill zostały wyjaśnione w zadowalający sposób.

Władze irlandzkie twierdzą, że natężenie ruchu w miejscowości zmierzone w 1993 r. 
wyniosło 11 273 pojazdów dziennie. Na krótko przed otwarciem nowej obwodnicy ruch 
wynosił ok. 15 900 pojazdów dziennie. 

Znaczne natężenie ruchu przekierowanego na nową obwodnicę Watergrasshill oraz natężenie 
ruchu przez miejscowość zmierzono w styczniu 2006 r. (przed otwarciem przyległej 
obwodnicy M8 Rathcormac/Fermoy) - wyniosło ono 3 536 pojazdów dziennie. 

Ruch w Watergrasshill

W tabeli poniżej przedstawiono ruch zmierzony na głównej ulicy Watergrasshill. Dane ze 
stycznia 2006 r. pokazują sytuację zmierzoną przed otwarciem przyległej obwodnicy M8 
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Rathcormac / Fermoy, a dane z października 2006 r. odzwierciedlają stan po otwarciu tej 
przyległej płatnej drogi w październiku 2006 r. 

Opis punktu
2003 r.

styczeń 2006 r. październik 
2006 r. styczeń 2007 r. styczeń 2008 r.

(przed budową 
obwodnicy)

Natężenie ruchu Natężenie ruchu Natężenie ruchu Natężenie 
ruchu

Samochody 
ciężarowe 

(%)

Natężenie 
ruchu

Samochody 
ciężarowe 

(%)
Główna ulica 
miejscowości 

Watergrasshill 

15 900
(dane 

szacunkowe)
3536 10336 6 289 8,5 5623 14

Władze irlandzkie nie kwestionują faktu, że po otwarciu obwodnicy M8 Rathcormac/Fermoy 
nastąpił znaczny wzrost natężenia ruchu przez miejscowość Watergrasshill. 

Po zakończeniu kampanii przeciwko opłatom natężenie ruchu w miejscowości zmniejszyło 
się do nieco ponad 6 000 pojazdów dziennie do stycznia 2007 r. W 2007 r. wprowadzono 
różne środki mające na celu ograniczenie ruchu i modernizację skrzyżowań. Analiza 
natężenia ruchu w styczniu 2008 r. pokazuje, że ruch kształtuje się obecnie na poziomie 5 600 
pojazdów dziennie. Władze irlandzkie podkreślają, że liczbę tę odnotowano przed 
późniejszym wprowadzeniem ograniczenia dopuszczalnego ciężaru pojazdów do 3 ton przy 
wjeździe do miejscowości i zaznaczają, że w dużej mierze jest to ruch lokalny.

Zmiana sposobu wykorzystania lub właściciela obwodnicy Watergrasshill

Władze irlandzkie twierdzą, że nie doszło do faktycznej zmiany sposobu wykorzystania ani 
właściciela obwodnicy Watergrasshill. Utrzymanie obwodnicy pozostaje w gestii władz 
państwowych, a sama obwodnica i cały grunt nabyty pod jej budowę pozostają własnością 
państwową. 

Odcinek krajowej sieci dróg przyległy do obwodnicy Watergrasshill zaprojektowano jako 
drogę płatną. Trasa ta, tzw. obwodnica M8 Rathcormac/Fermoy, rozpoczyna się na 
północnym krańcu obwodnicy Watergrasshill i jest od niej zupełnie odrębna. Ponieważ obie 
trasy przylegają do siebie, północny odcinek obwodnicy Watergrasshill w sposób naturalny 
doprowadza ruch do południowego odcinka obwodnicyM8 Rathcormac/Fermoy. Przed 
budową obwodnicy M8 Rathcormac/Fermoy północny odcinek dwupasmowej obwodnicy 
Watergrasshill był połączony z istniejącą drogą krajową poprzez „tymczasową” drogę 
jednopasmową. Budowa obwodnicy M8 Rathcormac/Fermoy umożliwiła likwidację tego 
tymczasowego połączenia i skierowanie ruchu na nową obwodnicę. 

Ruch na ostatnich 2 km północnego odcinka obwodnicy Watergrasshill przechodzi 
bezpośrednio w obwodnicę M8 Rathcormac/Fermoy. Punkt poboru opłat jest usytuowany na 
obwodnicy M8 Rathcormac/Fermoy ok. 1,5 km na północ od styku tras. 

Kwestia zgodności z wymogami dotyczącymi pomocy z EFRR, w tym z postanowieniami 
decyzji Komisji dotyczącej pomocy w odniesieniu do obwodnicy Watergrasshill
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Władze irlandzkie potwierdziły, że wszystkie prace opisane we wniosku o pomoc UE na 
budowę obwodnicy Watergrasshill były konieczną i normalną częścią obwodnicy. Żadna 
część prac przy budowie autostrady nie została przeprowadzona w ramach przygotowań do 
wprowadzenia opłat na przyległym odcinku drogi krajowej czy w założeniu, że to nastąpi.
Prace nie miały także ułatwić wprowadzenia opłaty w przyszłości. Potwierdza to zwykłe 
zbadanie chronologii obu projektów. Na etapie planowania i projektowania obwodnicy 
Watergrasshill pobieranie opłat drogowych w Irlandii było wciąż rozważane i nie podjęto 
wówczas żadnych konkretnych decyzji co do lokalizacji przyszłych punktów poboru opłat na 
głównych drogach krajowych. Żadne aneksy do umowy dotyczącej budowy obwodnicy 
Watergrasshill ani późniejszych odrębnych umów nie byłyby możliwe bez nowego 
ustawowego procesu konsultacji ze społeczeństwem. Władze irlandzkie twierdzą, że w pełni 
przestrzegano postanowień decyzji Komisji dotyczącej pomocy oraz że nie zaszła potrzeba 
powiadomienia Komisji o wprowadzeniu opłat na przyległym odcinku drogi Rathcormac –
Fermoy, ponieważ projekt ten nie był objęty finansowaniem z EFRR ani z Funduszu 
Spójności, nie miał też wpływu na finansowanie ze środków UE przyznane już dla obwodnicy 
Watergrasshill.

Komisja ufa, że powyższe wyjaśnienia władz irlandzkich będą przydatne Parlamentowi 
Europejskiemu w udzieleniu odpowiedzi na petycję Stowarzyszenia Wspólnoty 
Watergrasshill.
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