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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1300/2007, του κ. Sheelagh Morris, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ομάδας St. Margarets Concerned Residents, σχετικά με 
παρατυπίες που αφορούν την πρόσβαση στην πληροφόρηση και τη 
διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης σε σχέση με την έγκριση αναπτυξιακών 
έργων στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, εξ ονόματος μιας ένωσης κατοίκων που επηρεάζονται άμεσα από την επέκταση
του αεροδρομίου του Δουβλίνου, καταγγέλλει την έγκριση ενός νέου τερματικού σταθμού 
και νέου διαδρόμου προσγειώσεων-απογειώσεων από το συμβούλιο της κομητείας Fingal, με 
τον ισχυρισμό ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών και δεν ενημερώθηκαν 
σωστά. Ο αναφέρων εξηγεί ότι οι κάτοικοι κατήγγειλαν το έργο, αλλά, παρότι ο αρμόδιος 
επιθεωρητής για την ακρόαση που οργανώθηκε σχετικά με το ζήτημα αποφάνθηκε υπέρ τους, 
το συμβούλιο χωροταξίας (Pleanala) απέρριψε τις συστάσεις του και χορήγησε τη σχετική 
άδεια. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το υψηλό κόστος εμπόδισε τους κατοίκους να 
αναζητήσουν δικαστική επανεξέταση του θέματος. Καταγγέλλει τον τρόπο με τον οποίο οι 
αρμόδιες αρχές χειρίστηκαν τις ανησυχίες των κατοίκων, και τις κατηγορεί για προσωπικά 
συμφέροντα. Ο αναφέρων ζητά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει περαιτέρω το 
θέμα, ισχυριζόμενος ότι το έργο θα προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και το 
περιβάλλον και θα επηρεάσει όσους κατοικούν στην περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 30 Απριλίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.
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Ο αναφέρων διαθέτει μια εκ των 24 κατοικιών που θίγονται άμεσα από την ανάπτυξη του 
αεροδρομίου του Δουβλίνου. Ο νέος προτεινόμενος αεροδιάδρομος και ο τερματικός σταθμός 
επιβατών πήραν την έγκριση του συμβουλίου χωροταξίας (Pleanala) στις 29 Αυγούστου 
2007.

Γνωστοποιεί τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν από τον Ιούλιο 1998, αντιτιθέμενοι στον 
καινούργιο αεροδιάδρομο 10L-28R, συμπεριλαμβανομένων των ενστάσεων που 
παρουσιάστηκαν ενώπιον του συμβουλίου χωροταξίας κατά της άδειας που χορηγήθηκε την 
Άνοιξη του 2006 από το συμβούλιο της κομητείας Fingal. Με την ανωτέρω απόφαση της 
29ης Αυγούστου 2007, το συμβούλιο τροποποίησε την άδεια συνοδεύοντάς την με 31 
προϋποθέσεις, των οποίων η εφαρμογή ανήκει στο συμβούλιο της κομητείας Fingal. Η 
επικοινωνία με την τελευταία αυτή αρχή δεν κατέστη ποτέ, κατά τον αναφέροντα, 
ικανοποιητική. Πέραν τούτου, μια ομάδα που εξέφραζε τα συμφέροντα των 24 κατοικιών, 
εκπροσωπήθηκε στην ομάδα μετόχων του αεροδρομίου του Δουβλίνου, η οποία οργανώθηκε 
το καλοκαίρι του 2007. 
Θα μπορούσε να υποβληθεί αίτηση για δικαστική επανεξέταση της απόφασης του 
συμβουλίου χωροταξίας Pleanala. Εντούτοις, λόγω των εκτιμώμενων δαπανών, ο αναφέρων 
και οι υπόλοιποι κάτοικοι που θίγονται αποφάσισαν να μην προσφύγουν σε αυτή την 
ενέργεια.   

Ο αναφέρων εκτιμά τέλος ότι οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι δεν έτυχαν σωστής μεταχείρισης 
από το συμβούλιο της κομητείας Fingal και την αρχή του αεροδρομίου του Δουβλίνου, με τον 
ένα να τους παραπέμπει στον άλλο, όπως έγινε καταφανές και με την απόφαση του 
συμβουλίου χωροταξίας Pleanala. Εκτιμούν ότι έγιναν αντικείμενο διακρίσεων. 

Η Επιτροπή εξέτασε με τη μεγαλύτερη προσοχή τις ενέργειες, στις οποίες προέβη ο 
αναφέρων για περισσότερο από εννιά χρόνια, ανήσυχος για τον καινούργιο αεροδιάδρομο 
κοντά σε ένα αγαθό τόσο σημαντικό, όπως η κατοικία. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι 
πρέπει να επιτευχθεί μια κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην πραγματοποίηση της 
προβλεπόμενης δημόσιας υποδομής, κριθείσα ουσιώδης από τις αρμόδιες αρχές, και τα 
έννομα συμφέροντα του αναφέροντα και των υπόλοιπων κατοίκων που θίγονται άμεσα από 
την υποδομή αυτή. 

Από νομικής άποψης, δεν διαφαίνεται ότι στην παρούσα υπόθεση οι ιρλανδικές αρχές δεν 
σεβάστηκαν την εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία, και ειδικότερα την οδηγία 2003/35/ΕΚ1

αναφορικά με τη συμμετοχή του κοινού στα διοικητικά ένδικα μέσα. Πράγματι, ο αναφέρων 
είχε τη δυνατότητα να καταθέσει τις παρατηρήσεις του σχετικά με το προβλεπόμενο σχέδιο, 
όπως αποδεικνύεται από την απόφαση του συμβουλίου χωροταξίας Pleanala της 29ης 
Αυγούστου 2007, που εισήγαγε στην αρχική άδεια 31 πρόσθετες προϋποθέσεις. 

Εξάλλου, ο αναφέρων δεν παραπέμπει σε καμία κοινοτική πράξη, η οποία κατά την εκτίμησή 
του αγνοήθηκε εν προκειμένω.
                                               
1 Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 
2003 που προβλέπει τη συμμετοχή του κοινού κατά την κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων σχετικών με το περιβάλλον και τροποποιεί, αναφορικά με τη συμμετοχή του 
κοινού και την προσφυγή στη δικαιοσύνη, τις οδηγίες 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ, ΕΕ L 156 
της 25ης Ιουνίου 2003.
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Γενικότερα, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι στις 7 Σεπτεμβρίου 2007, προέβη σε προσφυγή επί 
παραλείψει ενώπιον του Δικαστηρίου κατά της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας (υπόθεση C-
427/07). Η εν λόγω προσφυγή αφορά, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι το κράτος αυτό δεν 
ενημέρωσε επαρκώς την Επιτροπή αναφορικά με τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν την 
τήρηση των άρθρων 3(7) και 4(4) της οδηγίας 2003/35/ΕΚ (και ειδικά όσον αφορά στο
δίκαιο, άμεσο και οικονομικά προσιτό χαρακτήρα των προβλεπόμενων διαδικασιών σχετικά 
με την προσφυγή στη δικαιοσύνη του ενδιαφερόμενου κοινού).

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή δεν διέκρινε στα αναφερθέντα στην αναφορά γεγονότα στοιχεία που θα 
μπορούσαν να αφήσουν να διαφανεί παραβίαση της εφαρμοστέας κοινοτικής νομοθεσίας.


