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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1300/2007, mressqa minn Sheelagh Morris, ta’ nazzjonalità 
Irlandiża, f’isem il-“Grupp Imħasseb ta’ Residenti ta’ St Margarets”, dwar 
irregolaritajiet li jikkonċernaw l-aċċess għal tagħrif u l-proċess ta’ 
konsultazzjoni pubblika b’rabta mal-approvazzjoni ta’ xogħlijiet ta’ żvilupp 
fl-Ajruport ta’ Dublinu

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, f’isem l-assoċjazzjoni ta’ residenti affettwati b’mod dirett mill-iżvilupp tal-
Ajruport ta’ Dublinu, tilmenta dwar l-approvazzjoni ta’ terminal u runway ġodda mill-Fingal 
County Council, filwaqt li targumenta li l-partijiet konċernati ma ġewx konsultati jew 
infurmati kif suppost. Il-petizzjonanta tispjega li r-residenti appellaw kontra l-proġett, iżda 
għalkemm il-kontrollur responsabbli mis-Seduta ta’ Smigħ Orali li ġiet organizzata b’rabta 
mal-każ ta sentenza favurihom, l-An Bord Pleanala injora r-rakkomandazzjonijiet tiegħu u 
ħareġ il-permess. Il-petizzjonanta ssostni li spejjeż għoljin waqqfu lir-residenti milli jerġgħu 
jfittxu jiksbu reviżjoni ġudizzjarja. Hija tikkundanna l-mod li bih l-awtoritajiet kompetenti 
indirizzaw it-tħassib tar-residenti u takkużahom li għandhom interessi personali. Il-
petizzjonanta titlob lill-Parlament Ewropew sabiex jinvestiga l-kwistjoni filwaqt li targumenta 
li l-proġett jippreżenta riskji serji għas-saħħa u għall-ambjent għal dawk li jgħixu viċin l-
ajruport. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ April 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192, (4), tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Settembru 2008.
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Il-petizzjonanta tgħix f’waħda mir-residenzi direttament affettwati mill-iżvilupp tal-ajruport 
ta’ Dublinu. Ir-runway il-ġdida li hemm ippjanata u t-terminal għall-passiġġieri ġew approvati 
mill-An Bord Pleanala fid-29 ta’ Awwissu 2007.

Hija ssemmi l-passi li ttieħdu minn Lulju 1998 ’l hawn kontra r-runway il-ġdida 10L-28R, 
inklużi l-oġġezzjonijiet imressqa quddiem l-An Bord Pleanala kontra l-awtorizzazzjoni 
mogħtija fir-Rebbiegħa 2006 mill-Fingal County Council. Permezz tad-deċiżjoni tad-29 ta’
Awwissu 2007 hawn fuq imsemmija, il-Bord immodifika l-awtorizzazzjoni billi żidilha 31 
kundizzjoni, li l-applikazzjoni tagħhom terġa’ taqa' f’idejn il-Fingal County Council. Il-
komunikazzjoni ma’ din l-aħħar awtorità, skont l-opinjoni tal-petizzjonanta, qatt ma kienet 
sodisfaċenti. Madankollu, grupp li qed jesprimi l-interessi ta’ 24 resident seta’ jiġi 
rappreżentat fid-Dublin Airport Stakeholders Forum, imwaqqaf fis-Sajf 2007.

Tressqet talba għal reviżjoni ġudizzjarja tad-deċiżjoni tal-An Bord Pleanala; iżda minħabba l-
ispejjeż li ġew stmati, il-petizzjonanta u r-residenti l-oħra affettwati ddeċidew li ma jirrikorrux 
għaliha.

Fl-aħħar nett, il-petizzjonanta jidhrilha li r-residenti konċernati ma ġewx trattati ġustament 
mill-Fingal County Council u mid-Dublin Airport Authority, fejn wieħed beda jibgħathom 
għand l-ieħor, kif turi d-deċiżjoni tal-An Bord Pleanala. Huma jemmnu li saret
diskriminazzjoni kontrihom.

Il-Kummissjoni eżaminat bir-reqqa l-passi li ttieħdu aktar minn disa’ snin ilu ’l hawn mill-
petizzjonanta, imħassba dwar ir-runway il-ġdida fi proprjetà li hija essenzjali wkoll bħalma hi 
dik fejn toqgħod. Wieħed għandu jikkunsidra li hemm bżonn jintlaħaq bilanċ bejn it-twettiq 
tal-infrastruttura pubblika ppjanata, meqjusa bħala essenzjali mill-awtoritajiet kompetenti, u l-
interessi leġittimi tal-petizzjonanta u r-residenti l-oħra direttament affettwati minn din l-
infrastruttura.

Mil-lat legali, f’din il-kwistjoni ma jidhirx li l-awtoritajiet ma rrispettawx il-leġiżlazzjoni 
Komunitarja applikabbli, u b’mod speċjali d-Direttiva 2003/35/CE1 fir-rigward tal-
parteċipazzjoni tal-pubbliku u l-mezzi ta’ appell amministrattiv. Fil-fatt, il-petizzjonanta 
setgħet tressaq b’mod effettiv l-osservazzjonijiet tagħha dwar il-proġett ippjanat, kif tagħti 
xiehda d-deċiżjoni tal-An Bord Pleanala tad-29 ta’ Awwissu 2007, li żiedet l-awtorizzazzjoni 
inizjali b’31 kundizzjoni supplimentari.

Madankollu, il-petizzjonanta ma ssemmi l-ebda att Komunitarju li, fil-fehma tagħha, seta’ ġie 
mifhum ħażin f’dan il-każ partikulari.

B'mod aktar ġenerali, il-Kummissjoni tfakkar li, fis-7 ta’ Settembru 2007, hi ressqet quddiem 
il-Qorti tal-Ġustizzja appell dwar ksur ta’ liġi fir-rigward tar-Repubblika Irlandiża (każ C-
427/07). Dan il-każ jittratta, fost affarijiet oħra, il-fatt li dan l-istat ma infurmax biżżejjed lill-
Kummissjoni dwar il-mekkaniżmi li jiżguraw ir-rispett tal-Artikoli 3(7) u 4(4) tad-Direttiva 
                                               
1 Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 2003 li 
tipprevedi l-parteċipazzjoni tal-pubbliku waqt it-tħejjija ta’ ċerti pjanijiet u programmi relatati 
mal-ambjent, u li timmodifika, f’dak li jikkonċerna l-parteċipazzjoni tal-pubbliku u l-aċċess 
għall-ġustizzja, id-direttivi 85/337/KEE u 96/61/KE, ĠU L 156 tal-25 ta’ Ġunju 2003.
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2003/35/KE (u b’mod speċjali rigward in-natura ġusta, rapida u bi prezz mhux projbittiv tal-
proċeduri ppjanati dwar l-aċċess għall-ġustizzja mill-pubbliku kkonċernat).

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni ma sabitx, fil-fatti msemmija fil-petizzjoni, elementi li jistgħu jagħtuha 
x’tifhem li kien hemm ksur tal-leġiżlazzjoni Komunitarja applikabbli.


