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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0299/2007, του κ. Denis Dineen, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ένωσης της κοινότητας Watergrashill, σχετικά με μη εγκεκριμένη 
τροποποίηση της χρήσης και της ιδιοκτησίας της παρακαμπτηρίου N8 
Watergrasshill, έργου υποδομής συγχρηματοδοτηθέντος από το ΕΤΠΑ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει την τροποποίηση της χρήσης και της ιδιοκτησίας της 
παρακαμπτηρίου N8 Watergrasshill –έργου υποδομής συγχρηματοδοτηθέντος από το ΕΤΠΑ 
και εθνικούς πόρους– η οποία δόθηκε στην κυκλοφορία το 2003, με στόχο την εξάλειψη της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης στο χωριό Watersgrasshill μεταξύ του Κορκ και του Δουβλίνου. 
Ο αναφέρων εξηγεί ότι τον Οκτώβριο του 2006 ένα τμήμα της παρακαμπτηρίου τέθηκε υπό 
τη διαχείριση μιας ιδιωτικής εταιρείας διοδίων και ότι τα τέλη των διοδίων αποτελούν 
αντικίνητρο για τους χρήστες που προτιμούν να διέρχονται ξανά από το χωριό. Σύμφωνα με 
τον αναφέροντα, η αύξηση του όγκου της κυκλοφορίας λόγω των αλλαγών αυτών έχει 
ουσιαστικά εξουδετερώσει το σκοπούμενο αποτέλεσμα της παρακαμπτηρίου και οι κάτοικοι 
του Watersgrasshill βρίσκονται αντιμέτωποι με κατάσταση παρόμοια με εκείνη που 
επικρατούσε πριν από την κατασκευή του έργου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Σεπτεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2007.

Η παρακαμπτήριος Watergrasshill, η οποία αποτελεί αντικείμενο της προαναφερθείσας 
αναφοράς, επωφελήθηκε τόσο από το ταμείο Συνοχής όσο και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης.
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Η κατάλληλα υπογεγραμμένη ιρλανδική αίτηση για χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ αναφέρει 
τα ακόλουθα σημεία σε σχέση με την αξιολόγηση της αναφοράς αριθ. 299/2007.

Σύμφωνα με το σημείο 4, αναφέρεται ότι πρωταρχικός στόχος του κύριου έργου είναι η 
μείωση του χρόνου διαδρομής, της κυκλοφοριακής συμφόρησης και η βελτίωση της 
ασφάλειας για το σύνολο της κυκλοφορίας στην παρακαμπτήριο Ν8, και η ελάφρυνση της 
υπάρχουσας συμφόρησης κατά μήκος του κύριου δρόμου μέσω της κατάργησης της 
διαμπερούς κυκλοφορίας από το Watergrasshill. Επιπλέον, δευτερεύων στόχος είναι η 
κατάργηση της διαμπερούς κυκλοφορίας από το τοπικό οδικό δίκτυο, περιορίζοντας με τον 
τρόπο αυτόν την κυκλοφοριακή συμφόρηση και βελτιώνοντας τις περιβαλλοντικές 
προδιαγραφές και την ασφάλεια.

Σύμφωνα με το σημείο 4.3, καταδεικνύεται ότι κύριοι δικαιούχοι του έργου υποδομής είναι 
όλοι οι χρήστες δρόμων, περιλαμβανομένων των ιδιωτών, των εμπορικών χρηστών και των 
τουριστών. Αναφέρεται ότι η εν λόγω οδική αρτηρία θα επιφέρει σημαντική αποσυμφόρηση 
της κυκλοφορίας που διεξάγεται μέσω του Watergrasshill.

Σύμφωνα με το σημείο 7.1.2., αναφέρεται ότι οι ιρλανδικές αρχές απάντησαν αρνητικά στην 
ερώτηση εάν το έργο αναμένεται να δημιουργήσει προσόδους μέσω τελών ή επιβαρύνσεων 
που θα καταβάλλουν οι χρήστες.

