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Lūgumrakstu komiteja

1.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0299/2007, ko Watergrashill kopienas apvienības vārdā 
iesniedza Īrijas valstspiederīgais Denis Dineen, par N8 Watergrasshill apvedceļa, 
kas ir ERAF līdzfinansēta infrastruktūra, neatļautu lietošanas un īpašumtiesību 
maiņu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par lietošanas un īpašumtiesību maiņu saistībā ar N8 
Watergrasshill apvedceļu, kas ir ERAF un valsts līdzekļu līdzfinansēta infrastruktūra, ko 
atklāja 2003. gadā un kuras mērķis ir novērst satiksmes sastrēgumus Watersgrasshill ciematā, 
kas atrodas starp Korku un Dublinu. Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka 2006. gada 
oktobrī daļu apvedceļa piešķīra privātam ceļa nodevu uzņēmumam un ka šī nodeva ir šķērslis 
lietotājiem, kuri labāk izvēlas atkal braukt cauri ciematam. Saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzēja teikto šo izmaiņu dēļ satiksmes apjoma pieaugums ir faktiski padarījis par neesošu
paredzēto apvedceļa ietekmi un Watersgrasshill ciemata iedzīvotājiem ir atkal jāsaskaras ar 
līdzīgu situāciju, kāda bija pirms infrastruktūras būvniecības.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 3. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 19. decembrī

„Watergrasshill apvedceļš, kas ir iepriekš minētā lūgumraksta temats, ir saņēmis līdzekļus 
gan no Kohēzijas fonda, gan no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

Atbilstīgi parakstītajā Īrijas pieteikumā ERAF finansējumam turpmāk minētajos punktos 
formulēti šādi lūgumraksta Nr. 299/2007 novērtēšanai svarīgi jautājumi.
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Tā 4. punktā minēts, ka svarīgā projekta galvenais mērķis ir samazināt brauciena ilgumu, 
satiksmes sastrēgumus un uzlabot drošību visam transportam, kas izmanto N8, un samazināt 
sastrēgumu galvenajā ielā, pārvietojot satiksmi no Watergrasshill. Turklāt papildu mērķis ir 
pārvietot satiksmi no vietējā ceļu tīkla, līdz ar to samazinot sastrēgumu un uzlabojot vides 
standartus un drošību.

Tā 4. punkta 3. apakšpunktā norādīts, ka galvenie labuma guvēji no infrastruktūras būs visi 
ceļa lietotāji, tostarp privātie, komerciālie un tūristi. Apgalvots, ka ceļš novērsīs no 
Watergrasshill ciemata ievērojamu satiksmes plūsmu.

Tā 7. punkta 1. apakšpunkta 2. daļā teikts, ka Īrijas varas iestādes atbildēja „nē” uz jautājumu, 
vai gaidāms, ka projekts radīs ieņēmumus no lietotāju maksātām nodevām.

Tā 7. punkta 2. apakšpunkta 5. daļā attiecībā uz paredzēto izmantošanas intensitāti apgalvots, 
ka 1995. gadā transporta plūsma caur ciematu bija 11 273 transportlīdzekļu dienā ar 13 % 
smago transportlīdzekļu īpatsvaru. Paredzēts, ka 2014. gadā apvedceļa izmantošanas 
intensitāte būs 24 700.

Tā 12. punkta 1. apakšpunktā Īrijas varas iestādes apstiprinoši atbildēja uz jautājumu, vai šis 
projekts papildina kādu projektu, ko finansē Kohēzijas fonds.

Vērts atzīmēt, ka pieteikumā ERAF finansējumam Īrijas varas iestādes skaidri izslēdza 
iespēju, ka apvedceļu izmantojošais transports tiek aplikts ar nodokli. Komisija atzīmē 
transporta plūsmas pieaugumu Watergrasshill ciematā pēc nodevas ieviešanas, kā aprakstīts 
lūgumrakstā. Komisija arī ņem vērā lūgumrakstā minēto īpašumtiesību maiņu saistībā ar 
apvedceļu. Turklāt Īrijas varas iestādes nebrīdināja Komisiju par savu nodomu 2006. gada 
oktobrī ieviest nodevu par apvedceļa izmantošanu.

