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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0299/2007 dėl Watergrasshill aplinkkelio, ERPF bendrai 
finansuotos infrastruktūros objekto, neleistino naudojimo ir nuosavybės 
pakeitimo, kurią pateikė Airijos pilietis Denis Dineen Watergrasshill
bendruomenės asociacijos vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas praneša apie Watergrasshill aplinkkelio N8, Europos regioninės plėtros 
fondo (ERPF) ir iš nacionalinių lėšų bendrai finansuoto infrastruktūros objekto, kuris 
atidarytas 2003 m. siekiant panaikinti grūstis, kenkiančias Watergrasshill kaimui, esančiam 
tarp Korko ir Dublino, naudojimo ir nuosavybės pakeitimą. Peticijos pateikėjas aiškina, kad 
2006 m. spalio mėn. dalis aplinkkelio atiduota eksploatuoti privačiai kelių mokesčius 
renkančiai bendrovei ir kad dėl nustatyto mokesčio eismo dalyviai renkasi ne aplinkkelį, bet ir 
vėl važiuoja per kaimą. Pasak peticijos pateikėjo, dėl tokių pakeitimų padidėjęs eismas iš 
esmės panaikino aplinkkelio poveikį, kurio siekta, ir Watergrasshill kaimo gyventojai vėl 
atsidūrė panašioje padėtyje, kaip ir prieš statant minėtą infrastruktūros objektą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. rugsėjo 3 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. gruodžio 19 d.

„Watergrasshill aplinkkeliui, apie kurį kalbama minėtoje peticijoje, skirta ir Sanglaudos 
fondo, ir Europos regioninės plėtros fondo lėšų. 

Tinkamai pasirašytos Airijos paraiškos dėl ERPF finansavimo toliau nurodytuose punktuose 
pateikiama informacija, susijusi su Peticijos Nr. 299/2007 vertinimu.
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4 punkte nurodyta, kad svarbiausias pagrindinio projekto tikslas – sumažinti kelionės laiką, 
eismo grūstis ir padidinti viso eismo kelyje N8 saugumą, taip pat sumažinti esamas grūstis 
pagrindinėje gatvėje, nukreipiant iš Watergrasshill kaimo tranzitinį transportą. Be to, yra ir 
šalutinis tikslas – nukreipti tranzitinį eismą iš vietos kelių tinklo ir taip sumažinti grūstis bei 
padidinti aplinkos apsaugos standartus ir saugumą.

4.3 punkte teigiama, kad pagrindiniai infrastruktūros teikiamos naudos gavėjai – visi kelio 
naudotojai, įskaitant privačius asmenis, komercines įmones ir turistus. Teigiama, kad dėl to 
kelio gerokai sumažės eismas Watergrasshill kaime.

7.1.2 punkte teigiama, kad Airijos valdžios institucijos į klausimą, ar tikimasi, kad iš projekto 
bus gauta pajamų kelio naudotojams nustačius tarifus ar mokesčius, atsakė neigiamai.

Dėl panaudojimo procento 7.2.5 punkte teigiama, kad 1995 m. eismo srautas per kaimą buvo 
11 273 transporto priemonės per dieną, iš jų 13 proc. sudarė sunkiosios transporto priemonės. 
Prognozuota, kad iki 2014 m. aplinkkeliu naudosis 24 700 transporto priemonių.

12.1 punkte Airijos valdžios institucijos atsakė teigiamai į klausimą, ar šiuo projektu 
papildomas kuris nors Sanglaudos fondo finansuojamas projektas. 

Reikėtų pažymėti, kad paraiškoje dėl ERPF finansavimo Airijos valdžios institucijos aiškiai 
atmetė galimybę, kad eismas aplinkkeliu bus apmokestintas. Komisija atkreipė dėmesį į tai, 
kad nustačius mokesčius, kaip teigia peticijos pateikėjas, eismo per Watergrasshill kaimą 
padaugėjo. Komisija taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad peticijos pateikėjas peticijoje teigia, 
jog pasikeitė su aplinkkeliu susijusi nuosavybė. Be to, Airijos valdžios institucijos nepranešė 
Komisijai apie savo ketinimą 2006 m. spalio mėn. eismą aplinkkeliu apmokestinti.