Σύμφωνα με το σημείο 7.2.5 σχετικά με την αναφορά του προβλεπόμενου ρυθμού χρήσης, 
αναφέρεται ότι το 1995 η ροή της κυκλοφορίας που διεξαγόταν μέσω του χωριού ήταν της 
τάξης των 11 273 οχημάτων ανά ημέρα, με το 13% αυτών να αποτελείται από βαρέα 
οχήματα. Ο αναμενόμενος ρυθμός χρήσης της παρακαμπτηρίου προβλέπεται ότι θα ανέλθει 
στους 24 700 χρήστες έως το 2014.

Σύμφωνα με το σημείο 12.1, οι ιρλανδικές αρχές απάντησαν καταφατικά στο ερώτημα εάν το 
εν λόγω έργο είναι συμπληρωματικό σε οποιοδήποτε έργο που χρηματοδοτείται από το 
Ταμείο Συνοχής. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αίτηση για χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, οι ιρλανδικές αρχές 
απέκλεισαν ρητά το ενδεχόμενο επιβολής τελών διοδίων στα οχήματα που θα χρησιμοποιούν 
την παρακαμπτήριο. Η Επιτροπή επισημαίνει την αύξηση της διερχόμενης κυκλοφορίας μέσω 
του Watergrasshill από την εισαγωγή των διοδίων και μετά, όπως περιγράφεται στην 
αναφορά. Η Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη την αλλαγή ιδιοκτησίας που συνδέεται με την 
παρακαμπτήριο για την οποία γίνεται λόγος στην αναφορά. Επιπροσθέτως, οι ιρλανδικές 
αρχές δεν ειδοποίησαν την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεσή τους να εισαγάγουν διόδια στην 
παρακαμπτήριο τον Οκτώβριο του 2006.

Φαίνεται ότι η εισαγωγή διοδίων έχει ενδεχομένως συμβάλει στην αύξηση των επιπέδων της 
κυκλοφορίας που διεξάγεται μέσω του Watergrasshill και ότι η ροή της κυκλοφορίας στο εν 
λόγω χωριό παραμένει σε μεγάλο βαθμό ως είχε πριν από την κατασκευή της 
παρακαμπτηρίου.  Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή πιστεύει ότι υπάρχουν επαρκείς 
λόγοι ώστε να εξετάσει το ενδεχόμενο διερεύνησης του κατά πόσον η παρακαμπτήριος 
λειτουργεί και χρησιμοποιείται επί του παρόντος σύμφωνα με τον αρχικό σκοπό για τον 
οποίο σχεδιάστηκε, και κατά πόσον υπήρξε αλλαγή στη φύση της ιδιοκτησίας. Συνεπώς, οι 
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υπηρεσίες της Επιτροπής αποφάσισαν να ζητήσουν μέσω επίσημης επιστολής προς την 
εθνική ελεγκτική αρχή της Ιρλανδίας (Irish National Audit) να διερευνήσει το ζήτημα και στη 
συνέχεια να υποβάλει τα σχόλιά της.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2008.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζήτησε με επιστολή της στις 21 Δεκεμβρίου 2007 από τις ιρλανδικές 
αρχές να διερευνήσουν μια σειρά ζητημάτων που τέθηκαν στο πλαίσιο της ανωτέρω 
αναφοράς.

Τα συμπεράσματα της έρευνας έχουν ως εξής:

(i) παραδοσιακά, το χωριό Watergrasshill δέχεται πολύ μεγάλο όγκο κυκλοφορίας 
εξαιτίας της θέσης του στον άξονα Κορκ - Δουβλίνου·

(ii) η κατασκευή της παρακαμπτηρίου το 2003 είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική 
μείωση της κυκλοφορίας μέσω του Watergrasshill (3 536 οχήματα την ημέρα τον 
Ιανουάριο του 2006)·

