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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0299/2007 af Denis Dineen, irsk statsborger, for Watergrasshill 
Community Association, om uautoriseret ændring af anvendelsen og ejerskabet af 
N8-omfartsvejen ved Watergrasshill, som er infrastruktur, der er medfinansieret af 
EFRU

1. Sammendrag

Andrageren fordømmer en ændring i anvendelsen og ejerskabet, der er knyttet til N8-
omfartsvejen ved Watergrasshill, som er infrastruktur, der er medfinansieret af EFRU og 
nationale midler, og som blev åbnet i 2003 med det formål at fjerne trafikpropper, der berører 
landsbyen Watergrasshill mellem Cork og Dublin. Andrageren forklarer, at driften af en del af 
omfartsvejen i oktober 2006 blev overdraget til et privat vejafgiftsselskab, og at den vejafgift, 
der skal betales, lægger en dæmper på brugernes ønske om at bruge vejen, hvorfor de igen 
foretrækker at køre gennem landsbyen. I henhold til andrageren har stigningen i 
trafikmængden, der skyldes disse ændringer, stort set medført, at den tilsigtede virkning af 
omfartsvejen er uden betydning, og indbyggerne i Watergrasshill står over for en situation, 
der svarer til den, der var gældende, før vejen blev anlagt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. september 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. december 2007.

"Omfartsvejen ved Watergrasshill, der er omhandlet i dette andragende, har modtaget 
støttemidler fra såvel samhørighedsfonden som Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. 

I den irske behørigt underskrevne ansøgning om EFRU-midler anføres en række forhold af 
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relevans for vurderingen af andragende 0299/2007 i nedennævnte punkter.

I punkt 4 anføres det, at hovedformålet med det omfattende projekt er at mindske køretiden og 
trafiktætheden og forbedre trafiksikkerheden for al trafik, der anvender N8, og at mindske den 
nuværende trafiktæthed på hovedgaden ved at fjerne gennemkørende trafik fra Watergrasshill. 
Som en yderligere målsætning ønsker man at fjerne gennemkørende trafik fra det lokale 
vejnet og således mindske trafiktætheden og forbedre miljøstandarderne og sikkerheden.

I punkt 4.3 anføres det, at infrastrukturen først og fremmest kommer alle private trafikanter, 
erhvervstrafikanter og turister i bil til gode. Det anføres, at vejen vil fjerne en betydelig trafik 
fra Watergrasshill.

I punkt 7.1.2 anføres det, at de irske myndigheder svarede nej på spørgsmålet, om det 
forventes, at projektet vil generere indtægter i form af brugerbetalte afgifter.

Med hensyn til den forventede trafik anføres det i punkt 7.2.5, at 11.273 køretøjer kørte 
gennem landsbyen dagligt i 1995, hvoraf 13 % var tung trafik. Det forventes, at 24.700 
køretøjer vil benytte omfartsvejen i 2014.

I punkt 12.1 svarede de irske myndigheder bekræftende på spørgsmålet, om projektet 
supplerer andre projekter, der finansieres gennem samhørighedsfonden. 

Det skal bemærkes, at de irske myndigheder udtrykkeligt udelukkede muligheden for at 
opkræve vejafgifter for trafik, der anvender omfartsvejen, i ansøgningen om EFRU-midler. 
Kommissionen bemærker den stigende trafik gennem Watergrasshill siden indførelsen af 
vejafgifter som påpeget i andragendet. Kommissionen bemærker ligeledes den ændring i 
ejerskabet knyttet til omfartsvejen, der henvises til i andragendet. De irske myndigheder 
underrettede desuden ikke Kommissionen om den påtænkte indførelse af vejafgifter på 
omfartsvejen i oktober 2006.

Indførelsen af vejafgifter har tilsyneladende medvirket til at øge trafikken gennem 
Watergrasshill og betydet, at trafikken gennem denne landsby generelt er den samme som før 
åbningen af omfartsvejen. I lyset af ovenstående mener Kommissionen, at der foreligger 
tilstrækkeligt grundlag for at undersøge, om omfartsvejen i øjeblikket forvaltes og anvendes 
som oprindeligt tiltænkt, og om der er sket en ændring i ejerskabet. Kommissionens 
tjenestegrene har derfor besluttet at rette officiel henvendelse til den irske nationale 
revisionsmyndighed med anmodning om, at den undersøger dette spørgsmål og underretter 
Kommissionen om resultatet af denne undersøgelse."

4. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2008.

"I en skrivelse af 21. december 2007 anmodede Kommissionen de irske myndigheder om at 
undersøge en række punkter, som var rejst i forbindelse med ovennævnte andragende.

Resultatet af denne undersøgelse er som følger:

(i) Watergrasshill har historisk set oplevet en meget tung trafik på grund af byens 
beliggenhed nær hovedvejen mellem Cork og Dublin.
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(ii) Åbningen af omfartsvejen i 2003 førte til en væsentlig sænkning af trafikken 
gennem Watergrasshill (3.536 køretøjer om dagen i januar 2006).

(iii) I oktober 2006 steg trafikken gennem Watergrasshill til over 10.000 køretøjer om 
dagen på grund af indførelsen af en vejafgift ved omfartsmotorvejen omkring 
Rathcormac og Fermoy.

(iv) I januar 2007 var trafikken imidlertid faldet til omkring 6.000 køretøjer om dagen.
(v) I januar 2008 var trafikken faldet yderligere til 5.623 køretøjer om dagen, hvoraf 14 

% var tung trafik, som følge af foranstaltninger til dæmpning/forvaltning af 
trafikken, som blev indført i 2007.

(vi) Faldet til 5.623 køretøjer om dagen var registreret forud for den nylige indførelse af 
en begrænsning for køretøjer over 3 tons ved indkørslen til byen.

(vii) Den lokale trafik udgør nu en betydelig del af al trafik i byen.
(viii) Der er ikke sket "en uautoriseret ændring af anvendelsen" og ejerskabet af 

omfartsvejen. Der findes ingen vejafgift i forbindelse med omfartsvejen. I 
forbindelse med de to sidste km af den nordlige del af omfartsvejen ledes trafikken 
direkte videre til M8-omfartsvejen omkring Rathcormac og Fermoy. Der er indført 
en vejafgift ved M8-omfartsvejen omkring Rathcormac og Fermoy ca. 1,5 km nord 
for grænsen mellem de to veje. Dette skyldes, at de to veje grænser op til hinanden.  
Omfartsvejen og den jord, som er inddraget i forbindelse med anlæggelsen, er 
offentligt ejet.

(ix) Der er ikke sket en overtrædelse i forbindelse med Kommissionens beslutning. Alle 
de anlæggelser, der er beskrevet i ansøgningen fra 2002 til Europa-Kommissionen i 
forbindelse med omfartsvejen ved Watergrasshill, vedrører projektet med 
omfartsvejen og har derfor ingen tilknytning til den vejafgift, der er indført ved 
omfartsvejen omkring Rathcormac og Fermoy.

(x) De irske myndigheder udtrykker det håb, at de bekymringer som Watergrasshill 
Community Association har givet udtryk for, er blevet besvaret på passende vis.

De irske myndigheder hævder, at trafikken i byen blev målt til 11.273 køretøjer om dagen i 
1993. Den tilsvarende strøm var omkring 15.900 køretøjer om dagen i 2003 lige før åbningen 
af den nye omfartsvej.

En betydelig mængde trafik var blevet ført gennem den nye omfartsvej ved Watergrasshill, og 
trafikmængden blev i 2006 målt til 3.536 køretøjer om dagen (forud for åbningen af M8-
omfartsvejen omkring Rathcormac og Fermoy).

Trafikken i Watergrasshill

Nedenstående tabel viser trafikstrømmene, som er målt ved hovedvejen i Watergrasshill. 
Tallene fra januar 2006 viser situationen forud for åbningen af M8-omfartsvejen omkring 
Rathcormac og Fermoy, og tallene fra oktober 2006 viser tallene efter åbningen af 
nærliggende motorvej i oktober 2006, hvor der opkræves vejafgift.

