
CM\789329RO.doc PE400.340/REV.IIv01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiţii

1.9.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0299/2007, adresată de Denis Dineen, de naţionalitate irlandeză, în 
numele Asociaţiei comunităţii din Watergrashill, privind schimbarea 
neautorizată a modului de folosire şi a proprietăţii şoselei de centură N8 
Watergrasshill, o infrastructură finanţată parţial prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul reclamă schimbarea modului de folosire şi a proprietăţii şoselei N8 
Watergrasshill, o infrastructură cofinanţată prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi 
fonduri naţionale, care s-a dat în funcţiune în 2003 în scopul de a degaja traficul congestionat 
care afecta satul Watergrasshill, situat între Cork şi Dublin. Petiţionarul a explicat că în 
octombrie 2006 un tronson al şoselei a fost concesionat unei companii care percepe taxă, ceea 
ce reprezintă un element descurajant pentru utilizatori, care preferă să treacă din nou prin sat. 
Potrivit celor afirmate de petiţionar, creşterea traficului provocată de aceste schimbări a anulat 
practic efectul scontat al rutei ocolitoare, iar locuitorii din Watergrasshill se confruntă cu o 
situaţie similară celei de dinaintea construirii acestei infrastructuri. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 septembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 decembrie 2007

Şoseaua de centură Watergrasshill, subiectul petiţiei mai sus-menţionate, a beneficiat atât de 
fonduri de coeziune, cât şi de fonduri regionale europene de dezvoltare.
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În acordul semnat de Irlanda cu privire la utilizarea Fondului European de Dezvoltare 
Regională de către Irlanda se menţionează următoarele elemente relevante pentru evaluarea 
petiţiei nr. 299/2007.

La punctul 4 este menţionat obiectivul principal al acestui proiect de anvergură: reducerea 
timpului de călătorie, a congestiei traficului şi îmbunătăţirea siguranţei pentru utilizatorii rutei 
N8, precum şi uşurarea congestiei de pe strada principală prin decongestionarea traficului din 
Watergrasshill. În plus, obiectivul secundar este decongestionarea traficului din reţeaua 
locală, aceasta conducând la reducerea aglomeraţiei şi la îmbunătăţirea standardelor de mediu 
şi a siguranţei.

La punctul 4.3 este indicat faptul că principalii beneficiari ai infrastructurii sunt toţi utilizatori 
ai şoselei de centură, atât în scop privat, cât şi în scop comercial şi turistic. S-a declarat că 
această şosea va decongestiona în mod considerabil traficul din Watergrasshill.

La punctul 7.1.2, este indicat faptul că, la întrebarea dacă acest proiect ar putea genera 
venituri prin tarife sau taxe suportate de utilizatori, răspunsul autorităţilor irlandeze a fost 
negativ.

La punctul 7.2.5, în legătură cu rata prevăzută de utilizare a şoselei, este indicat faptul că în 
1995 fluxul de trafic prin sat era de 11 273 de vehicule pe zi, dintre care 13% vehicule de 
tonaj greu. Numărul vehiculelor care vor folosi şoseaua de centură până în 2014 este estimat 
la 24 700. 

La punctul 12.1, autorităţile irlandeze au răspuns afirmativ la întrebarea dacă proiectul este 
complementar cu un altul, finanţat prin Fondul de Coeziune.

Trebuie precizat faptul că în cererea de obţinere de finanţări prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională, autorităţile irlandeze au exclus în mod expres posibilitatea de a 
introduce taxe pentru folosirea şoselei de centură. Comisia a luat notă de creşterea traficului 
prin Watergrasshill de la introducerea taxei, astfel cum este subliniat în petiţie. Comisia a luat 
notă, de asemenea, de referirea pe care o face petiţia la schimbarea proprietarului şoselei de 
centură. Mai mult, autorităţile irlandeze nu au informat Comisia cu privire la intenţia de a 
introduce taxe pentru folosirea şoselei de centură din octombrie 2006. 