(iii) μέχρι τον Οκτώβριο του 2006, μετά την έναρξη λειτουργίας του παρακείμενου 
τμήματος Rathcormac-Fermoy του αυτοκινητόδρομου όπου λειτουργεί σταθμός 
διοδίων, η κυκλοφορία μέσω του Watergrasshill ξεπέρασε τα 10 000 οχήματα την 
ημέρα·

(iv) ωστόσο, μέχρι τον Ιανουάριο του 2007, η κυκλοφορία είχε μειωθεί σε λίγο πάνω 
από 6 000 οχήματα την ημέρα·

(v) τον Ιανουάριο του 2008, η κυκλοφορία είχε μειωθεί ακόμα περισσότερο, στα 5 623 
οχήματα την ημέρα, 14% των οποίων ήταν βαρέα οχήματα, ως αποτέλεσμα ειδικών 
μέτρων αποσυμφόρησης και διαχείρισης της κυκλοφορίας που θεσπίστηκαν κατά τη 
διάρκεια του 2007·

(vi) αυτός ο μειωμένος αριθμός των 5 623 οχημάτων την ημέρα καταγράφηκε πριν από 
την πρόσφατη θέσπιση της απαγόρευσης εισόδου στο χωριό των οχημάτων βάρους 
άνω των τριών τόνων·

(vii) η τοπική κυκλοφορία αυτήν την στιγμή αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό της 
συνολικής κυκλοφορίας του χωριού·

(viii) δεν έχει υπάρξει "μη εγκεκριμένη τροποποίηση της χρήσης" της παρακαμπτηρίου 
ούτε αλλαγή της ιδιοκτησίας της. Δεν υφίσταται σταθμός διοδίων επί της 
παρακαμπτηρίου. Η κυκλοφορία στα τελευταία δύο χιλιόμετρα του βόρειου 
τμήματος της παρακαμπτηρίου οδηγείται άμεσα στην παρακαμπτήριο M8 
Rathcormac / Fermoy. Ένας σταθμός διοδίων βρίσκεται επί της παρακαμπτηρίου 
M8 Rathcormac / Fermoy, 1,5 χιλιόμετρο περίπου βόρεια του σημείου επαφής 
μεταξύ των δύο οδικών αρτηριών. Αυτό αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι οι δύο 
οδικές αρτηρίες είναι συνεχόμενες. Η παρακαμπτήριος καθώς και όλη η έκταση που 
αποκτήθηκε για την κατασκευή της παραμένουν στην ιδιοκτησία του δημοσίου.

(ix) Δεν υφίσταται παραβίαση των όρων της απόφασης της Επιτροπής. Όλες οι εργασίες 
που περιγράφονται στην αίτηση του 2002 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
παρακαμπτήριο στο Watergrasshill, αφορούν αποκλειστικά το έργο της 
παρακαμπτηρίου και με κανέναν τρόπο δεν σχετίζονται με το παρακείμενο τμήμα 
Rathcormac / Fermoy όπου λειτουργεί σταθμός διοδίων·

(x) Οι ιρλανδικές αρχές εκφράζουν την ελπίδα ότι έδωσαν ικανοποιητικές απαντήσεις 
στα ζητήματα που απασχολούν την ένωση της κοινότητας του Watergrasshill.
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Οι ιρλανδικές αρχές ισχυρίζονται ότι το 1993 τα επίπεδα κυκλοφορίας στο χωριό είχαν 
υπολογιστεί στα 11 273 οχήματα την ημέρα. Η κατά προσέγγιση ροή ήταν περίπου 15 900 
οχήματα την ημέρα το 2003, ακριβώς πριν από την έναρξη λειτουργίας της νέας 
παρακαμπτηρίου. 

Σημαντικός όγκος της κυκλοφορίας μεταφέρθηκε στη νέα παρακαμπτήριο του Watergrasshill 
και η ροή της κυκλοφορίας μέσω του χωριού υπολογίστηκε τον Ιανουάριο του 2006 (πριν 
από την κατασκευή της παρακείμενης παρακαμπτηρίου Rathcormac/Fermoy) στα 3 536 
οχήματα την ημέρα.  