Atrodytų, kad apmokestinus eismą eismo per Watergrasshill kaimą lygis išaugo ir kad eismo 
srautas šiame kaime iš esmės panašus į tą, kuris buvo prieš atidarant aplinkkelį. 
Atsižvelgdama į tai, kas pasakyta, Komisija mano, kad yra pakankamai priežasčių pagalvoti 
apie tyrimą, ar aplinkkelis dabar eksploatuojamas ir naudojamas taip, kaip iš pradžių ketinta 
tai daryti, ir ar pasikeitė nuosavybės pobūdis. Todėl Komisijos tarnybos nusprendė oficialiu 
raštu paprašyti, kad Airijos nacionalinė audito institucija ištirtų šį atvejį ir praneštų apie 
rezultatus.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. birželio 10 d.

„Europos Komisija 2007 m. gruodžio 21 d. raštu paprašė Airijos valdžios institucijų ištirti 
kelis dalykus, apie kuriuos kalbama minėtoje peticijoje. 

Tyrimo išvados tokios:

v) anksčiau Watergrasshill kaime, esančiame tarpmiestiniame kelyje Korkas–
Dublinas, arterinio eismo lygis buvo labai aukštas;

vi) 2003 m. atidarius aplinkkelį eismo srautas per Watergrasshill kaimą gerokai 
sumažėjo (2006 m. sausio mėn. per parą buvo 3 536 automobiliai);
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vii) iki 2006 m. spalio mėn., atidarius gretimą mokamo eismo greitkelio atkarpą 
Rathcormac–Fermojus, eismas per Watergrasshill kaimą išaugo iki 
10 000 transporto priemonių per parą; 

viii) tačiau iki 2007 m. sausio mėn. eismas sumažėjo iki maždaug 6 000 transporto 
priemonių per parą;

ix) iki 2008 m. sausio mėn. dėl 2007 m. taikytų konkrečių eismo mažinimo ir 
valdymo priemonių eismas dar labiau sumažėjo – iki 5 623 transporto priemonių 
per parą, įskaitant 14 proc. sunkiasvorių transporto priemonių;

x) toks sumažėjimas iki 5 623 transporto priemonių per parą užregistruotas prieš tai, 
kai neseniai įvestas apribojimas 3 tonų transporto priemonėms įvažiuoti į kaimą; 

xi) vietos eismas dabar sudaro didelę dalį viso eismo kaime;
xii) nebuvo neteisėtai pakeistas aplinkkelio naudojimas, nepasikeitė ir jo nuosavybė. 

aplinkkelyje nėra mokesčių rinkimo postų. Eismas paskutiniuose dviejuose 
aplinkkelio šiaurinės dalies kilometruose iškart pereina į Rathcormac / Fermojaus 
aplinkkelį M8. Mokesčių rinkimo postas yra Rathcormac / Fermojaus 
aplinkkelyje, maždaug 1,5 km į šiaurę nuo dviejų sistemų susikirtimo taško. Tai 
rodo, kad šios dvi sistemos susiliečia. Aplinkkelis ir visa jo statybai įsigyta žemė 
yra valstybės nuosavybė;

xiii) Komisijos sprendimo požiūriu pažeidimų nėra. Visi 2002 m. paraiškoje Europos 
Komisijai dėl Watergrasshill aplinkkelio aprašyti darbai yra susiję su aplinkkelio 
projektu ir niekaip nesusiję su gretima Rathcormac / Fermojaus atkarpa; 

xiv) Airijos valdžios institucijos tikisi, kad Watergrasshill kaimo bendruomenės 
asociacijai nerimą keliantys dalykai išspręsti tinkamai.

Airijos valdžios institucijos teigia, kad 1993 m. kaime eismo lygis per parą buvo 
11 273 transporto priemonės. 2003 m., prieš pat naujojo aplinkkelio atidarymą, eismo srautas 
buvo maždaug 15 900 transporto priemonių per parą. 

Didelė eismo dalis persikėlė į naująjį Watergrasshill aplinkkelį, ir 2006 m. sausio mėn. 
apskaičiuota, kad eismo srautas per kaimą buvo 3 536 transporto priemonės per parą. 

Eismas Watergrasshill kaime

Toliau lentelėje parodyti eismo srautai, apskaičiuoti pagrindinėje Watergrasshill gatvėje. 
2006 m. sausio mėn. skaičiai rodo padėtį prieš atidarant gretimą Rathcormac / Fermojaus 
aplinkkelį M8, 2006 m. spalio mėn. skaičiai rodo padėtį 2006 m. spalio mėn. atidarius tą 
gretimą apmokestinto eismo kelią. 

