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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1300/2007, внесена от г-н Sheelagh Morris, с ирландско 
гражданство, от името на асоциацията "St. Margarets Concerned 
Residents Group", относно нередности, касаещи достъпа до информация 
и процедурата за обществено допитване във връзка с одобрението на 
дейности за разширяване на летище Дъблин

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, от името на асоциацията на жителите, пряко засегнати от 
разширяването на летище Дъблин, възразява срещу одобрението на нов терминал и 
нова писта от Съвета на графство Фингал, като твърди, че засегнатите страни не са 
били консултирани или уведомени по подходящ начин. Вносителят на петицията 
обяснява, че жителите са внесли жалба срещу проекта и въпреки, че отговорният 
инспектор за организираното по въпроса устно допитване е отсъдил в тяхна полза, 
Съветът за планиране (An Bord Pleanala) е отхвърлил неговите препоръки и е дал 
разрешение. Вносителят на петицията твърди, че високите съдебни разноски са 
възпрепятствали жителите да потърсят съдебно преразглеждане. Той осъжда начина, по 
който компетентните органи са се отнесли към загрижеността на жителите и ги 
обвинява в преследване на лични интереси. Вносителят на петицията отправя искане 
към Европейския парламент да проучи въпроси, като твърди, че проектът ще доведе до 
сериозни здравни и екологични рискове за живеещите в района на летището.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 април 2008 г. Комисията е приканена да представи 
сведения (член 192, параграф 4, от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

Вносителят е член на едно от 24-те домакинства, които са директно засегнати от 
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разширяването на летището в Дъблин. Бъдещата писта и терминалът за пасажери са 
одобрени от Съвета за планиране на 29 август 2007 г.

Вносителят на петицията представя всички предприети действия от юли 1998 г. срещу 
построяването на новата писта 10L-28R, включително и мотивите на жалбите, 
представени пред Съвета за планиране срещу издаденото през пролетта на 2006 г. от 
Съвета на графство Фингал разрешение. С гореспоменатото решение от 29 август 2007
г. Съветът за планиране е променил своето разрешение, като го е подчинил на 31 
условия, които трябва да бъдат изпълнени от Съвета на графство Фингал. Според 
вносителя на петицията, комуникацията с тази последна инстанция никога не е била 
удовлетворителна. Освен това група, представляваща интересите на 24-те домакинства,
е била представена в рамките на Форума на акционерите на Дъблинското летище, 
създаден през лятото на 2007 г. 
Решението на Съвета за планиране е можело да бъде обжалвано пред съдебна 
инстанция; въпреки това, поради размера на съдебните разходи, вносителят на 
петицията и другите домакинства са решили да не прибягват към тези процесуални 
действия.

На последно място вносителят на петицията счита, че засегнатите домакинства не са 
били третирани коректно от страна Съвета на графство Фингал и органите на 
Дъблинското летище, като едната инстанция ги е препращала към другата, както това 
става ясно от решението на Съвета за планиране. Поради това те считат, че са били 
дискриминирани.

Комисията разгледа с особено голямо внимание различните действия, които са били 
предприети през последните девет години от вносителя на петицията, засегнат от 
изграждането на новата писта във връзка с толкова важно нещо като неговия дом.
Трябва да се констатира, че е необходимо да се намери подходящ баланс между 
реализирането на бъдещата обществена инфраструктура, която компетентните органи 
считат за особено важна, и законните интереси на вносителя на петицията и на другите 
домакинства, които са директно засегнати от тази инфраструктура.

От правна гледна точка, в разглеждания случай не изглежда да има неспазване на
приложимото законодателство на Общността от страна на ирландските власти, и в 
частност Директива 2003/35/ЕО1 относно участието на обществеността и достъпа до 
правосъдие. На практика вносителят на петицията действително е могъл да представи 
своите забележки по отношение на планирания проект, както това става ясно от 
решението на Съвета за планиране от 29 август 2007 г., с което са били прибавени 31 
допълнителни условия към първоначалното разрешително.

Освен това, вносителят на петицията не посочва нито един акт на правото на 
Общността, който според него е бил нарушен по случая.

                                               
1 Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно участието на 
обществеността при изготвянето на някои планове и програми, касаещи околната среда, и за изменение и 
допълнение на Директиви на Съвета 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО по отношение на участието на 
обществеността и достъпа до правосъдие, ОВ L 156 от 25 юни 2003 г.
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Най-общо Комисията напомня, че на 7 септември 2007 г.  е подала пред Съда на 
Европейските общности иск по процедура за нарушение срещу Република Ирландия
(дело C-427/07). Този иск, наред с другото, визира факта, че тази държава не е 
информирала в достатъчна степен Комисията относно механизмите, гарантиращи
спазването на  член 3, параграф 7 и член 4, параграф 4 от Директива 2003/35/ЕО (и най-
вече по отношение на справедливостта, бързината и непрекомерно високите разходи за 
процедурите за достъп на заинтересованите граждани до съдебната система).  

Заключения

Комисията не открива в посочените в петицията факти елементи, навеждащи към 
предположението за нарушение на приложимото законодателство на Общността.