Område 2003 Jan-06 Okt-06 Jan-07 Jan-08
(Forud for 

omfartsvejen)

Trafikmængde Trafikmængde Trafikmængde Trafik-
mængde 

Tung 
trafik (%)

Trafik-
mængde

Tung trafik 
(%)
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Hovedvejen ved 
Watergrasshill

15.900
(anslået) 3536 10336 6.289 8.5 5623 14

De irske myndigheder bestrider ikke, at der er sket en betydelig stigning i trafikmængden 
gennem Watergrasshill som følge af åbningen af M8-omfartsmotorvejen omkring Rathcormac 
og Fermoy.

Efter afslutningen af en kampagne mod vejafgifter er trafikmængden gennem byen faldet til 
lidt over 6.000 køretøjer om dagen i januar 2007. I løbet af 2007 er der gennemført en række 
forbedrende tiltag til at dæmpe og omfordele trafikken. Analyser af trafikmængden i 2008 
viser, at trafikstrømmene nu er omkring 5.600 køretøjer om dagen. De irske myndigheder 
understreger, at dette tal var registreret forud for den nylige indførelse af en begrænsning for 
køretøjer over 3 tons ved indkørslen til byen. En betydelig del af de 5.600 køretøjer udgøres 
desuden af lokal trafik.

Ændringer af anvendelsen og ejerskabet af omfartsvejen ved Watergrasshill

De irske myndigheder hævder, at der ikke er sket en uautoriseret ændring af anvendelsen eller 
ejerskabet af omfartsvejen ved Watergrasshill. De offentlige myndigheder er fortsat 
ansvarlige for vedligeholdelsen af omfartsvejen og af selve omfartsvejen, og den jord, der er 
inddraget til anlæggelsen er udelukkende offentligt ejet.

Den del af det nationale vejnet, der grænser op til omfartsvejen ved Watergrasshill, blev
omdannet til en betalingsvejkoncession. Denne del er kendt som M8-omfartsvejen omkring 
Rathcormac og Fermoy, og den begynder i den nordlige del af omfartsvejen ved 
Watergrasshill. Denne del er fuldstændig adskilt fra omfartsvejen ved Watergrasshill.  
Eftersom de to veje grænser op til hinanden "føres" den nordlige del af omfartsvejen ved 
Watergrasshill direkte ind i den sydlige del af M8-omfartsvejen omkring Rathcormac og 
Fermoy. Forud for anlæggelsen af M8-omfartsvejen omkring Rathcormac og Fermoy blev 
den nordlige del af den todelte kørebane ved Watergrasshill forbundet tilbage til den 
eksisterende nationale vej via en "midlertidig" enkelt kørebane. Anlæggelsen af M8-
omfartsvejen omkring Rathcormac og Fermoy gjorde det muligt at fjerne denne 
"midlertidige" forbindelse og føre trafikken gennem den nye omfartsvej.

I forbindelse med de to sidste km af den nordlige del af omfartsvejen ledes trafikken direkte 
videre til M8-omfartsvejen omkring Rathcormac og Fermoy. Der er indført en vejafgift ved 
M8-omfartsvejen omkring Rathcormac og Fermoy ca. 1,5 km nord for grænsen mellem de to 
veje.

Overensstemmelse med bestemmelserne for tildeling af EFRU-midler, herunder beslutning 
om tildeling af støttemidler fra Kommissionen i forbindelse med omfartsvejen ved 
Watergrasshill

