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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 1300/2007, Sheelagh Morris, Irlannin kansalainen, St. 
Margarets Concerned Residents Group -ryhmän puolesta, tiedonsaannin ja 
julkisen kuulemisprosessin sääntöjenvastaisuuksista Dublinin lentokentän 
laajennustöiden hyväksymisen yhteydessä.  

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa Dublinin lentokentän laajennustöistä kärsivien asukkaiden 
yhdistyksen puolesta siitä, että Fingalin kreivikunnan neuvosto hyväksyi uuden terminaalin ja 
kiitotien rakentamisen, vaikka asianomaisia osapuolia ei ole kuultu asianmukaisesti eikä näille 
ole tiedotettu asiasta. Vetoomuksen esittäjä kertoo, että asukkaat valittivat hankkeesta. Vaikka 
asiaa koskevasta suullisesta kuulemisesta vastannut tarkastaja ratkaisi asian heidän 
hyväkseen, rakennuslautakunta (An Bord Pleanála) kumosi tämän suosituksen ja myönsi 
rakennusluvan. Vetoomuksen esittäjän mukaan korkeat kustannukset estivät asukkaita 
hakemasta muutosta päätökseen. Hän arvostelee sitä, kuinka toimivaltaiset viranomaiset 
käsittelivät asukkaiden huolia, ja syyttää niitä omien etujensa ajamisesta. Vetoomuksen 
esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia tutkimaan asiaa sillä perusteella, että hanke aiheuttaa 
vakavia terveys- ja ympäristöriskejä lentokentän läheisyydessä asuville henkilöille.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 30. huhtikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti).
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3. Komission vastaus, saatu 26. syyskuuta 2008.

Vaatimuksen esittäjä kuuluu niihin 24 perhekuntaan, joita Dublinin lentokentän kehittäminen 
koskee suoraan. An Bord Pleanala hyväksyi suunnitellun uuden kiitoradan ja 
matkustajaterminaalin rakentamisen 29. elokuuta 2007.

Hän luettelee toimenpiteet, joihin tätä uutta 10L-28R kiitorataa vastaan on ryhdytty sitten 
heinäkuun 1998, mukaan lukien An Bord Pleanalalle jätetyt valitukset Fingal County 
Councilin keväällä 2006 myöntämästä luvasta. Edellä mainitulla 29. elokuuta 2007 tehdyllä 
päätöksellä Bord muutti lupaa ja liitti siihen 31 ehtoa, joiden soveltaminen jää Fingal County 
Councilin tehtäväksi. Viestittäminen viimeksi mainitun tahon kanssa ei valituksen esittäjän 
mukaan ole missään vaiheessa ollut tyydyttävää. Toisaalta, näiden 24 perhekunnan etuja ajava 
ryhmä on voinut olla edustettuna kesällä 2007 perustetussa Dublin Airport Stakeholders 
Forumissa. 
An Bord Pleanalan päätökseen oli mahdollisuus hakea muutosta, mutta vetoomuksen esittäjä 
ja muut asianomaiset perhekunnat päättivät kuitenkin olla hakematta muutosta prosessin 
korkeiden kustannusten vuoksi.

Vetoomuksen esittäjä katsoo lopuksi, että Fingal County Council ja Dublin Airport Authority 
eivät ole käsitelleet asianomaisia perhekuntia asianmukaisesti, koska kumpikin on siirtänyt 
asian toiselle, kuten An Bord Pleanalan päätöksestä käy ilmi. Asukkaat katsovat, että heitä on 
kohdeltu syrjivästi.

Komissio on tutkinut hyvin tarkasti toimenpiteet, joihin vetoomuksen tekijä, jota uusi 
kiitorata koskee niin olennaisen omaisuuden kuin tämän oman asunnon kautta, on ryhtynyt yli 
yhdeksän vuoden aikana. On todettava, että suunnitellun julkisen infrastruktuurin, jota 
toimivaltaiset viranomaiset pitävät keskeisenä, toteuttamisen ja vetoomuksen esittäjän ja 
asukkaiden, joihin kyseinen infrastruktuuri välittömästi vaikuttaa, laillisten etujen välillä on 
löydettävä sopiva tasapaino. 

Oikeudellisesta näkökulmasta esillä olevassa asiassa ei vaikuta siltä, että Irlannin 
viranomaiset eivät olisi noudattaneet asiaan sovellettavissa olevaa yhteisön lainsäädäntöä ja 
erityisesti direktiiviä 2003/35/EY1 yleisön osallistumisen ja hallinnollisten 
muutoksenhakukeinojen osalta. Vetoomuksen esittäjä on nimittäin voinut esittää 
huomautuksensa suunnitellusta hankkeesta, kuten An Bord Pleanalan 29. elokuuta 2007 
tekemä päätös, jolla alkuperäiselle luvalle asetetaan 31 lisäedellytystä, osoittaa. 

Vetoomuksen esittäjä ei lisäksi nimeä mitään yhteisön säädöstä, jota hänen mielestään ei ole 
otettu huomioon esillä olevassa asiassa.

Komissio muistuttaa yleisesti, että 7. syyskuuta 2007 se nosti Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimessa Irlannin tasavaltaa vastaan jäsenvelvoitteiden noudattamatta jättämistä 
koskevan kanteen (asia C-427/07). Tämä kanne koskee erityisesti sitä, että kyseinen 
                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/35/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yleisön 
osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen sekä neuvoston 
direktiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta yleisön osallistumisen sekä muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeuden osalta (EUVL L 156, 25.6.2003).
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jäsenvaltio ei ole tiedottanut riittävästi komissiota järjestelmistä, joilla taataan direktiivin 
2003/35/EY 3 artiklan 7 kohdan ja 4 artiklan 4 kohdan noudattaminen (ja erityisesti sen 
yleisön, jota asia koskee, käytettävissä olevien menettelyjen oikeudenmukaisuus ja nopeus 
sekä kustannusten kohtuullisuus).  

Päätelmä

Komissio ei ole havainnut vetoomuksessa mainituissa asioissa sellaisia seikkoja, joiden 
perusteella voitaisiin epäillä sovellettavissa olevaa yhteisön lainsäädäntöä rikotun.


