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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1300/2007 af Sheelagh Morris, irsk statsborger, for St. Margarets 
Concerned Residents Group, om uregelmæssigheder i forbindelse med adgang til 
information og den offentlige høringsproces forud for godkendelsen af 
anlægsarbejder i Dublin lufthavn

1. Sammendrag

På vegne af en forening af beboere, der er direkte berørt af amtsrådet i Fingals udbygning af 
Dublin lufthavn, klager andrageren over en ny terminal og en ny startbane, idet han anfører, at 
de berørte parter ikke er blevet hørt og underrettet på behørig vis. Andrageren forklarer, at 
beboerne har klaget over projektet, men at det irske planlægningsråd, An Board Pleaanala, 
ikke fulgte anbefalingerne fra den inspektør, der var ansvarlig for den mundtlige høring 
vedrørende spørgsmålet, og som havde givet dem medhold. Andrageren hævder, at de høje 
omkostninger har forhindret beboerne i at føre juridisk kontrol. Han fordømmer de 
kompetente myndigheders håndtering af beboernes bekymringer og anklager dem for at have 
egne interesser i projektet. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge sagen, 
idet han anfører, at projektet er forbundet med alvorlige sundheds- og miljørisici for de 
mennesker, der bor i nærheden af lufthavnen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. april 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

"Andrageren er en af de 24 beboere, der berøres direkte af udbygningen af lufthavnen i 
Dublin. Den planlagte startbane og terminal blev godkendt af An Bord Pleanala den 29. 
august 2007.
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Han henviser til de tiltag, der er foretaget siden 1998 for den nye startbane 10L-28R, herunder 
de protester, der blev indgivet til An Bord Pleanala mod den tilladelse, der blev givet i foråret 
2006 af amtsrådet i Fingal. Ved ovennævnte afgørelse af 29. august 2007 ændrede An Bord 
Pleanala tilladelsen ved at tilføje 31 betingelser, som amtsrådet i Fingal skulle gennemføre.
Kommunikationen med denne instans har ifølge andrageren aldrig være tilfredsstillende.
Desuden blev en gruppe, der udtrykte de 24 beboeres interesser, repræsenteret i Dublin 
Airport Stakeholders Forum, der blev oprettet i sommeren 2007.
Der kunne indgives en anmodning om en juridisk revision af An Bord Pleanalas afgørelse,
men på grund af de vurderede omkostninger har andrageren og de andre berørte beboere 
besluttet ikke at gøre dette.

Andrageren mener endelig, at de berørte beboere ikke er blevet behandlet korrekt af amtsrådet 
i Fingal og Dublin Airport Authority, som hver især henviser til den anden, hvilket An Bord 
Pleanalas afgørelse viste. De mener, at de er blevet forskelsbehandlet.

Kommissionen har med største opmærksomhed undersøgt de tiltag, andrageren, der berøres af 
den nye startbane et så vigtigt sted som i sin bolig, har taget i over ni år. Det kan konstateres, 
at der skal findes en passende balance mellem den planlagte udbygning af infrastrukturen, 
som de kompetente myndigheder anser for vigtig, og andrageren og de andre beboeres 
legitime interesser, der er direkte påvirket af denne infrastruktur.

Juridisk set har de irske myndigheder i denne sag ikke overholdt den gældende 
fællesskabslovgivning, navnlig direktiv 2003/35/EF1, hvad angår offentlig deltagelse og 
administrative klagemuligheder. Andrageren har ganske vist kunnet fremsætte sine 
kommentarer om det planlagte projekt, som det ses i afgørelsen fra An Bord Pleanala af 29. 
august 2007, som forsynede den oprindelige tilladelse med 31 yderligere betingelser.

Desuden nævner andrageren ikke, hvilken fællesskabsretsakt der efter hans mening er blevet 
tilsidesat i denne sag.

Kommissionen minder mere generelt om, at den indledte en traktatbrudsprocedure mod Irland 
ved Domstolen (sag C-427/07) den 7. september 2007. Denne procedure sigter bl.a. mod, at 
landet ikke informerede Kommissionen tilstrækkeligt om de mekanismer, der sikrede 
overholdelse af artikel 3, stk. 7, og artikel 4, stk. 4, i direktiv2003/35/EF (navnlig om de 
planlagte procedurer for den berørte offentligheds adgang til klage var rimelige, betimelige og 
ikke uoverkommeligt dyre ).  

Konklusioner

Kommissionen har i de i andragendet beskrevne forhold ikke fundet elementer, som kunne 
tyde på nogen overtrædelse af den gældende fællesskabslovgivning."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i 
forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 
85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse, direktiv 
85/337/EØF og 96/61/EF, EUT L 156 af 25. juni 2003.