Η κυκλοφορία στο χωριό Watergrasshill

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη ροή της κυκλοφορίας όπως καταμετρήθηκε στον 
κεντρικό δρόμο του Watergrasshill. Τα στοιχεία του Ιανουαρίου 2006 απεικονίζουν την 
κατάσταση με καταμέτρηση πριν από την έναρξη της λειτουργίας της παρακείμενης 
παρακαμπτηρίου M8 Rathcormac/Fermoy και τα στοιχεία του Οκτωβρίου 2006 απεικονίζουν 
τις μετρήσεις μετά την έναρξη της λειτουργίας αυτής της παρακείμενης οδού με σταθμό 
διοδίων τον Οκτώβριο του 2006.

Περιγραφή της 
θέσης

2003 Ιαν-06 Οκτ-06 Ιαν-07 Ιαν-08

(προ 
παρακαμπτηρίου)

Όγκος 
κυκλοφορίας

Όγκος 
κυκλοφορίας

Όγκος 
κυκλοφορίας

Όγκος 
κυκλοφορίας

Βαρέα 
οχήματα 
(%)

Όγκος 
κυκλοφορίας

Βαρέα 
οχήματα 
(%)

Χωριό 
Watergrasshill 
Κεντρική οδός

15,900
(κατά 
προσέγγιση)

3536 10336 6,289 8.5 5623 14

Οι ιρλανδικές αρχές δεν αμφισβητούν ότι υπήρξε σημαντική αύξηση στα επίπεδα 
κυκλοφορίας μέσω του χωριού Watergrasshill μετά την έναρξη της λειτουργίας της 
παρακαμπτηρίου M8 Rathcormac / Fermoy. 

Με το πέρας μιας εκστρατείας ενάντια στην επιβολή τελών διοδίων, τα επίπεδα κυκλοφορίας 
στο χωριό μειώθηκαν σε μόλις 6 000 οχήματα την ημέρα μέχρι τον Ιανουάριο του 2007. 
Κατά τη διάρκεια του 2007, πραγματοποιήθηκαν διάφορα έργα αποσυμφόρησης και 
βελτίωσης της κυκλοφορίας . Η ανάλυση των επιπέδων κυκλοφορίας τον Ιανουάριο του 2008 
καταδεικνύει ότι η ροή της κυκλοφορίας κυμαίνεται αυτή τη στιγμή περίπου στα 5 600 
οχήματα την ημέρα. Οι ιρλανδικές αρχές τονίζουν ότι ο αριθμός αυτός καταγράφηκε πριν από 
την πρόσφατη εισαγωγή της απαγόρευσης εισόδου στο χωριό οχημάτων βάρους άνω των 
τριών τόνων. Επιπλέον, ένα σημαντικό ποσοστό των 5 600 οχημάτων αποτελεί τοπική 
κυκλοφορία.

Τροποποίηση της χρήσης ή αλλαγή ιδιοκτησίας της παρακαμπτηρίου του Watergrasshill

Οι ιρλανδικές αρχές δηλώνουν ότι δεν έχει συμβεί καμία τροποποίηση της χρήσης ή αλλαγή 
της ιδιοκτησίας της παρακαμπτηρίου του Watergrasshill.  Η συντήρηση της παρακαμπτηρίου 
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παραμένει στα χέρια των δημόσιων αρχών και της ίδιας της παρακαμπτηρίου, καθώς και όλη 
η έκταση που αποκτήθηκε για την κατασκευή της παραμένει εξ ολοκλήρου στην ιδιοκτησία 
του δημοσίου.  

