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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1300/2007, którą złożył Sheelagh Morris (Irlandia) w imieniu Grupy 
Zaniepokojonych Mieszkańców St. Margarets, w sprawie nieprawidłowości 
dotyczących dostępu do informacji i procesu konsultacji publicznych 
w związku z zatwierdzeniem prac budowlanych na lotnisku w Dublinie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, w imieniu stowarzyszenia mieszkańców, których bezpośrednio dotyczy 
rozbudowa lotniska w Dublinie, zgłasza skargę w związku z zatwierdzeniem budowy nowego 
terminalu i nowego pasa startowego przez Radę Hrabstwa Fingal, twierdząc, że nie 
skonsultowano się w tej sprawie z przedmiotowymi stronami i nie przekazano im właściwych 
informacji. Składający petycję wyjaśnia, że mieszkańcy składali wnioski przeciwko 
przedsięwzięciu, lecz pomimo że inspektor odpowiedzialny za wysłuchanie ustne 
zorganizowane w tej sprawie orzekł na ich korzyść, Rada Pleaanala uchyliła jego zalecenia 
i udzieliła zezwolenia. Składający petycję utrzymuje, że wysokie koszty uniemożliwiają 
mieszkańcom zwrócenie się do sądu o rozpatrzenie sprawy. Składający petycję potępia 
sposób, w jaki właściwe władze potraktowały obawy mieszkańców i oskarża je 
o realizowanie własnych interesów. Składający petycję zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o zbadanie tej sprawy, twierdząc, że przedsięwzięcie stworzy poważne 
zagrożenie dla zdrowia osób zamieszkałych w sąsiedztwie lotniska i dla środowiska 
naturalnego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 kwietnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Składający petycję reprezentuje jedno z 24 gospodarstw domowych, których bezpośrednio 
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dotyczy rozbudowa lotniska w Dublinie. Nowy pas startowy i terminal dla pasażerów zostały 
zatwierdzone przez An Bord Pleanala dnia 29 sierpnia 2007 r.

Składający petycję powiadamia o działaniach podejmowanych począwszy od lipca 1998 r. 
przeciwko budowie nowego pasa 10L-28R, w tym o wnioskach złożonych do An Bord 
Pleanala, wyrażających sprzeciw wobec zezwolenia udzielonego wiosną 2006 r. przez Fingal 
County Council. Wspomnianą wyżej decyzją z dnia 29 sierpnia 2007 r. Rada Pleaanala 
zmieniła zezwolenie, uzupełniając je o 31 warunków, których zastosowanie należało do 
Fingal County Council. W opinii składającego petycję komunikacja z tą ostatnią instytucją 
nigdy nie była zadowalająca. Dodatkowo grupa wyrażająca interesy 24 gospodarstw mogła 
być reprezentowana na Dublin Airport Stakeholders Forum, powołanym do życia latem 
2007 r.
Możliwe było złożenie odwołania od decyzji An Bord Pleanala do sądu, jednak z powodu 
szacowanych kosztów składający petycję i pozostali zainteresowani mieszkańcy nie 
zdecydowali się na to.

Składający petycję uważa wreszcie, że gospodarstwa domowe, o których mowa, nie zostały 
odpowiednio potraktowane przez instytucje Fingal County Council oraz Dublin Airport 
Authority - jedna odsyłała je do drugiej i odwrotnie - o czym świadczy decyzja An Bord 
Pleanala. Mieszkańcy ci uważają, że padli ofiarą dyskryminacji.

Komisja zbadała z najwyższą uwagą działania podejmowane od ponad dziewięciu lat przez 
składającego petycję w związku z tym, że budowa nowego pasa dotyczy tak podstawowego 
dobra, jak jego mieszkanie. Należy zauważyć, że powinna zostać zapewniona równowaga 
między realizacją planowanej infrastruktury publicznej, którą właściwe władze uważają za 
kwestię podstawową, a uzasadnionymi interesami składającego petycję i innych 
mieszkańców, których ona bezpośrednio dotyczy.

Z punktu widzenia prawa nie wydaje się, aby w przedmiotowej sprawie władze irlandzkie 
naruszyły obowiązujące przepisy wspólnotowe, a w szczególności dyrektywę 2003/35/WE1, 
w odniesieniu do udziału społeczeństwa oraz administracyjnych procedur odwoławczych. 
Składający petycję miał bowiem możliwość przedstawienia uwag do planowanego projektu, 
o czym świadczy decyzja An Bord Pleanala z dnia 29 sierpnia 2007 r., która uzupełniła 
początkowe zezwolenie o 31 dodatkowych warunków.

Ponadto składający petycję nie wymienił żadnego aktu wspólnotowego, który jego zdaniem 
zostałby naruszony w danym przypadku.

W szerszym kontekście Komisja przypomina, że w dniu 7 września 2007 r. wszczęła 
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 
Irlandii przed Trybunałem Sprawiedliwości (sprawa C-427/07). Powodem wszczęcia tego 
postępowania był między innymi fakt, że państwo to nie udzieliło Komisji wystarczających 
informacji dotyczących mechanizmów zapewniających przestrzeganie art. 3 ust. 7 i art. 4 

                                               
1 Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział 
społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz 
zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 
85/337/EWG i 96/61/WE, Dz.U. L 156 z 25.6.2003.
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ust. 4 dyrektywy 2003/35/WE (a w szczególności sprawiedliwych, przeprowadzanych bez 
zbędnej zwłoki i niezbyt drogich procedur zapewniających dostęp zainteresowanych osób do 
wymiaru sprawiedliwości).

Wnioski

Komisja nie dopatrzyła się w faktach opisanych w petycji elementów, które mogłyby 
świadczyć o naruszeniu odnośnych przepisów wspólnotowych.


