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Tárgy: Sheelagh Morris ír állampolgár által a St. Margarets Concerned Residents 
Group nevében benyújtott 1300/2007. számú petíció a dublini repülőtér
fejlesztési beruházásának jóváhagyására vonatkozó tájékoztatáshoz való 
hozzáféréssel és a nyilvános konzultációs eljárással kapcsolatos 
szabálytalanságokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy, a dublini repülőtér fejlesztésétől közvetlenül érintett helyi 
lakosokból álló egyesület nevében panaszt emel, amiért Fingal megye megyei tanácsa 
jóváhagyta az új terminált és egy új kifutópályát anélkül, hogy az érintett felekkel 
megfelelően konzultált volna vagy tájékoztatta volna őket. A petíció benyújtója rámutat, hogy 
az ottani lakosok tiltakoztak a projekt ellen, de bár a témával kapcsolatos szóbeli 
meghallgatás megszervezéséért felelős ellenőr az ő javukra döntött, a Pleanala testület 
felülbírálta javaslatait és megadta az engedélyt. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a lakosok 
azért nem kértek bírósági felülvizsgálatot, mert az rendkívül sokba kerülne. Elítéli azt, 
ahogyan az illetékes hatóságok az ott élők aggodalmait kezelték, és azzal vádolja őket, hogy 
gazdaságilag érdekeltek. A petíció benyújtója kéri, hogy az Európai Parlament vizsgálja ki az 
ügyet, mivel a projekt a repülőtér közelében élők tekintetében súlyos egészségügyi és 
környezetvédelmi veszélyekkel járna.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. április 30. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól 2008. szeptember 26-án kapott válasz

A petíció benyújtója a dublini repülőtér fejlesztése által közvetlenül érintett 24 háztartás 
egyikét képviseli. A tervezett új kifutópálya és utasterminál 2007. augusztus 29-én kapta meg 
az An Bord Pleanala jóváhagyását.

A petíció benyújtója összefoglalja az új, 10L-28R kifutópálya megépítése ellen 1998 júliusa 
óta kezdeményezett tiltakozó lépéseket, a Fingal megye Megyei Tanácsa által 2006 tavaszán 
kiadott engedély ellen az An Bord Pleanalához benyújtott ellenvetéseket is beleértve. A Bord 
említett, 2007. augusztus 29-i határozatában módosította az engedélyt, 31 további feltétellel 
egészítve ki azt, melyek betartásáról Fingal megye Megyei Tanácsának kell gondoskodnia. Az 
utóbbi hatósággal – a petíció benyújtója szerint – az érintetteknek soha nem sikerült kielégítő 
kommunikációt folytatniuk. A 24 háztartás érdekeit képviselő csoportosulás egyébként helyet 
kapott az érdekeltek 2007 nyarán felállított fórumában, a „Dublin Airport Stakeholders 
Forum”-ban. 
Az érintetteknek lehetőségük lett volna az An Bord Pleanala határozatának bírósági 
felülvizsgálatára irányuló kérvényt benyújtani; a várható költségek miatt azonban a petíció 
benyújtója és a többi érintett háztartás úgy döntött, nem él ezzel a jogorvoslati lehetőséggel.

A petíció benyújtója végezetül úgy véli, hogy Fingal megye Megyei Tanácsa és a Dublin 
Airport Authority nem bánt megfelelően az érintett családokkal, miután egymás között ide-
oda küldözgették őket, amint állítólag az An Bord Pleanala határozatából is látható. Úgy érzi, 
hátrányos megkülönböztetést szenvedtek.

A Bizottság a lehető legnagyobb gondossággal megvizsgálta a petíció benyújtója által több 
mint kilenc éven át kezdeményezett lépéseket, akinek az új kifutópálya egyik alapvető 
egzisztenciális jogát, a lakhatását érinti. Fontos előrebocsátani, hogy megfelelő egyensúlyt 
kell találni a tervezett közérdekű – az illetékes hatóságok által létfontosságúnak ítélt –
infrastruktúra megvalósítása, illetve a petíció benyújtója és az infrastruktúra-fejlesztés által 
közvetlenül érintett többi háztartás jogos érdekei között.

Jogi szempontból nem állapítható meg, hogy az ír hatóságok a nyilvánosság részvétele és a 
közigazgatási jogorvoslati lehetőségek tekintetében elmulasztották volna az alkalmazandó 
közösségi jogszabályok, nevezetesen a 2003/35/EK irányelv1 betartását. A petíció benyújtója
ugyanis ténylegesen megtehette észrevételeit a tervezett projekttel kapcsolatban, amint az An 
Bord Pleanala 2007. augusztus 29-i határozata példázza, amely 31 kiegészítő feltétellel 
egészítette ki az eredeti engedélyt.

A petíció benyújtója egyébként nem tesz említést egyetlen közösségi jogszabályról sem, 
amely véleménye szerint a szóban forgó ügyben sérült volna.

Általánosabb síkon a Bizottság emlékeztetni kíván arra, hogy 2007. szeptember 7-én 
kötelességszegés megállapítása ügyében keresetet indított a Bíróság előtt az Ír Köztársaság 
ellen (C-427/07 számú ügy). A kereset egyebek mellett arra irányul, hogy az ír állam nem 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/35/EK irányelve (2003. május 26.) a környezettel kapcsolatos egyes 
tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról, HL L 
156., 2003. június 25.
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tájékoztatta megfelelően a Bizottságot a 2003/35/EK irányelv 3. cikke (7) bekezdésének és 4. 
cikke (4) bekezdésének betartását garantáló mechanizmusokról (nevezetesen az érintettek 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését biztosító méltányos, gyors és visszatartó erejű 
költségekkel nem járó eljárások tekintetében).  

Következtetések

A Bizottság nem talált olyan elemeket a petícióban említett tényekben, amelyek az 
alkalmazandó közösségi jogszabályok sérelmére engednének következtetni.