Se pare că introducerea taxei a contribuit la creşterea traficului prin Watergrasshill şi că 
traficul din sat este acum comparabil cu cel de dinainte de a fi dată în folosinţă şoseaua de 
centură. În lumina celor de mai sus, Comisia consideră că există suficiente motive pentru a 
deschide o investigaţie în privinţa folosirii şoselei de centură în prezent, comparativ cu 
momentul în care aceasta a fost dată în folosinţă şi dacă a fost schimbat între timp dreptul de 
proprietate. Prin urmare, serviciile Comisiei au decis să trimită o scrisoare oficială către 
Autoritatea Naţională de Audit din Irlanda pentru a investiga problema şi pentru a raporta 
rezultatele anchetei.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2008

Comisia Europeană, prin scrisoarea din 21 decembrie 2007, a solicitat autorităţilor irlandeze 
să investigheze o serie de aspecte ridicate în cadrul petiţiei de mai sus. 
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Concluziile investigaţiei sunt următoarele:

(i) din punct de vedere istoric, satul Watergrasshill a experimentat un volum mare de 
trafic arterial datorită situării sale pe şoseaua interurbană Cork - Dublin;

(ii) punerea în folosinţă a şoselei de centură în 2003 a determinat o reducere 
semnificativă a traficului în Watergrasshill (3 536 de vehicule pe zi în ianuarie 
2006);

(iii) în octombrie 2006, în urma punerii în folosinţă a tronsonului de autostradă adiacent 
cu taxă Rathcormac-Fermoy, traficul prin Watergrasshill a crescut la peste 10 000 de 
vehicule pe zi; 

(iv) cu toate acestea, în ianuarie, 2007, traficul a scăzut la puţin mai mult de 6 000 de 
vehicule pe zi;

(v) în ianuarie 2008, traficul a scăzut în continuare la 5 623 de vehicule pe zi, inclusiv 
14% vehicule grele pentru transportul de mărfuri, ca urmare a măsurilor specifice de 
diminuare/gestionare a traficului introduse în cursul anului 2007;

(vi) această cifră redusă de 5 623 de vehicule pe zi a fost înregistrată înaintea introducerii 
mai recente a unei greutăţi maxime autorizate de 3 tone a vehiculelor la intrarea în 
sat; 

(vii) traficul local constituie în prezent o proporţie considerabilă a traficului total din sat;
(viii) nu a existat nicio „schimbare neautorizată a utilizării” şoselei de centură şi nicio 

schimbare a proprietăţii sale. Nu există niciun complex de taxare pe şoseaua de 
centură. Traficul pe ultimii 2 km ai tronsonului nordic al şoselei de centură se 
continuă imediat cu şoseaua de centură M8 Rathcormac/ Fermoy. Un punct de 
taxare este situat pe şoseaua de centură M8 Rathcormac/ Fermoy la aproximativ 1,5 
km nord de interfaţa dintre cele două sisteme. Aceasta reflectă faptul că cele două 
sisteme sunt adiacente. Şoseaua de centură şi toate terenurile dobândite pentru 
construcţia acesteia rămân proprietate publică.

(ix) nu a existat nicio încălcare a condiţiilor deciziei Comisiei. Toate lucrările descrise în 
solicitarea din 2002 către Comisia Europeană pentru şoseaua de centură 
Watergrasshill fac parte integrantă din proiectul şoselei de centură şi nu sunt în 
niciun caz legate de tronsonul adiacent cu taxă Rathcormac/ Fermoy; 

(x) autorităţile irlandeze îşi exprimă speranţa că preocupările Asociaţiei comunităţii din 
Watergrasshill au fost abordate într-un mod satisfăcător.

Autorităţile irlandeze susţin că nivelurile de trafic din sat au fost estimate la 11 273 de 
vehicule pe zi în 1993. Fluxul a fost de aproximativ 15 900 de vehicule pe zi în 2003 exact 
înaintea punerii în folosinţă a noii şosele de centură.

Volume semnificative de trafic transferate pe noua şosea de centură Watergrasshill şi fluxurile 
de trafic prin sat au fost estimate în ianuarie 2006 (înaintea punerii în folosinţă a şoselei de 
centură adiacente M8 Rathcormac/ Fermoy) la 3 536 de vehicule pe zi.

Traficul în satul Watergrasshill

Tabelul de mai jos stabileşte fluxurile de trafic măsurate în strada principală din 
Watergrasshill. Cifrele din ianuarie 2006 reprezintă situaţia măsurată înaintea punerii în 
funcţiune a şoselei de centură adiacente M8 Rathcormac/ Fermoy şi cifrele din octombrie 
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2006 reprezintă cifrele în urma punerii în funcţiune a şoselei adiacente cu taxă în octombrie 
2006.

