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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Denis Dineen, ír állampolgár által a Watergrashill Community Association 
nevében benyújtott, 0299/2007. számú petíció az N8 watergrasshilli elkerülő 
szakasza – az ERFA által társfinanszírozott infrastruktúra – használatának 
és tulajdonlásának jogosulatlan megváltozásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja az N8 watergrasshilli elkerülő szakasza – az ERFA és 
nemzeti alapok által közösen finanszírozott infrastruktúra – használatának és tulajdonlásának 
megváltozását, amelyet 2003-ban adtak át azzal a céllal, hogy megszüntesse a Cork és Dublin 
között fekvő Watersgrasshill települést sújtó forgalmi torlódásokat. A petíció benyújtója 
elmondja, hogy 2006 októberében az elkerülő út egy részét egy magántársaság kezdte 
működtetni, és hogy a fizetendő útdíj visszatartja a felhasználókat, akik inkább ismét a 
településen hajtanak át. A petíció benyújtója szerint a forgalom növekedése e változások 
következtében lényegében kioltja az elkerülő út szándékolt hatását, és Watersgrasshill lakói 
ugyanolyan helyzetbe kerültek, mint az infrastruktúra megépítése előtt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. szeptember 3. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. december 19.

A fent említett petíció tárgya, a watergasshilli elkerülő út mind a Kohéziós Alapból, mind az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból kapott támogatást.  
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Az ERFA-finanszírozás iránti, megfelelően aláírt ír kérelem az alábbi pontokban tartalmazza 
a 299/2007 sz. petíció értékelése szempontjából lényeges következő kérdéseket.

A 4. pontban szerepel, hogy a jelentős projekt fő célja az utazással töltött idő és a forgalmi 
torlódás csökkentése, az N8-on zajló teljes forgalom biztonságának javítása, valamint a 
watergasshilli átmenő forgalom megszüntetése révén a főút mentén tapasztalható torlódás 
enyhítése.  Ezenfelül másodlagos célja, hogy elterelje a helyi úthálózat átmenő forgalmát, 
ezáltal csökkentse a torlódást és javítsa a környezetvédelmi normákat és a biztonságot.

A 4.3. pont jelzi, hogy az utak valamennyi használója fő haszonélvezője lesz az 
infrastruktúrának, beleértve a magán- és az üzleti célú utazókat, valamint a turistákat. 
Kijelenti, hogy az út jelentős forgalmat fog elterelni Watergasshillből.

A 7.1.2. pont azt fejti ki, hogy az ír hatóságok „nemmel” válaszoltak arra a kérdésre, hogy a 
projekt várhatóan bevételt fog-e eredményezni az út használói által fizetett tarifák vagy díjak 
révén.

A 7.2.5. pont az előre jelzett használati arány feltüntetése tekintetében kijelenti, hogy a 
településen áthaladó forgalom 1995-ben napi 11 273 jármű volt, és ennek 13%-a volt 
tehergépjármű. Az elkerülő szakasz használatának várható mértékét 2014-re 24 700 járműre 
jósolják.

A 12.1. pontban az ír hatóságok igenlő választ adtak arra a kérdésre, hogy ez a projekt a 
Kohéziós Alapból finanszírozott bármely projekt kiegészítése-e. 

Megjegyzendő, hogy az ERFA-finanszírozás iránti kérelemben az ír hatóságok kifejezetten 
kizárták az elkerülő szakaszt használó forgalom díjkötelessé tételének lehetőségét.  A 
Bizottság tudomásul veszi a Watergasshillen áthaladó forgalomban a díjszedés bevezetése óta 
bekövetkezett növekedést, amint azt a petíció leírja.  A Bizottság tudomásul veszi továbbá, 
hogy a petíció az elkerülő szakasz tulajdonlásának megváltozását említi. Az ír hatóságok 
ezenfelül nem értesítették a Bizottságot abbéli szándékukról, hogy 2006 októberében az 
elkerülő szakaszon díjat kívánnak bevezetni.

