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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0836/2012, ko „West On Track” vārdā iesniedza Īrijas 
valstspiederīgais Martin Cunniffe, par pārredzamības un taisnīguma 
trūkumu attiecībā uz transporta politiku Īrijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs prasa, lai Īrijas Transporta departaments palielinātu pārredzamību un 
taisnīgumu attiecībā uz transporta politiku dažādos Īrijas reģionos. Lūgumraksta iesniedzējs, 
šķiet, uzskata, ka varas iestādes diskriminē rietumu/ziemeļrietumu reģionu saistībā ar 
sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu, ieguldījumiem dzelzceļa pārvadājumos un 
Eiropas Savienības fondu izlietošanu. Lūgumraksta iesniedzējs ir pievienojis organizācijas 
ziņojumu ar apstiprinošiem pierādījumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Komisija apstiprina, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) ir sniedzis un sniedz 
būtisku finansiālu atbalstu ieguldījumiem Īrijas transporta infrastruktūrā. Šādi ieguldījumi tika 
veikti katrā no diviem reģioniem — 1) Pierobežas, vidienes un rietumu (Border, Midland and 
Western — BMW) reģionā un 2) Dienvidu un austrumu (Southern and Eastern) reģionā, 
izmantojot reģionālas programmas vai valsts programmas ar ierobežotiem finanšu 
piešķīrumiem katram reģionam.

Plašāka informācija par sniegto palīdzību transporta jomā iekļauta pievienotajā pielikumā.
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Attiecībā uz iepriekš minētajām ERAF finansēšanas programmām notika ex ante sabiedriskā 
apspriešana, pirms Komisija tās apstiprināja.

Galīgie ziņojumi par 2000.–2006. gada programmām ir iesniegti un ir publiski pieejami.

Komisija piebilst, ka Īrijas varas iestādes nav prasījušas iekļaut rietumu dzelzceļa koridora 
(visa vai daļas) jautājuma apsvēršanu, gatavojoties TEN-T pamatnostādņu pārskatīšanai. 
Turklāt Komisija saprot, ka Īrijas valdība neplāno veidot jaunu dzelzceļa līniju, kas savienotu 
Slaigo ar Deri, un tātad maz ticams, ka pašreizējā vai turpmākos struktūrfondu plānošanas 
periodos(-ā) tiks apsvērta iespēja piešķirt ES līdzfinansējumu.

Komisija uzskata, ka par ieguldījumu veikšanas vietas noteikšanu un prioritāšu izvirzīšanu 
sabiedriskā transporta infrastruktūras jomā ir atbildīgas galvenokārt Īrijas varas iestādes. 
Veicot šīs darbības, Īrijas varas iestādēm ir jāņem vērā izmaksu un ieguvumu analīzes 
rezultāti un šādu ieguldījumu sociāli ekonomiskā ietekme. Turklāt Īrijas varas iestādēm ir 
pienākums ievērot dažādos noteikumus un procedūras attiecībā uz plānošanas atļaujas
piešķiršanu, tostarp sabiedrisko apspriešanu attiecīgos gadījumos.

Ja šādas valsts procedūras vai noteikumi ir pārkāpti vai nav ievēroti, varētu tikt iesniegta lieta 
Īrijas kompetentajās tiesās un/vai administratīvajās tiesās.


