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Om: Andragende 0836/2012 af Martin Cunniffe, irsk statsborger, for West On Track, 
om manglende gennemsigtighed og retfærdighed i transportpolitikken i Irland

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer indtrængende til en forbedret gennemsigtighed og retfærdighed fra 
Irlands transportministeriums side med hensyn til dets transportpolitik mellem de forskellige 
regioner i Irland. Andrageren mener tilsyneladende, at myndighederne muligvis diskriminerer 
det vestlige/nordvestlige område i forbindelse med leveringen af offentlig transportydelser, 
investering i jernbanegodstransport og udnyttelsen af EU-midler. Andragendet er vedhæftet 
en rapport fra organisationen med støttedokumentation. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. oktober 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

Kommissionen bekræfter, at Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) har ydet -
og fortsat yder - betydelig økonomisk bistand til investeringer i Irlands transportinfrastruktur. 
Der er blevet foretaget sådanne investeringer i begge de to regioner - 1) regionen Border, 
Midland and Western (BMW) og 2) den sydlige og østlige region - enten via regionale 
programmer eller via nationale programmer med øremærkede rammebeløb til hver region.

Der findes mere detaljeret information om den bistand, der er ydet på transportområdet, i det 
vedlagte bilag.

De EFRU-finansieringsprogrammer, der henvises til ovenfor, har været sendt ud til en 
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forudgående offentlig høring, inden de blev godkendt af Kommissionen.

De endelige rapporter for programmerne for 2000-2006 er blevet indgivet og er offentlig 
information.

Kommissionen bemærker, at de irske myndigheder ikke har anmodet om at få inddraget den 
vestlige jernbanestrækning (helt eller delvis) som et element til behandling under 
forberedelsen af revisionen af retningslinjerne for TEN-T. Desuden har Kommissionen 
forstået, at den irske regering ikke har planer om at udvikle en ny jernbaneforbindelse mellem
Sligo og Derry, og derfor er det usandsynligt, at spørgsmålet om EU-samfinansiering vil 
dukke op i den nuværende eller kommende programmeringsperioder for strukturfondene.

Kommissionen mener, at det først og fremmest er det irske myndigheders ansvar at fastsætte 
placering og prioritering af investeringer i den offentlige transportinfrastruktur. Når de irske 
myndigheder gør det, er de forpligtede til at tage hensyn til resultaterne af cost-benefit-
analyser og til, hvilken karakter de samfundsøkonomiske virkninger af sådanne investeringer 
har. Desuden har de irske myndigheder pligt til at respektere de forskellige bestemmelser og 
procedurer i forbindelse med bevillingen af anlægstilladelse, og de omfatter i visse tilfælde 
offentlig høring.  

Hvis sådanne nationale procedurer eller bestemmelser skulle være blevet krænket eller 
tilsidesat, kan der eventuelt anlægges sag ved de kompetente almindelige domstole og/eller 
forvaltningsdomstole.