De irske myndigheder har kunnet bekræfte, at alle de anlæggelser, der var beskrevet i 
ansøgningen om EU-midler i forbindelse med omfartsvejen ved Watergrasshill, var 
nødvendige og en normal del af omfartsvejen. Ingen af de anlæggelser, som er gennemført 
som del af omfartsvejsprojektet, var gennemført som forberedelse eller i forventning om at 
indføre en mulig vejafgiftsordning på en nærliggende strækning af den nationale vej eller på 
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nogen måde at fremme den fremtidige indførelse af en vejafgift. Dette kan efterprøves i form 
af en simpel undersøgelse af tidsplanen for de to projekter. I planlægningsfasen og i 
forbindelse med udarbejdelsen af omfartsvejsprojektet ved Watergrasshill var 
vejafgiftspolitikken i Irland stadig under behandling, og der blev navnlig ikke truffet nogen 
beslutninger, hvad angår placeringen af fremtidige vejafgifter i forbindelse med de nationale 
hovedveje. Det ville ikke have været muligt at indføre tilføjelser til kontrakterne for 
Watergrasshill eller efterfølgende særskilte projekter uden en ny offentlig høringsproces. De 
irske myndigheder hævder, at bestemmelserne i forbindelse med Kommissionens beslutning 
om tildeling af støttemidler er blevet overholdt til fulde, og at der ikke var behov for at 
informere Kommissionen om indførelsen af en vejafgift i 2006 i forbindelse med den 
nærliggende del af vejen omkring Rathcormac og Fermoy, eftersom dette projekt hverken 
involverede EFRU-midler eller midler fra Samhørighedsfonden, og projektet havde heller 
ingen indvirkning på de EU-midler, der var tildelt i forbindelse med omfartsvejen ved 
Watergrasshill.

Kommissionen mener, at forklaringerne fra de irske myndigheder vil hjælpe Europa-
Parlamentet med at besvare andragendet fra Watergrasshill Community Association."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 1. september 2009.

"Ændret anvendelse eller ændret ejerskab af omfartsvejen ved Watergrasshill

Efter mødet i Udvalget for Andragender forstår Kommissionen, at andragendet nu 
udelukkende drejer sig om ejerskabet og eventuelle ændringer i anvendelsen af dele af den 
medfinansierede omfartsvej ved Watergrasshill. De irske myndigheder fastholder i deres 
skrivelse af 14. marts 2008 til Kommissionen, at der ikke er sket nogen uautoriseret ændring 
af anvendelsen af omfartsvejen ved Watergrasshill og ingen ændring i ejerskabet af 
omfartsvejen eller i ejerskabet af den jord, der er købt med henblik på anlæggelse af 
omfartsvejen.

Andrageren påstår, at ejerskabet til en del af omfartsvejen ved Watergrasshill i praksis er 
blevet overført til et privat selskab, som siden 2006 har drevet et opkrævningssted på M8-
omfartsvejen omkring Rathcormac og Fermoy. Andrageren anfører, at dette er en 
"uautoriseret ændring af anvendelsen" af en del af den medfinansierede del af omfartsvejen, 
som, da den ikke har nogen afkørsel, ikke tjener andet formål end at kanalisere trafikken 
direkte hen til opkrævningsstedet for omfartsvejen omkring Rathcormac og Fermoy.
Trafikanterne kan derfor ikke bruge en del af en vej, der er medfinansieret af EFRU, gratis.
Andrageren påstår endvidere, at den nordgående trafik nu bliver nødt til at benytte den 
afgiftspligtige vej omkring Rathcormac og Fermoy.

Trafik i landsbyen Watergrasshill

Kommissionen anerkender, at spørgsmålet om trafikken gennem landsbyen Watergrasshill 
tidligere var det vigtigste punkt i andragendet, men at det nu ikke længere synes at være 
vigtigt. Kommissionen sendte Parlamentet nyere statistiske oplysninger om trafikken gennem 
landsbyen som svar på parlamentarisk forespørgsel (H-94/09) den 10. marts 2009.

Konklusion
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Kommissionen anerkender, at svarene fra de irske myndigheder på spørgsmålet om ejerskab 
af omfartsvejen, der er medfinansieret af EFRU, og en mulig ændring af anvendelsen deraf 
ikke har været tilfredsstillende for Udvalget for Andragender.

På nuværende tidspunkt har Kommissionen ikke dokumentation for, at der foreligger en 
overtrædelse af EF-reglerne i forbindelse med omfartsvejen omkring Watergrasshill, der er 
medfinansieret af EFRU.

Kommissionen lovede imidlertid på mødet i Udvalget for Andragender at rette yderligere 
forespørgsler i denne sag. Kommissionen kan bekræfte, at der nu er sendt en skrivelse til de 
irske myndigheder."