Vieta
2003 m.

2006 m. sausio 
mėn.

2006 m. spalio 
mėn.

2007 m. sausio 
mėn.

2008 m. sausio mėn.

(prieš atidarant 
aplinkkelį)

Eismo srautas Eismo srautas Eismo srautas Eismo srautas

Sunkia-
svorių 

transporto 
priemonių 

(%)

Eismo 
srautas

Sunkia-
svorių 

transporto 
priemonių 

(%)
Watergrasshill 15 900 3 536 10 336 6 289 8,5 5 623 14
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kaimo
pagrindinė gatvė

(apskaičiuota)

Airijos valdžios institucijos nesiginčija, kad atidarius Rathcormac / Fermojaus aplinkkelį M8 
eismo per Watergrasshill kaimą lygis gerokai išaugo. 

Pasibaigus kampanijai prieš eismo apmokestinimą eismo lygis kaime 2007 m. sausio mėn. 
sumažėjo iki šiek tiek daugiau kaip 6 000 transporto priemonių per parą. 2007 m. atlikta 
įvairių eismo mažinimo ir kelių sujungimo gerinimo darbų. 2008 m. sausio mėn. eismo lygio 
analizė rodo, kad eismo srautas dabar yra maždaug 5 600 transporto priemonių per parą. 
Airijos valdžios institucijos pabrėžia, kad toks skaičius užregistruotas prieš tai, kai neseniai 
įvestas apribojimas 3 tonų transporto priemonėms įvažiuoti į kaimą. Be to, didelę dalį tų 
5 600 transporto priemonių sudaro vietos eismas.

Watergrasshill aplinkkelio naudojimo arba nuosavybės pakeitimas

Airijos valdžios institucijos teigia, kad Watergrasshill aplinkkelio naudojimas ar nuosavybė iš 
tiesų nepasikeitė. Aplinkkelį ir toliau eksploatuoja valstybės institucijos, o pats aplinkkelis ir 
visa jam statyti įsigyta žemė priklauso valstybei. 

Nacionalinio kelių tinklo, esančio greta Watergrasshill aplinkkelio, dalis suprojektuota kaip 
apmokestinamas išnuomotas kelias. Žinoma kaip Rathcormac / Fermojaus aplinkkelis M8, ši 
sistema prasideda Watergrasshill aplinkkelio šiauriniame gale. Tai visiškai atskira, ne 
Watergrasshill aplinkkelio sistema. Kadangi abi sistemos susilieja, šiaurinė Watergrasshill
aplinkkelio atkarpa natūraliai pereina į Rathcormac / Fermojaus aplinkkelio pietinę atkarpą. 
Prieš pastatant Rathcormac / Fermojaus aplinkkelį M8, šiaurinis dviejų eismo juostų 
Watergrasshill aplinkkelio galas buvo prijungtas prie esamo nacionalinio kelio naudojantis 
laikina vienos eismo juostos atkarpa. Pastačius Rathcormac / Fermojaus aplinkkelį M8, ta 
laikina jungtis buvo pašalinta ir eismas nukreiptas nauju aplinkkeliu. 

Eismas paskutiniuose dviejuose Watergrasshill aplinkkelio šiaurinės dalies kilometruose 
iškart pereina į Rathcormac / Fermojaus aplinkkelį M8. Mokesčių rinkimo punktas yra 
Rathcormac / Fermojaus aplinkkelyje, maždaug 1,5 km į šiaurę nuo dviejų sistemų 
susikirtimo taško. 