Úgy tűnhet, hogy a díjszedés bevezetése hozzájárulhatott a watergashilli átmenő forgalom 
szintjének növekedéséhez, és a forgalom mértéke a településen igen hasonló ahhoz, amilyen 
az elkerülő út megnyitása előtt volt.  A fentieket figyelembe véve a Bizottság úgy látja, 
elegendő indok áll fenn, hogy mérlegelje annak kivizsgálását, hogy az elkerülő szakaszt 
jelenleg az eredeti szándékoknak megfelelő módon üzemeltetik és használják-e, valamint azt, 
hogy történt-e változás a tulajdonlás jellegében. A Bizottság szolgálatai ezért úgy döntöttek, 
hogy hivatalos levélben kérik az ír nemzeti ellenőrző hatóságot, vizsgálja ki az ügyet, és arról 
küldjön jelentést.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. június 10.

Az Európai Bizottság 2007. december 21-én kelt levelében az ír hatóságokhoz fordult, hogy 
vizsgálják ki a fenti petíció keretében megfogalmazott kérdéseketf.  

A vizsgálat eredményei a következők:
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(i) a múltban annak köszönhetően, hogy a település a Cork–Dublin útvonalon 
helyezkedik el, Watergrashill településen különösen nagy átmenő forgalom volt 
tapasztalható;

(ii) az elkerülő út 2003. évi megnyitása a Watergrasshill-en átmenő forgalom jelentős 
csökkenését eredményezte (3 536 jármű naponta 2006. januárjában);

(iii) 2006 októberétől a szomszédos autópálya Rathcormac-Fermoy fizetős szakaszának 
megnyitását követően a Watergrasshillen átmenő forgalom meghaladta a napi 
10 000 járművet; 

(iv) 2007 januárjától azonban a forgalom csökkent, valamennyivel több mint napi 6000 
járműre;

(v) 2008 januárjától a 2007. év során bevezetett forgalomcsökkentési és 
forgalomirányítási intézkedéseknek köszönhetően a forgalom tovább csökkent napi
5 623 járműre, amelynek 14%-a tehergépjármű;

(vi) az 5 623 járműre vonatkozó számadatokat egy újabb keletű, a településre a 3 
tonnánál nehezebb járművek behajtását korlátozó rendelkezés bevezetése előtt
mérték; 

(vii) a helyközi forgalom nagy arányát a falu teljes belső forgalma teszi ki;
(viii) az elkerülő út „használatát nem változtatták meg engedély nélkül”, és a tulajdonosok 

tekintetében sem volt változtatás.  Nincsenek díjszedő kapuk az elkerülő úton. Az 
elkerülő út északi szakaszának utolsó két kilométere egyenesen belefut az M8 
Rathcormac / Fermoy elkerülő útjába.  Az M8 Rathcormac / Fermoy elkerülő útján 
helyezkedik el egy díjszedő kapu a két út találkozásától nagyjából másfél 
kilométerre északra.  Ez pusztán abból következik, hogy a két út egymásba ér.  Az 
elkerülő út és az építéséhez megvásárolt terület továbbra is köztulajdonban van.

(ix) A bizottsági határozatot nem sértették meg.  Az Európai Bizottság részére a 
watergrasshilli elkerülő út 2002-es kérelemében leírt minden munka szervesen 
kapcsolódik az elkerülő út projekthez, és semmilyen mértékben sem köthető a 
szomszédos Rathcormac / Fermoy fizetős szakaszhoz. 

(x) Az ír hatóságok kifejezik azon reményüket, hogy a Watergrasshill Community 
Association által felhozott kifogásoltakat megfelelő módon kezelték.

Az ír hatóságok állítása szerint a településen 1993-as mérések szerint napi 11 273 jármű volt a 
forgalom. Az elkerülő út megnyitását megelőzően a forgalom mértéke nagyjából napi 15 900 
jármű volt 2003-ban. 

Jelentős mennyiségű forgalom helyeződött át az új watergrasshilli elkerülő útra és a 
településen átmenő forgalmat 2006 januárjában (a szomszédos Rathcormac / Fermoy elkerülő 
megnyitását megelőzően) napi 3 536 járműben mérték.  