Šķiet, ka nodevas ieviešana var būt devusi savu ieguldījumu transporta plūsmas pieaugumam
cauri Watergrasshill ciematam un ka transporta plūsmas šajā ciematā ir līdzīgas tām, kas bija 
pirms apvedceļa atklāšanas. Ņemot vērā iepriekšminēto, Komisija pieņem, ka ir pietiekami 
iemesli, lai izmeklētu, vai apvedceļš pašlaik tiek apsaimniekots un lietots tādā veidā, kā 
sākotnēji iecerēts, un vai ir notikušas izmaiņas īpašumtiesību būtībā. Tādēļ Komisijas dienesti 
nolēmuši oficiālā vēstulē Īrijas Valsts audita iestādei izpētīt šo jautājumu un sniegt ziņojumu.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 10. jūnijā

„Ar 2007. gada 21. decembra vēstuli Eiropas Komisija lūdza Īrijas varas iestādes izmeklēt 
jautājumus, kas radušies minētā lūgumraksta sakarā.

Izmeklēšanā tika secināts, ka:

(i) vēsturiski Watergrasshill ciemats ir saskāries ar ļoti lielu satiksmes plūsmu, tā kā tas 
atrodas starppilsētu maršrutā Korka–Dublina;

(ii) 2003. gadā atklājot apvedceļu, satiksmes apjoms caur Watergrasshill bija ievērojami 
samazinājies (2006. gada janvārī tas bija 3536 transportlīdzekļi dienā);
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(iii) līdz ar blakusesošā Rathcormac–Fermoy automaģistrāles maksas posma atklāšanu
satiksmes apjoms līdz 2006. gada oktobrim bija palielinājies līdz vairāk nekā 10000 
transportlīdzekļu dienā;

(iv) līdz 2007. gada janvārim satiksmes apjoms tomēr bija samazinājies līdz nedaudz 
vairāk kā 6000 transportlīdzekļu dienā;

(v) 2007. gadā īstenojot īpašus satiksmes mazināšanas vai pārvaldības pasākumus, līdz 
2008. gada janvārim satiksmes apjoms bija vēl samazinājies līdz 
5623 transportlīdzekļiem dienā ar 14 % smago kravas transportlīdzekļu īpatsvaru;

(vi) šis samazinātais apjoms, ko veido 5523 transportlīdzekļu dienā, reģistrēts vēl pirms
tika ieviests viens no jaunākiem ierobežojumiem, kas aizliedz ciematā iebraukt 
transportlīdzekļiem, kas smagāki par 3 tonnām;

(vii) pašreiz vietējā satiksme veido lielu daļu no visas ciema satiksmes;
(viii) nav notikušas „neatļautas apvedceļa lietošanas maiņas” un tā īpašumtiesību maiņas. 

Uz šī apvedceļa nav maksas posteņu. Satiksmes kustība apvedceļa ziemeļu posma 
pēdējos 2 kilometros tūlīt novirzās uz M8 Rathcormac–Fermoy apvedceļu. Ceļa 
nodevas iekasēšanas punkts atrodas uz M8 Rathcormac–Fermoy apvedceļa aptuveni 
1,5 kilometrus uz ziemeļiem no abu ceļu sistēmu savienojuma. Tas atspoguļo faktu, 
ka abas sistēmas ir blakusesošas. Apvedceļš un visa tā būvniecībai iegūtā zemes 
plātība paliek valsts īpašumā.

(ix) nav pārkāpti Komisijas lēmuma noteikumi. Visas darbības, kas minētas 2002. gada 
iesniegumā Eiropas Komisijai saistībā ar Watergrasshill apvedceļu, attiecas tikai uz 
šā apvedceļa projektu un nekādā veidā nav saistītas ar Rathcormac–Fermoy maksas 
posmu;

(x) Īrijas varas iestādes izsaka cerību, ka Watergrasshill kopienas apvienības bažas ir 
pienācīgi izskatītas.

Īrijas varas iestādes apgalvo, ka satiksmes intensitātes līmenis ciematā 1993. gadā bija 
11 273 transportlīdzekļi dienā. 2003. gadā, tieši pirms jaunā apvedceļa atklāšanas aptuvenā 
transporta plūsma bija 15 900 transportlīdzekļu dienā. 

Līdz ar ievērojama transporta apjoma novirzīšanu uz jauno Watergrasshill apvedceļu 
satiksmes plūsma caur ciematu 2006. gada janvārī (pirms blakusesošā M8 Rathcormac–
Fermoy apvedceļa atklāšanas) bija 3536 transportlīdzekļi dienā.  