Descrierea sitului
2003

Ian-06 Oct-06 Ian-07 Ian-08

(Înainte de 
şoseaua de 

centură)
Volumul 
traficului

Volumul 
traficului

Volumul 
traficului

Volumul 
traficului

HGV-uri 
(%)

Volumul 
traficului

HGV-uri 
(%)

Strada principală 
din satul

Watergrasshill 
15 900

(estimat) 3 536 10 336 6 289 8,5 5 623 14

Autorităţile irlandeze nu contestă faptul că a existat o creştere semnificativă a nivelurilor de 
trafic în satul Watergrasshill în urma punerii în folosinţă a şoselei de centură M8 Rathcormac/ 
Fermoy. 

Odată cu încheierea campaniei împotriva introducerii taxei, nivelurile traficului din sat au 
scăzut la puţin peste 6 000 de vehicule pe zi până în ianuarie 2007. În cursul anului 2007, au 
fost efectuate mai multe lucrări de diminuare a traficului şi de îmbunătăţire a articulaţiei. 
Analiza nivelurilor de trafic în ianuarie 2008 arată că fluxurile de trafic sunt în prezent de 
aproximativ 5 600 de vehicule pe zi. Autorităţile irlandeze subliniază faptul că această cifră a 
fost înregistrată înaintea introducerii mai recente a unei greutăţi maxime autorizate a 
vehiculelor de 3 tone la intrarea în sat. Mai mult, o proporţie semnificativă din cele 5 600 de 
vehicule este compusă din traficul local. 

Schimbarea utilizării sau proprietăţii şoselei de centură Watergrasshill

Autorităţile irlandeze au declarat că nu a existat nicio schimbare efectivă a utilizării sau a 
proprietăţii şoselei de centură Watergrasshill. Întreţinerea şoselei de centură rămâne 
răspunderea autorităţilor publice, iar şoseaua de centură în sine şi toate terenurile dobândite 
pentru construcţia acesteia rămân în totalitate proprietate publică.

Tronsonul din reţeaua de şosele naţionale care se întâlneşte cu şoseaua de centură 
Watergrasshill a fost construit ca o stradă concesionată pentru care se percepe taxă. Cunoscut 
sub denumirea de şoseaua de centură M8 Rathcormac/ Fermoy, acest sistem începe la capătul 
nordic al şoselei de centură Watergrasshill. Acesta este un sistem complet separat de şoseaua 
de centură Watergrasshill. Întrucât cele două sisteme sunt adiacente, secţiunea nordică a 
şoselei de centură Watergrasshill „se hrăneşte” în mod firesc din secţiunea sudică a şoselei de 
centură M8 Rathcormac/ Fermoy. Înaintea construcţiei şoselei de centură M8 Rathcormac/ 
Fermoy, capătul nordic al şoselei duble a şoselei de centură Watergrasshill a fost din nou legat 
de şoseaua naţională existentă prin intermediul unei şosele simple „temporare”. Construcţia 
şoselei de centură M8 Rathcormac/ Fermoy a permis desfiinţarea acestei legături „temporare” 
şi a dirijat traficul spre noua şosea de centură.

Traficul pe ultimii 2 km ai tronsonului nordic al şoselei de centură Watergrasshill se continuă 
imediat cu şoseaua de centură M8 Rathcormac/ Fermoy. Un punct de taxare este situat pe 
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şoseaua de centură M8 Rathcormac/ Fermoy la aproximativ 1,5 km nord de interfaţa dintre 
cele două sisteme.

Respectarea cerinţelor ajutorului acordat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, 
inclusiv a dispoziţiilor deciziei Comisiei privind ajutorul, în privinţa şoselei de centură 
Watergrasshill