Atitiktis ERPF reikalavimams, įskaitant Komisijos sprendimo dėl pagalbos nuostatas, 
Watergrasshill aplinkkelio atveju

Airijos institucijos galėjo patvirtinti, kad visi ES paraiškoje dėl pagalbos Watergrasshill 
aplinkkeliui aprašyti darbai buvo būtini ir tai buvo įprasta aplinkkelio dalis. Jokie darbai, 
atlikti kaip dalis aplinkkelio projekto, nebuvo skirti pasirengti galimam eismo apmokestinimui 
gretimoje nacionalinio kelio atkarpoje ar numatyti galimam apmokestinimui palengvinti, arba 
palengvinti apmokestinimo nustatymą ateityje. Tai galima patikrinti paprasčiausiai 
panagrinėjus abiejų projektų laiko seką. Watergrasshill aplinkkelio projekto planavimo ir 
projektavimo etape eismo apmokestinimo politika Airijoje dar tik buvo svarstoma ir dar 
nebuvo priimtas konkretus sprendimas dėl būsimų vietų, kuriose bus imami mokesčiai už 
naudojimąsi nacionaliniais pagrindiniais keliais. Watergrasshill aplinkkelio sutartis ar 
vėlesnės atskiros sutartys negalėjo būti papildytos be naujo viešojo įstatymų nustatyto 
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konsultacijų proceso. Airijos valdžios institucijos teigia, kad visiškai laikomasi Komisijos 
sprendimo dėl pagalbos nuostatų ir kad nereikėjo Komisijai pranešti apie 2006 m. įvykusį 
eismo apmokestinimą gretimoje kelio Rathcormac–Fermojaus atkarpoje, nes tam projektui 
nebuvo skirta nei ERPF, nei Sanglaudos fondo lėšų ir tai neturėjo jokio poveikio ES 
finansavimui, kuris jau buvo patvirtintas Watergrasshill aplinkkeliui.

Komisija viliasi, kad šie Airijos valdžios institucijų paaiškinimai padės Europos Parlamentui 
atsakyti į peticiją, kurią pateikė Watergrasshill kaimo bendruomenės asociacija.“

5. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Watergrasshill aplinkkelio naudojimo arba nuosavybės pakeitimas

Po Peticijų komiteto posėdžio Komisija suprato, kad peticija dabar nukreipta išskirtinai į 
nuosavybės pobūdį ir galimą dalies bendrai finansuoto Watergrasshill aplinkkelio naudojimo 
pakeitimą. Airijos institucijos 2008 m. kovo 14 d. rašte Komisijai teigia, kad nėra jokio 
neteisėto Watergrasshill aplinkkelio naudojimo pakeitimo ir kad nepasikeitė aplinkkelio 
nuosavybė ar žemės, kuri įsigyta jo statybai, nuosavybė.

Peticijos pateikėjas teigia, kad de facto dalies Watergrasshill aplinkkelio nuosavybė perduota 
privačiai bendrovei, kuri nuo 2006 m. eksploatuoja mokesčių rinkimo punktą Rathcormac / 
Fermojaus aplinkkelyje M8. Peticijos pateikėjas teigia, kad tai yra dalies bendrai finansuoto 
aplinkkelio, kuris dėl to, kad nėra išvažiavimo vietos, yra skirtas tik eismui nukreipti tiesiai į 
mokesčių rinkimo postą Rathcormac / Fermojaus aplinkkelyje, neteisėtas naudojimo 
pakeitimas. Todėl tie, kas naudojasi tuo keliu, negali nemokamai naudotis ERPF bendrai 
finansuoto kelio dalimi. Peticijos pateikėjas taip pat teigia, kad už eismą Rathcormac / 
Fermojaus kelio šiaurės kryptimi dabar reikia mokėti.

Eismas Watergrasshill kaime

Komisija pripažįsta, kad, nors anksčiau pagrindinis peticijos klausimas buvo eismo srautai per 
Watergrasshill kaimą, pasirodo, kad tai jau nebesvarbus klausimas. Komisija, atsakydama į 
2009 m. kovo 10 d. Parlamento nario klausimą (H-94/09), nusiuntė Parlamentui naujesnę 
statistinę informaciją apie eismo srautus per kaimą.

Išvada

Komisija pripažįsta, kad Airijos valdžios institucijos pateikti atsakymai į klausimą dėl ERPF 
bendrai finansuoto aplinkkelio nuosavybės ir galimo jos pakeitimo netenkino Peticijų 
komiteto.

Šiuo etapu Komisija neturi įrodymų, kad būtų pažeistos EB taisyklės, susijusios su ERPF 
bendrai finansuotu Watergrasshill aplinkkeliu. 

Tačiau Peticijų komiteto posėdyje Komisija įsipareigojo toliau tirti šį atvejį. Komisija gali 
patvirtinti, kad šiuo metu nusiųstas raštas Airijos valdžios institucijoms.“