Satiksme Watergrasshill ciematā

Turpmāk sniegtajā tabulā norādīti aprēķini par satiksmes plūsmu Watergrasshill galvenajā 
ielā. 2006. gada janvāra dati parāda situāciju pirms blakusesošā M8 Rathcormac–Fermoy
apvedceļa atklāšanas, savukārt 2006. gada oktobra dati liecina par situāciju pēc šā maksas ceļa 
atklāšanas 2006. gada oktobrī.

Vieta 2003. g. 2006. g. janv. 2006. g. okt. 2007. g. janv. 2008. g. janv.
(pirms apvedceļa 

atklāšanas)

Satiksmes 
apjoms

Satiksmes 
apjoms

Satiksmes 
apjoms

Satiksmes 
apjoms

Smag. 
krav. 

transp. 
(%)

Satiksmes 
apjoms

Smag. 
krav. 

transp. (%)

Watergrasshill 15 900 3536 10 336 6289 8,5 5623 14
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ciemata
galvenā iela

(aptuveni)

Īrijas varas iestādes neapstrīd, ka satiksmes intensitātes līmenis caur Watergrasshill ciematu 
pēc M8 Rathcormac–Fermoy apvedceļa atklāšanas ievērojami palielinājās.

Noslēdzoties kampaņai pret nodevu uzlikšanu, satiksmes intensitātes līmenis līdz 2007. gada 
janvārim bija samazinājies līdz nedaudz vairāk kā 6000 transportlīdzekļu dienā. 2007. gadā 
tika veikti vairāki satiksmes mazināšanas un krustojumu uzlabošanas pasākumi. 2008. gada 
janvāra satiksmes intensitātes līmeņu analīzē norādīts, ka satiksmes plūsmas apjoms pašreiz ir 
aptuveni 5600 transportlīdzekļu dienā. Īrijas varas iestādes uzsver, ka šis samazinātais apjoms 
reģistrēts vēl pirms tika ieviests viens no jaunākiem ierobežojumiem, kas aizliedz ciematā 
iebraukt transportlīdzekļiem, kas smagāki par 3 tonnām. Turklāt ievērojamu daļu no šī 
5600 transportlīdzekļu apjoma veido vietējā satiksme.

Watergrasshill apvedceļa lietošanas vai īpašumtiesību maiņa

Īrijas varas iestādes norāda, ka nav notikušas nekādas faktiskas Watergrasshill apvedceļa 
lietošanas vai īpašumtiesību maiņas. Šā apvedceļa apsaimniekošana ir valsts iestāžu pārziņā, 
kā arī pats apvedceļš un visa tā būvniecībai paredzētā zemes platība ir pilnībā valsts īpašumā.

Posms, kas savieno Watergrasshill apvedceļu ar valsts ceļu sistēmu, ir izveidots par maksas 
ceļu. M8 Rathcormac–Fermoy apvedceļa sistēma sākas Watergrasshill apvedceļa ziemeļu 
galā. Šī sistēma ir pilnīgi nodalīta no Watergrasshill apvedceļa. Tā kā šīs divas sistēmas 
saskaras, Watergrasshill apvedceļa ziemeļu posms dabīgi „ieplūst” M8 Rathcormac–Fermoy 
apvedceļa dienvidu posmā. Pirms M8 Rathcormac–Fermoy apvedceļa būvniecības „pagaidu” 
vienbrauktuves autoceļš savienoja Watergrasshill divbrauktuvju apvedceļa ziemeļu galu ar 
valsts ceļu. M8 Rathcormac–Fermoy izveide ļāva izbeigt „pagaidu” savienojumu un novirzīja 
satiksmi uz jauno apvedceļu.

Satiksmes kustība apvedceļa ziemeļu posma pēdējos 2 kilometros tūlīt novirzās uz M8
Rathcormac–Fermoy apvedceļu. Ceļa nodevas iekasēšanas punkts atrodas uz M8
Rathcormac–Fermoy apvedceļa aptuveni 1,5 kilometrus uz ziemeļiem no abu ceļu sistēmu 
saskarpunkta.

Vai tiek ievēroti ERAF atbalsta nosacījumi, tai skaitā noteikumi Komisijas lēmumā par 
atbalstu Watergrasshill apvedceļam?

