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Tárgy: Martin Cunniffe ír állampolgár által a West On Track elnevezésű szervezet 
nevében benyújtott 0836/2012. számú petíció Írországban a közlekedési 
politika átláthatóságának és méltányosságának hiányáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felszólítja Írország közlekedési minisztériumát, hogy az Írország 
különböző régióira vonatkozó közlekedési politikájában tanúsítson fokozott átláthatóságot és 
méltányosságot. A petíció benyújtója a jelek szerint arra utal, hogy a hatóságok a 
tömegközlekedési szolgáltatások nyújtásakor, a vasúti áruszállításba való beruházáskor és az 
európai uniós források elköltésekor hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak a nyugati és az 
északnyugati régióval szemben. A petícióhoz egy, a szervezet által készített jelentést is 
mellékeltek, amely a petícióban foglalt állításokat alátámasztó bizonyítékokat is tartalmaz.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

A Bizottság megerősíti, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) jelentős 
pénzügyi támogatást nyújtott, illetve nyújt továbbra is Írország közlekedési infrastruktúrájába 
történő beruházásokhoz. Ilyen beruházásokat mindkét régióban – (1) a Border, Midland and 
Western (BMW) régióban és a (2) Southern and Eastern régióban is – végeztek, vagy 
regionális programok vagy – régiónként elhatárolt pénzügyi előirányzatok segítségével –
nemzeti programok keretében.
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A közlekedési ágazatot érintő támogatásokról a csatolt melléklet tartalmaz részletesebb 
információt.

A Bizottság jóváhagyását megelőzően nyilvános konzultációt tartottak az ERFA fent említett 
támogatási programjairól.

A 2000–2006-os programokról szóló végső jelentéseket benyújtották, és azok már
nyilvánosak.

A Bizottság megállapítja, hogy az ír hatóságok nem kérték a nyugati vasúti folyosónak 
(egészének vagy egy részének) mint megfontolandó elemnek a felvételét a TEN-T 
iránymutatások felülvizsgálatának előkészítésekor. Továbbá a Bizottság úgy értelmezi, hogy 
az ír kormány nem tervezi egy új, Sligo és Derry közötti vasútvonal fejlesztését, és ezért 
valószínűtlennek tűnik, hogy az uniós társfinanszírozás kérdése felmerüljön a strukturális 
alapok jelenlegi vagy jövőbeli programozási időszakai során.

A Bizottság azon a véleményen van, hogy elsődlegesen az ír hatóságok felelőssége, hogy 
megállapítsák a tömegközlekedési infrastruktúra terén létrejövő beruházások helyét és 
rangsorát. Ennek során az ír hatóságok kötelesek figyelembe venni a költség-haszon elemzés 
eredményeit és az ezen beruházásokból eredő társadalmi-gazdasági hatások jellegét. Továbbá 
az ír hatóságok kötelesek tiszteletben tartani az építési engedélyek kiadására vonatkozó 
különböző rendelkezéseket és eljárásokat, és adott esetben a nyilvános konzultációkat. 

Amennyiben ezeket a nemzeti eljárásokat vagy rendelkezéseket megsértik, vagy figyelmen 
kívül hagyják, az ügy az illetékes ír bíróságok és/vagy közigazgatási bíróságok elé vihető.