A forgalom Watergrasshill településen

A következő táblázat a watergrasshill-i főutcán mért forgalmat mutatja be. A 2006. januári 
adatok a szomszédos Rathcormac/Fermoy elkerülő megnyitását megelőzően, a 2006. októberi 
adatok pedig ezen szomszédos fizetős útszakasz 2006. októberi megnyitását követően lettek 
rögzítve.  
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Az ír hatóságok nem vitatják, hogy az M8 Rathcormac / Fermoy elkerülőjének megnyitását 
követően jelentősen megnőtt a Watergrasshill településen átmenő forgalom.  

A díj-ellenes kampány befejezésével a település forgalma valamennyivel több mint napi 6000 
járműre csökkent 2007 januárjában.  2007-ben számos forgalomcsillapítási és csomópont-
javítási munkálatot végeztek.  A 2008. januári forgalommérések szerint jelenleg az átmenő 
forgalom nagyjából napi 5 600 járművet jelent.  Az ír hatóságok kihangsúlyozzák, hogy 
ezeket az adatokat egy újabb keletű, a településre a 3 tonnánál nehezebb járművek behajtását 
korlátozó rendelkezés bevezetése előtt mérték.  Ezen felül az 5600 jármű jelentős részét a 
helyi forgalom keletkezteti.

A watergrasshilli elkerülő út tulajdonviszonyának megváltozása

Az ír hatóságok állítása szerint nem volt lényeges változás a watergrasshilli elkerülő út 
tulajdonviszonyaiban vagy használatában.  Az elkerülő út fenntartása állami hatóságok 
kezében maradt, és az elkerülő út maga, illetve az építéséhez felhasznált terület továbbra is 
teljes egészében köztulajdon.  

A watergrasshilli elkerülő úthoz csatlakozó nemzeti úthálózat egy részét díjköteles 
koncessziós útként alakították ki. Az M8 Rathcormac / Fermoy elkerülőjeként ismert út a 
watergrasshilli elkerülő út északi végénél kezdődik.  Ez egy teljesen elkülönült rendszert alkot 
a watergrasshilli elkerülő úttól. Mivel a két rendszer csatlakozik egymáshoz, a watergrasshilli 
elkerülő út északi része termeszétszerűen forgalommal „táplálja” az M8 Rathcormac / Fermoy 
elkerülő útjának déli szakaszát. Az M8 Rathcormac / Fermoy elkerülő útjának megépítését 
megelőzően a watergrasshilli elkerülő út osztottpályás útteste egy „átmeneti” egysávos út 
révén a meglévő nemzeti úthálózatba lett vezetve. Az M8 Rathcormac / Fermoy elkerülő 
útjának kialakítása tette lehetővé ennek az „átmeneti” összeköttetésnek a felszámolását, 
valamint a forgalmat az új elkerülő útra terelte. 

Az elkerülő út északi szakaszának utolsó két kilométere egyenesen belefut az M8 Rathcormac 
/ Fermoy elkerülő útjába. Az M8 Rathcormac / Fermoy elkerülő útján helyezkedik el egy 
díjszedő kapu a két út találkozásától nagyjából másfél kilométerre északra.  

Az ERFA támogatási követelményekkel való megfelelőség, beleértve a Bizottságnak a 
watergrasshilli elkerülő úttal összefüggésben meghozott támogatási határozatának 
rendelkezéseit is.
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Az ír hatóságok igazolni tudták, hogy a watergrasshilli elkerülő út megépítésének EU-hoz 
intézett támogatási kérelmében leírt munkálatok az elkerülő út szükséges és rendeltetésszerű 
részei voltak. Az elkerülő út projekt részét képező munkálatok egyikét sem azzal a céllal, 
illetve elvárással végezték, hogy egy szomszédos nemzeti útvonal díjköteles részének 
meghosszabbítását készítsék elő, vagy, hogy bármilyen módon a díjfizetés jövőbeli 
bevezetését segítsék elő.  Ez a két projekt kivitelezési időszakainak egyszerű vizsgálatával 
igazolható.  A watergrasshilli elkerülő út projektjének tervezési szakaszában az útdíjfizetési 
politika még kialakítás alatt állt, és a nemzeti úthálózat díjköteles szakaszainak 
meghatározására vonatkozóan semmilyen egyedi döntés nem született még meg.  A 
watergrasshilli szerződés vagy az azt követő különféle szerződések módosítása vagy 
kiegészítése nem lehetséges a törvény által előírt nyilvános egyeztetési eljárás nélkül.  Az ír 
hatóságok azt állítják, hogy a Bizottság támogatási döntésének rendelkezéseit teljes 
mértékben figyelembe vették, és a szomszédos Rathcormac-Fermoy útszakasz díjkötelessé 
tételével kapcsolatban pedig nem volt szükséges a Bizottsághoz fordulni, mivel ahhoz a 
projekthez nem használták fel az ERFA vagy a Kohéziós Alap támogatásait, valamint a 
watergrasshilli elkerülő út számára már jóváhagyott uniós forrásokat sem fordították erre a 
célra.