Īrijas varas iestādes varēja apstiprināt, ka visas darbības, kas norādītas pieteikumā ES atbalsta 
saņemšanai Watergrasshill apvedceļa projektam, bija nepieciešamas un atbilst standartiem. 
Neviens no apvedceļa projekta ietvaros veiktajiem darbiem nebija ar mērķi sagatavot vai 
paredzēt iespējamu nodevu sistēmas ieviešanu uz tuvumā esošā valsts nozīmes ceļa, vai arī 
jebkādā veidā veicināt nodevu turpmāku ieviešanu. To var pierādīt, veicot vienkāršu abu 
projekta laika posmu izvērtējumu. Watergrasshill apvedceļa projekta plānošanas un izstrādes 
posmā nodevu uzlikšanas politika Īrijā joprojām nebija pabeigta un nebija pieņemti nekādi 
noteikti lēmumi par turpmāku nodevu uzlikšanu valsts 1. šķiras autoceļiem. Nekādi 
papildinājumi Watergrasshill līgumā vai turpmāki atsevišķi līgumi nebūtu bijuši iespējami 
bez jaunas publiskas likumu apspriedes. Īrijas varas iestādes norāda, ka Komisijas atbalsta 
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lēmuma noteikumi ir pilnībā ievēroti un ka nav bijusi nepieciešamība informēt Komisiju par 
nodevu sistēmas ieviešanu 2006. gadā uz blakusesošā Rathcormac–Fermoy ceļa posma, tā kā 
šo projektu nefinansēja ar ERAF vai Kohēzijas fonda līdzekļiem un nekādā veidā neietekmēja 
apstiprināto ES finansējumu Watergrasshill apvedceļam.

Komisija tic, ka šie Īrijas varas iestāžu paskaidrojumi būs Eiropas Parlamentam noderīgi, 
atbildot uz Watergrasshill kopienas apvienības lūgumrakstu.”

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Watergrasshill apvedceļa lietošanas veida vai īpašnieka maiņa

Pēc Lūgumrakstu komitejas sanāksmes Komisija saprot, ka lūgumraksts tagad ir vērsts tikai 
uz līdzfinansētā Watergrasshill apvedceļa īpašumtiesību raksturu un iespējamo lietošanas 
veida maiņu. Īrijas varas iestādes 2008. gada 14. marta Komisijai adresētā vēstulē apgalvo, ka 
nav notikusi „Watergrasshill ciema apvedceļa lietošanas veida neatļauta maiņa un nav 
notikušas izmaiņas apvedceļa īpašumtiesībās vai tā būvniecībai iegādātās zemes 
īpašumtiesībās.”

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Watergrasshill apvedceļa daļas faktiskās īpašumtiesības 
ir nodotas privātam uzņēmumam, kas kopš 2006. gada darbojas kā nodevu iekasēšanas punkts 
uz M8 Rathcormac–Fermoy apvedceļa. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka tas nozīmē daļas 
no līdzfinansētā apvedceļa „neatļautu lietošanas veida maiņu”, kas saistībā ar izbraukšanas 
punkta neesību kalpo tikai satiksmes novirzīšanai tieši uz Rathcormac–Fermoy apvedceļa 
nodevu iekasēšanas punktu. Ceļa lietotāji tādēļ nevar bez maksas izmantot daļu no ERAF 
līdzfinansētā ceļa. Lūgumraksta iesniedzējs arī apgalvo, ka ziemeļu virzienā orientētās 
satiksmes dalībnieki tagad ir spiesti izmantot maksas Rathcormac–Fermoy ceļu.

Satiksme Watergrasshill ciematā

Komisija saprot, ka, lai gan jautājums par satiksmes plūsmām caur Watergrasshill ciematu 
agrāk bija galvenais lūgumraksta punkts, tagad tas vairs nav būtisks jautājums. Komisija, 
2009. gada 10. martā atbildot uz Parlamenta jautājumu (H-94/09), nodeva Palamentam 
jaunāku statistisko informāciju par satiksmes plūsmām cauri ciematam.

Secinājums

Komisija saprot, ka Īrijas varas iestāžu sniegtās atbildes uz jautājumu par ERAF līdzfinansētā 
apvedceļa īpašumtiesībām un iespējamu tā lietošanas veida maiņu nav apmierinājušas 
Lūgumrakstu komiteju.

Esošajā situācijā Komisijai nav pierādījumu par EK noteikumu pārkāpumu saistībā ar ERAF 
līdzfinansēto Watergrasshill apvedceļu.

Tomēr Lūgumrakstu komitejas sapulcē Komisija uzņēmās veikt turpmāku šīs lietas 
izmeklēšanu. Komisija var apstiprināt, ka nosūtīta Īrijas varas iestādēm ir nosūtīta vēstule.”