Το τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου που γειτνιάζει με την παρακαμπτήριο του 
Watergrasshill αξιοποιήθηκε ως οδός με διόδια εκ παραχωρήσεως. Γνωστή και ως 
παρακαμπτήριος M8 Rathcormac/Fermoy, η συγκεκριμένη οδική αρτηρία ξεκινάει από τη 
βόρεια άκρη της παρακαμπτηρίου του Watergrasshill. Αποτελεί εντελώς ξεχωριστή αρτηρία 
από την παρακαμπτήριο του Watergrasshill. Καθώς οι δύο αρτηρίες εφάπτονται, το βόρειο 
τμήμα της παρακαμπτηρίου του Watergrasshill "τροφοδοτεί" φυσικά το νότιο τμήμα της 
παρακαμπτηρίου M8 Rathcormac/Fermoy. Πριν από την κατασκευή της παρακαμπτηρίου M8 
Rathcormac/Fermoy, η βόρεια άκρη της παρακαμπτηρίου του Watergrasshill, διαχωρισμένου 
οδοστρώματος με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, επανασυνδεόταν με την υφιστάμενη εθνική οδό 
μέσω "προσωρινής" οδού ενιαίου οδοστρώματος. Η δημιουργία της παρακαμπτηρίου M8 
Rathcormac/Fermoy επέτρεψε την κατάργηση αυτής της "προσωρινής" σύνδεσης και 
διοχέτευσε την κυκλοφορία στη νέα παρακαμπτήριο. 

Η κυκλοφορία στα τελευταία δύο χιλιόμετρα του βόρειου τμήματος της παρακαμπτηρίου του 
Watergrasshill μεταφέρεται αμέσως στην παρακαμπτήριο M8 Rathcormac/Fermoy. Ένας 
σταθμός διοδίων βρίσκεται επί της παρακαμπτηρίου M8 Rathcormac/Fermoy, 1,5 χιλιόμετρο 
περίπου βόρεια του σημείου επαφής μεταξύ των δύο οδικών αρτηριών.  

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την ενίσχυση από το ΕΤΠΑ συμπεριλαμβανομένων των 
διατάξεων της απόφασης της Επιτροπής για ενίσχυση σχετικά με την παρακαμπτήριο του 
Watergrasshill

Οι ιρλανδικές αρχές μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν ότι όλα τα έργα που περιγράφονται στην 
αίτηση για χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για την παρακαμπτήριο του Watergrasshill 
αποτελούσαν αναγκαίο και φυσικό τμήμα της παρακαμπτηρίου. Κανένα τμήμα των εργασιών 
που ολοκληρώθηκαν ως τμήμα του έργου της παρακαμπτηρίου δεν πραγματοποιήθηκε ενόψει 
ή εν αναμονή της επιβολής διοδίων σε παρακείμενο τμήμα εθνικής οδού, ή με σκοπό να 
διευκολύνει με οποιονδήποτε τρόπο τη μελλοντική εισαγωγή διοδίων. Αυτό μπορεί να 
επιβεβαιωθεί με μια απλή εξέταση της χρονικής αλληλουχίας των δύο έργων. Κατά το στάδιο 
προγραμματισμού και σχεδιασμού της παρακαμπτηρίου του Watergrasshill, η πολιτική της 
Ιρλανδίας σχετικά με τα διόδια βρισκόταν ακόμα υπό εξέταση και συγκεκριμένα δεν είχαν 
ληφθεί αποφάσεις όσον αφορά τη θέση των μελλοντικών σταθμών διοδίων στις κύριες 
εθνικές οδούς. Θα ήταν αδύνατες τυχόν προσθήκες στη σύμβαση για το Watergrasshill ή 
μεταγενέστερες χωριστές συμβάσεις χωρίς μια νέα νόμιμη διαδικασία δημόσιας 
διαβούλευσης. Οι ιρλανδικές αρχές δηλώνουν ότι οι διατάξεις της απόφασης της Επιτροπής 
για την ενίσχυση έχουν τηρηθεί πλήρως και δεν υπήρξε ανάγκη για ενημέρωση της 
Επιτροπής σχετικά με την εισαγωγή σταθμού διοδίων το 2006 στο παρακείμενο τμήμα της 
οδού Rathcormac – Fermoy, καθώς για το έργο αυτό δεν προβλεπόταν χρηματοδότηση από 
το Ταμείο Συνοχής ή το ΕΤΠΑ και δεν επηρεαζόταν η ήδη εγκριθείσα χρηματοδότηση για 
την παρακαμπτήριο του Watergrasshill.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι αυτές οι εξηγήσεις των ιρλανδικών αρχών θα βοηθήσουν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απαντήσει στην αναφορά της ένωσης της κοινότητας του 
Watergrasshill.
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5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Τροποποίηση της χρήσης ή αλλαγή της ιδιοκτησίας της παρακαμπτηρίου του Watergrasshill

