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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1300/2007adresată de Sheelagh Morris, de naționalitate irlandeză 
în numele St. Margarets Concerned Residents Group, privind 
neregularitățile referitoare la accesul la informații și la procedura de 
consultanță publică în ceea ce privește aprobarea lucrărilor de dezvoltare, 
care se desfășoară la aeroportul din Dublin

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, în numele asociației de locatari direct afectați de lucrările de dezvoltare ale
aeroportului din Dublin, plângeri referitoare la aprobarea de către Consiliul din Fingal County
a lucrărilor de construire a unui nou terminal și a unei noi piste, argumentând că în această 
privință părțile afectate nu au fost consultate sau corect informate. Petiționarul a explicat 
faptul că locuitorii au recurs la apel împotriva proiectului, deși inspectorul responsabil pentru 
audierea organizată în legătură cu acest fapt, a decis în favoarea lor, Board Pleanala a respins 
recomandările acestuia și a decis în favoarea demarării lucrărilor. Petiționarul susține că din 
cauza costurilor mari, locatarii nu au solicitat o revizuire juridică. Petiționarul denunță felul în 
care autoritățile au abordat grijile locatarilor, și acuză autoritățile de interesele de menținere a 
unei anumite stări. Petiționarul solicită Parlamentului European investigarea acestui caz, 
argumentând că proiectul reprezintă riscuri serioase pentru mediul înconjurător și pentru 
sănătatea persoanelor care trăiesc în apropierea aeroportului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 aprilie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008.
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Petiționarul este unul dintre cei 24 de locuitori direct afectați de dezvoltarea aeroportului din 
Dublin. Noua pistă proiectată și terminalul pentru pasageri au primit aprobarea la 29 august 
2007 din partea An Bord Pleanala.

S-au întreprins demersuri încă din iulie 1998 împotriva realizării noii piste 10L-28R, fiind 
incluse aici și obiecțiile prezentate în fața An Bord Pleanala împotriva autorizației acordate în 
primăvara anului 2006 de către Consiliul din Fingal County. Prin decizia din 29 august 2007 
menționată mai sus, Bord a modificat autorizația, adoptând 31 de condiții, a căror aplicare 
revine Consiliului din Fingal County. În opinia petiționarului, comunicarea cu această ultimă 
instanță nu a fost una satisfăcătoare. De asemenea, un grup ce susținea interesele celor 24 de 
locatari a putut fi reprezentat în cadrul Dublin Airport Stakeholders Forum, pus în aplicare în 
vara anului 2007.
Putea fi introdusă o cerere de revizuire judiciară a deciziei An Bord Pleanala, însă, din cauza 
cheltuielilor estimate, petiționarul și ceilalți locatari afectați au decis să nu recurgă la o cale de 
atac împotriva proiectului.

Așadar, petiționarul consideră că locatarii implicați nu au fost tratați corect de către Consiliul 
din Fingal County și Autoritatea Aeroportului din Dublin, fiind trimiși de la unul la celălalt, 
astfel cum o arată decizia pronunțată de An Bord Pleanala. Locatarii susțin că au fost 
discriminați.

Comisia a examinat cu cea mai mare atenție demersurile inițiate de mai bine de nouă ani de 
către petiționar, interesat de construirea noii piste, precum și de locuința sa. Este necesară 
găsirea unui echilibru între realizarea infrastructurii publice, considerată esențială de către 
autoritățile competente și interesele legitime ale petiționarului și ale altor locatari direct 
afectați de această infrastructură.

Din punct de vedere juridic, în prezenta cauză, autoritățile irlandeze au respectat legislația 
comunitară aplicabilă și, în special, Directiva 2003/35/CE1 privind participarea publicului și 
căile de atac administrative. Într-adevăr, petiționarul a putut efectiv să-și prezinte observațiile 
sale cu privire la proiectul avut în vedere, ca martor prin decizia pronunțată de An Bord 
Pleanala din 29 august 2007, care a modificat autorizația inițială cu cele 31 de condiții 
suplimentare.

De asemenea, petiționarul nu menționează niciun act comunitar care, în opinia sa, să fi fost 
necunoscut în speță.

În general, Comisia amintește că, la 7 septembrie 2007, a formulat un recurs în fața Curții de 
Justiție împotriva Republicii Irlandeze (cauza C-427/07). Prezenta acțiune, vizează, printre 
altele, faptul că acest stat nu ar fi informat suficient Comisia despre mecanismele respective în 
temeiul articolului 3 alineatul (7) și articolului 4 alineatul (4) din Directiva 2003/35/CE (și, 
mai ales, în ceea ce privește caracterul echitabil, rapid și de un cost neprohibitiv al 
procedurilor demarate ce țin de accesul la justiție al publicului implicat).

                                               
1 Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării 
publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul și de modificare a directivelor 85/337/CEE 
și 96/61/CE ale Consiliului în ceea ce privește participarea publicului și accesul la justiție.
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Concluzii

Comisia nu a putut dovedi în faptele menționate în petiție elemente care ar putea lăsa să se 
întrevadă o încălcare a legislației comunitare aplicabile.


