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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0836/2012, którą złożył Martin Cunniffe (Irlandia) w imieniu 
organizacji West On Track, w sprawie braku przejrzystej i bezstronnej 
polityki transportowej w Irlandii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję domaga się większej przejrzystości i bezstronności po stronie irlandzkiego 
Wydziału Transportu w odniesieniu do polityki transportowej w różnych regionach Irlandii. 
Składający petycję wydaje się sugerować, że w związku ze świadczeniem usług transportu 
publicznego, inwestycjami w kolejowe przewozy towarowe oraz wydatkowaniem funduszy 
Unii Europejskiej władze mogą dyskryminować region zachodni/północno-zachodni. Do 
przedmiotowej petycji organizacja załącza sprawozdanie zawierające dowody. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 października 2012 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Komisja potwierdza, że Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) zapewnił i nadal 
zapewnia duże wsparcie finansowe dla inwestycji w irlandzką infrastrukturę transportową. 
Takie inwestycje poczyniono w obu regionach: 1) w regionie Border, Midland and Western 
(BMW) oraz 2) w Regionie Południowo-Wschodnim, w drodze programów regionalnych lub 
krajowych obejmujących wyodrębnione dla każdego regionu środki finansowe.

W załączniku znajdują się szczegółowe informacje na temat wsparcia udzielonego w 
dziedzinie transportu.
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Wspomniane programy finansowania ze środków EFRR podlegały konsultacjom publicznym 
ex ante przed ich zatwierdzeniem przez Komisję.

Przedstawiono sprawozdania końcowe dla programów z lat 2000-2006, które podano do 
wiadomości publicznej.

Komisja zauważa, że władze irlandzkie nie zwróciły się o rozpatrzenie (całego lub części) 
zachodniego korytarza kolejowego w ramach przygotowania przeglądu wytycznych TEN-T. 
Ponadto Komisja rozumie, że po stronie irlandzkiego rządu nie ma planów stworzenia 
nowego połączenia kolejowego między Sligo i Derry, a zatem mało prawdopodobna jest 
kwestia współfinansowania przez UE w obecnym lub w przyszłych okresach programowania 
funduszy strukturalnych.

Komisja jest dania, że w pierwszym rzędzie to władze irlandzkie odpowiadają za wskazanie 
lokalizacji i priorytetów dla inwestycji w publiczną infrastrukturę transportu. Władze 
irlandzkie są przy tym obowiązane uwzględniać wyniki analizy opłacalności i charakter 
skutków społeczno-gospodarczych, jakie przyniosą takie inwestycje. Ponadto władze 
irlandzkie są obowiązane przestrzegać rozmaitych przepisów i procedur dotyczących 
udzielania zezwolenia na budowę, a te przewidują konsultacje publiczne w odpowiednich 
przypadkach. 

W razie naruszenia lub pominięcia takich przepisów lub procedur krajowych sprawę można 
wnieść do właściwego sądu powszechnego lub administracyjnego w Irlandii.