Ύστερα από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανοεί ότι η 
αναφορά επικεντρώνεται πλέον αποκλειστικά στη φύση της ιδιοκτησίας και στην πιθανή 
τροποποίηση της χρήσης του τμήματος της συγχρηματοδοτηθείσας παρακαμπτηρίου
Watergrasshill. Οι ιρλανδικές αρχές, στην επιστολή τους της 14ης Μαρτίου 2008 προς την 
Επιτροπή, ισχυρίζονται ότι δεν έχει σημειωθεί "καμία μη εγκεκριμένη τροποποίηση της 
χρήσης της παρακαμπτηρίου του Watergrasshill και καμία αλλαγή της ιδιοκτησίας της 
παρακαμπτηρίου ή της ιδιοκτησίας της έκτασης που αποκτήθηκε για την κατασκευή της".

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η de facto ιδιοκτησία τμήματος της παρακαμπτηρίου του
Watergrasshill έχει μεταβιβαστεί σε μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία από το 2006 διαχειρίζεται 
έναν σταθμό διοδίων στην παρακαμπτήριο M8 Rathcormac/Fermoy. Ο αναφέρων 
επισημαίνει ότι αυτό συνιστά "μη εγκεκριμένη τροποποίηση της χρήσης" μέρους του 
συγχρηματοδοτηθέντος τμήματος της παρακαμπτηρίου, το οποίο, λόγω της έλλειψης σημείου 
εξόδου, δεν εξυπηρετεί κανέναν άλλον σκοπό παρά να διοχετεύει την κυκλοφορία απευθείας 
προς το σημείο διοδίων για την παρακαμπτήριο Rathcormac/Fermoy. Επομένως, οι χρήστες 
του οδικού δικτύου δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν δωρεάν το τμήμα της διαδρομής που 
συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ. Ό αναφέρων ισχυρίζεται επίσης ότι η κυκλοφορία προς 
βορρά πρέπει τώρα αναγκαστικά να διέρχεται από τη διαδρομή Rathcormac/Fermoy για τη 
χρήση της οποίας απαιτείται καταβολή διοδίων.

Η κυκλοφορία στο χωριό Watergrasshill

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι αν και η μέχρι τώρα η αναφορά επικεντρωνόταν κυρίως στο 
ζήτημα της ροής της κυκλοφορίας μέσω του χωριού Watergrasshill, φαίνεται ότι αυτό δεν 
είναι πλέον σημαντικό ζήτημα. Η Επιτροπή διαβίβασε στο Κοινοβούλιο πιο πρόσφατα 
στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις κυκλοφοριακές ροές μέσω του χωριού απαντώντας στην 
κοινοβουλευτική ερώτηση (H-94/09) στις 10 Μαρτίου 2009.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι απαντήσεις που παρασχέθηκαν από τις ιρλανδικές αρχές 
σχετικά με το ζήτημα της ιδιοκτησίας της συγχρηματοδοτηθείσας από το ΕΤΠΑ 
παρακαμπτηρίου και της πιθανής αλλαγής χρήσης της τελευταίας δεν έχουν ικανοποιήσει την 
Επιτροπή Αναφορών.

Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη παραβίασης των 
κοινοτικών κανόνων σε σχέση με τη συγχρηματοδοτηθείσα από ΕΤΠΑ παρακαμπτήριο του
Watergrasshill.

Ωστόσο, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε να 
προβεί σε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να 
επιβεβαιώσει ότι έχει πλέον αποσταλεί επιστολή στις ιρλανδικές αρχές.


