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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1300/2007, ko St. Margarets Concerned Residents Group vārdā 
iesniedza Īrijas valstspiederīgais Sheelagh Morris, par nekārtībām attiecībā uz 
pieeju informācijai un sabiedrības apspriešanās procesu saistībā ar būvniecības 
darbu apstiprināšanu Dublinas lidostā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs to iedzīvotāju apvienības vārdā, kurus tieši skar būvniecības darbi 
Dublinas lidostā, sūdzas par Fingālas grāfistes padomi, kas apstiprinājusi jauna termināla un  
jauna skrejceļa būvniecību, apgalvojot, ka ar ieinteresētajām pusēm nav veikta pienācīga 
apspriešanās, un tās nav pienācīgi informētas. Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka 
iedzīvotāji ir iesnieguši protestu pret šo projektu, bet, lai gan par šinī jautājumā noorganizēto 
mutisko uzklausīšanu atbildīgais inspektors pieņēma lēmumu par labu viņiem, Pleanālas valde 
viņa ieteikumus neņēma vērā un atļauju piešķīra. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka augstā 
maksa atturēja iedzīvotājus no pārsūdzības uzsākšanas. Viņš nosoda kompetento iestāžu 
attieksmi pret iedzīvotāju bažām un apsūdz tās savtīgā ieinteresētībā. Lūgumraksta iesniedzējs 
prasa Eiropas Parlamentam veikt šī jautājuma izpēti, prasību pamatojot ar to, ka šis projekts 
var nopietni apdraudēt vidi un veselību tiem, kas dzīvo lidostas apkārtnē.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 30. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs pārstāv vienu no 24 mājsaimniecībām, ko tieši ietekmē Dublinas 
lidostas attīstība. Pleanālas valde apstiprināja jaunā skrejceļa un pasažieru termināla plānoto
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izbūvi 2007. gada 29. augustā.

Lūgumraksta iesniedzējs izklāsta darbības, kas kopš 1998. gada jūlija veiktas, lai nepieļautu 
jaunā skrejceļa 10L-28R izbūvi, tajā skaitā iebildumus, kas iesniegti Pleanālas valdei pret 
atļauju, ko 2006. gada pavasarī piešķīra Fingālas grāfistes padome. Ar 2007. gada 29. augusta 
lēmumu Pleanālas valde grozīja atļauju, iekļaujot tajā 31 nosacījumu, kas Fingālas grāfistes 
padomei jāizpilda. Pēc lūgumraksta iesniedzēja domām saziņa ar šo iestādi nekad nav bijusi 
apmierinoša. Turklāt 2007. gada vasarā izveidotajā Dublin Airport Stakeholders Forum varēja 
būt pārstāvēta grupa, kas pauž 24 mājsaimniecību intereses.
Bija iespējams pārsūdzēt Pleanālas valdes lēmumu, tomēr, ņemot vērā paredzamās izmaksas, 
lūgumraksta iesniedzējs un pārējās iesaistītās mājsaimniecības nolēma to nedarīt.

Visbeidzot lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka iesaistītās mājsaimniecības nav saņēmušas 
atbilstīgu attieksmi no Fingālas grāfistes padomes un Dublinas lidostas administrācijas puses, 
jo tās abas sūtīja šīs mājsaimniecības viena pie otras, kā to pierādot Pleanālas valdes lēmums. 
Mājsaimniecības uzskata, ka ir tikušas diskriminētas.

Komisija ar vislielāko rūpību izskatīja darbības, ko lūgumraksta iesniedzējs veicis vairāk nekā 
deviņos gados saistībā ar jaunā skrejceļa izbūvi, kas skar tik nozīmīgu īpašumu kā viņa 
mājoklis. Ir svarīgi konstatēt, ka ir jāatrod piemērots līdzsvars starp paredzēto publiskās 
infrastruktūras izveidi, ko kompetentās iestādes uzskata par būtisku, un lūgumraksta 
iesniedzēja un pārējo mājsaimniecību likumīgajām tiesībām, kuras tieši skar minētā
infrastruktūra.

Raugoties no juridiskā viedokļa, neatklājas, ka Īrijas iestādes šajā lietā nebūtu ievērojušas 
piemērojamos Kopienas tiesību aktus, jo īpaši Direktīvu 2003/35/EK1 attiecībā uz sabiedrības 
līdzdalību un administratīvajām pārskatīšanas procedūrām. Tik tiešām, lūgumraksta 
iesniedzējs varēja iesniegt savas atsauksmes par plānoto projektu, kā to paredz Pleanālas 
valdes 2007. gada 29. augusta lēmums, kas sākotnēji piešķirtajai atļaujai pievieno 31 papildu 
nosacījumu.

Turklāt lūgumraksta iesniedzējs nemin nevienu Kopienas tiesību aktu, kas, viņaprāt, šajā lietā 
būtu pārkāpts.

Vispārīgāk raugoties, Komisija atgādina, ka 2007. gada 7. septembrī tā Eiropas Kopienu Tiesā 
uzsāka tiesvedību pret Īrijas Republiku par prasību nepildīšanu (lieta C-427/07). Šī tiesvedība 
skar arī to, ka Īrijas Republika nav pietiekami informējusi Komisiju par mehānismiem, kas 
nodrošina Direktīvas 2003/35/EK 3.(7.) un 4.(4.) panta ievērošanu (jo īpaši attiecībā uz to, vai 
procedūras, ar kurām iesaistītā sabiedrības daļa var vērsties tiesās, ir taisnīgas, laicīgas un ne 
pārmērīgi dārgas).  

Secinājumi

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/35/EK (2003. gada 26. maijs), ar ko paredz 
sabiedrības līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un ar ko attiecībā uz 
sabiedrības līdzdalību un iespēju griezties tiesās groza Padomes Direktīvas 85/337/EEK un 
96/61/EK, OV L 156, 2003. gada 25. jūnijs.
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Komisija lūgumrakstā minētajos faktos nekonstatēja neko, kas liecinātu par piemērojamo 
Kopienas tiesību aktu pārkāpumiem.