Autorităţile irlandeze au putut confirma faptul că toate lucrările descrise în solicitarea 
ajutorului UE acordat pentru şoseaua de centură Watergrasshill au constituit o necesitate şi o 
parte normală a şoselei de centură. Nicio parte din lucrările efectuate ca parte din proiectul 
şoselei de centură nu a fost întreprinsă în pregătirea sau în anticiparea introducerii unui posibil 
acord de taxare privind o parte adiacentă a şoselei naţionale sau pentru a facilita într-un 
anumit mod introducerea viitoare a unei taxe. Acest lucru poate fi verificat printr-o simplă 
examinare a secvenţelor temporale pentru ambele proiecte. În etapa de planificare şi de 
concepere a proiectului şoselei de centură Watergrasshill, politica de taxare din Irlanda era 
încă în curs de examinare şi în special nu era luată nicio decizie în privinţa locaţiei viitoarelor 
taxe privind şoselele naţionale principale. Nu ar fi fost posibilă nicio adăugare la contractul 
pentru şoseaua Watergrasshill sau la contractele separate următoare fără un nou proces 
statutar de consultare publică. Autorităţile irlandeze menţionează faptul că dispoziţiile deciziei 
Comisiei privind ajutorul au fost respectate în întregime şi necesitatea de a informa Comisia 
cu privire la introducerea acordului de taxare în 2006 privind tronsonul adiacent de şosea 
Rathcormac – Fermoy nu a apărut, întrucât în respectivul proiect nu a fost implicat Fondul 
European pentru Dezvoltare Regională sau Fondul de Coeziune şi nu a existat nicio implicaţie 
asupra finanţării UE aprobate deja pentru şoseaua de centură Watergrasshill.

Comisia se bazează pe faptul că aceste explicaţii ale autorităţilor irlandeze vor ajuta 
Parlamentul European în răspunsul său la petiţia adresată de Asociaţia comunităţii din 
Watergrasshill.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Schimbarea utilizării sau a proprietăţii şoselei de centură Watergrasshill

Ca urmare a reuniunii Comisiei pentru petiţii, Comisia consideră că petiţia se concentrează 
acum exclusiv pe natura proprietăţii şi posibila schimbare a utilizării unei porţiuni din şoseaua 
de centură cofinanţată Watergrasshill. În scrisoarea adresată Comisiei la 14 martie 2008,
autorităţile irlandeze au pretins că nu a existat nicio „schimbare neautorizată a utilizării 
şoselei de centură Watergrasshill şi nicio schimbare a proprietăţii şoselei de centură sau a 
proprietăţii terenului dobândit pentru construcţia acesteia”.

Petiţionarul pretinde că proprietatea de facto asupra unei porţiuni din şoseaua de centură 
Watergrasshill a fost transferată către o companie privată, care, începând din 2006, a înfiinţat 
un punct de taxare pe şoseaua de centură M8 Rathcormac/ Fermoy. Petiţionarul afirmă că 
acest lucru reprezintă o „schimbare neautorizată a utilizării” unei porţiuni din secţiunea 
cofinanţată a şoselei de centură, ceea ce, din cauza absenţei unui punct de ieşire, are drept 
unic scop direcţionarea traficului către punctul de taxare pentru şoseaua de centură 
Rathcormac/Fermoy. Prin urmare, utilizatorii şoselei nu pot beneficia în mod gratuit de o 
porţiune din şoseaua cofinanţată prin Fondul European de Dezvoltare Regională. De 
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asemenea, petiţionarul pretinde că traficul din partea de nord este acum obligat să folosească 
ruta Rathcormac/ Fermoy pentru care se percepe taxă.

Traficul în satul Watergrasshill

Comisia recunoaşte faptul că, în timp ce problema fluxurilor de trafic prin satul 
Watergrasshill constituia anterior principalul obiectiv al petiţiei, s-ar părea că acest lucru nu 
mai este o problemă importantă. Comisia a transmis Parlamentului informaţii statistice mai 
recente privind fluxurile de trafic prin sat, ca răspuns la întrebarea parlamentară (H-94/09) din 
10 martie 2009.

Concluzii

Comisia recunoaşte faptul că răspunsurile furnizate de către autorităţile irlandeze cu privire la 
problema dreptului de proprietate asupra şoselei de centură cofinanţate prin Fondul European 
de Dezvoltare Regională şi la o eventuală schimbare a utilizării acesteia nu au fost 
satisfăcătoare pentru Comisia pentru petiţii. 

În etapa actuală, Comisia nu are dovezi privind existenţa unei încălcări a normelor CE în ceea 
ce priveşte şoseaua de centură Watergrasshill, cofinanţată prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională.

Cu toate acestea, în cadrul reuniunii Comisiei pentru petiţii, Comisia s-a angajat să întreprindă 
investigaţii suplimentare în acest caz. Comisia poate confirma faptul că s-a trimis de curând o 
scrisoare către autorităţile irlandeze.