A Bizottság bízik abban, hogy az ír hatóságok fenti tájékoztatása segítséget nyújt majd az 
Európai Parlamentnek a Watergrasshill Community Association által benyújtott petíció 
megválaszolásában.

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A watergrasshilli elkerülő út használatának vagy tulajdonviszonyának megváltozása

A Petíciós Bizottság ülése nyomán a Bizottság arról értesült, hogy a petíció immáron 
kizárólag a társfinanszírozásban részesült watergrasshilli elkerülő út egy részének 
tulajdonviszonyával és használatának lehetséges változásával foglalkozik. Az ír hatóságok a 
Bizottsághoz intézett 2008. március 14-i levelükben azt állítják, hogy „nem történt engedély 
nélküli változás a watergrasshilli elkerülő út használatában és tulajdonviszonyában, vagy az 
építésére megvásárolt terület tulajdonviszonyában”.

A petíció benyújtója szerint a watergasshilli elkerülő út egy részének tényleges tulajdonjogát 
átruházták egy magántulajdonban levő vállalkozásra, amely 2006 óta díjszedő kaput működtet 
az M8 Rathcormac/Fermoy elkerülő útján.  A petíció benyújtója azt állítja, hogy ez az 
elkerülő út társfinanszírozásban részesült szakasza egy részének „használatában 
bekövetkezett, engedély nélküli változás”, amely – lehajtó út hiányában – semmilyen más célt 
nem szolgál, minthogy a forgalmat közvetlenül a Rathcormac/Fermoy elkerülő út díjszedő 
kapujához vezesse. Az úthasználók ezért nem tudják ingyenesen használni az EFRA által 
társfinanszírozott útszakasz egy részét. A petíció benyújtója azt is állítja, hogy az északi 
irányba haladók most kénytelenek a fizetős Rathcormac/Fermoy útvonalat használni.

A watergrasshilli forgalom

A Bizottság elismeri, hogy bár korábban a petíció elsősorban a Watergrasshill településen 
áthaladó forgalommal foglalkozott, jelenleg úgy tűnik, hogy ez a kérdés veszített 
fontosságából. 2009. március 10-én a Bizottság – a H-94/09. sz. parlamenti kérdésre adott 
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válaszában – naprakészebb statisztikai adatokat továbbított a Parlamentnek a falun áthaladó 
forgalomról.

Következtetés

A Bizottság tisztában van azzal, hogy a Petíciós Bizottság nem találta kielégítőnek azokat a 
válaszokat, amelyeket az ír hatóságok adtak az ERFA által társfinanszírozott elkerülő út 
tulajdonviszonyával, valamint az út használatában bekövetkezett esetleges változással 
kapcsolatban.

Az ügy jelenlegi szakaszában a Bizottság nem talált arra utaló jelet, hogy az ERFA által 
társfinanszírozott watergrasshilli elkerülő út esetében sor került volna a közösségi szabályok 
megsértésére. 

A Petíciós Bizottság ülésén azonban a Bizottság vállalta, hogy tovább vizsgálódik az ügyben. 
A Bizottság megerősíti, hogy levelet intézett az ír hatóságokhoz.


