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Betreft: Verzoekschrift 1300/2007, ingediend door Sheelagh Morris (Ierse 
nationaliteit), namens St. Margarets Concerned Residents Group, over 
onregelmatigheden betreffende de toegang tot informatie en de openbare 
raadpleging in verband met de goedkeuring van 
ontwikkelingswerkzaamheden op de luchthaven van Dublin

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Namens een organisatie van bewoners die direct de gevolgen ondervinden van de 
ontwikkeling van de luchthaven van Dublin, beklaagt indiener zich over de goedkeuring van 
een nieuwe terminal en een nieuwe start- en landingsbaan door de graafschapsraad van 
Fingal, waarbij hij betoogt dat de betrokken partijen niet correct zijn geraadpleegd of 
geïnformeerd. Indiener legt uit dat de bewoners tegen het project in beroep zijn gegaan. De 
inspecteur die verantwoordelijk was voor de hoorzitting die over deze kwestie werd belegd, 
deed uitspraak in hun voordeel, maar An Bord Pleanála legde zijn aanbevelingen naast zich 
neer en verleende de vergunning. Indiener stelt dat de bewoners vanwege de hoge kosten 
moesten afzien van een rechterlijke toetsing. Hij keurt de manier af waarop de bevoegde 
autoriteiten op de bezorgdheid van de bewoners hebben gereageerd en beschuldigt hen ervan 
vast te houden aan gevestigde belangen. Indiener vraagt het Europees Parlement de zaak te 
onderzoeken en betoogt dat het project ernstige gezondheids- en milieurisico's oplevert voor 
de omwonenden van de luchthaven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 april 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008.

Indiener behoort tot een van de 24 gezinnen die rechtstreeks getroffen worden door de 
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ontwikkeling van de luchthaven van Dublin. De An Bord Pleanála heeft op 29 augustus 2007 
zijn goedkeuring gehecht aan de geplande nieuwe start- en landingsbaan en de nieuwe
terminal voor passagiers.

Indiener maakt gewag van de stappen die de bewoners sinds juli 1998 tegen de nieuwe start-
en landingsbaan 10L-28R hebben ondernomen, met inbegrip van het bezwaar dat zij bij de An 
Bord Pleanála hebben aangetekend tegen de vergunning die de graafschapsraad van Fingal in 
de lente van 2006 heeft verleend. Bij bovengenoemd besluit van 29 augustus 2007 heeft de 
An Bord Pleanála de vergunning gewijzigd door er 31 voorwaarden aan te verbinden waarvan
de toepassing onder de bevoegdheid van de graafschapsraad van Fingal valt. Indiener is van 
mening dat de communicatie met deze laatste instantie nooit naar behoren is verlopen. De 
organisatie die de belangen van de 24 gezinnen behartigt, is overigens wel vertegenwoordigd 
in het Dublin Airport Stakeholders Forum, dat in de zomer van 2007 is opgericht.
Indiener en de andere betrokken gezinnen hadden een verzoek om rechterlijke toetsing van de 
beslissing van de An Bord Pleanála kunnen indienen, maar hebben vanwege de hoge kosten
besloten van deze mogelijkheid af te zien.

Indiener is ten slotte van oordeel dat de betrokken gezinnen niet correct zijn behandeld door 
de graafschapsraad van Fingal en de Dublin Airport Authority, aangezien ze voortdurend van 
de ene naar de andere instantie werden doorverwezen. Het besluit van de An Bord Pleanála
zou hier een bewijs van zijn. De betrokkenen menen dat ze het slachtoffer zijn geworden van 
discriminatie.

De Commissie heeft de stappen die indiener de afgelopen negen jaar heeft genomen met de 
grootste zorgvuldigheid onderzocht, aangezien de nieuwe start- en landingsbaan een negatieve 
uitwerking zal hebben op een van zijn belangrijkste bezittingen, zijn woning. Het is van 
cruciaal belang dat er een juist evenwicht wordt gevonden tussen de uitvoering van de 
geplande openbare infrastructuurwerken, die door de bevoegde autoriteiten als noodzakelijk 
worden beschouwd, en de legitieme belangen van indiener en de andere gezinnen die direct 
door de geplande infrastructuur worden getroffen.

Vanuit juridisch oogpunt lijken de Ierse autoriteiten de communautaire wetgeving die op dit 
gebied van toepassing is in deze zaak niet te hebben overschreden, en met name Richtlijn 
2003/35/EG1 betreffende inspraak van het publiek en bestuursrechtelijke toetsingsprocedures. 
Indiener heeft zijn opmerkingen met betrekking tot het geplande project wel degelijk kenbaar 
kunnen maken, zoals blijkt uit de beslissing van 29 augustus 2007 van de An Bord Pleanála, 
waardoor aan de oorspronkelijke vergunning 31 extra voorwaarden worden verbonden.

Bovendien geeft indiener geen enkel voorbeeld van communautaire regelgeving die naar zijn 
mening in deze situatie niet zou zijn nageleefd.

Meer in het algemeen herinnert de Commissie eraan dat zij op 7 september 2007 bij het Hof 
                                               
1 Richtlĳn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot 
voorziening in inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en 
programma's betreffende het milieu en, met betrekking tot inspraak van het publiek en 
toegang tot de rechter, tot wĳziging van de Richtlĳnen 85/337/EEG en 96/61/EG, PB L 156 
van 25.6.2003.
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van Justitie een beroep wegens niet-nakoming tegen Ierland heeft ingesteld (zaak C-427/07). 
Deze procedure betreft onder andere het feit dat Ierland de Commissie niet voldoende zou 
hebben geïnformeerd over de mechanismen die nodig zijn om te voldoen aan artikel 3, lid 7 
en artikel 4, lid 4 van Richtlijn 2003/35/EG (en met name het feit dat de geplande procedures 
om het betrokken publiek toegang te verschaffen tot de rechter billijk en snel moeten zijn en 
niet buitensporig kostbaar mogen zijn).

Conclusie

De Commissie heeft in het verzoekschrift geen enkel feit gevonden dat zou kunnen wijzen op 
een schending van de communautaire wetgeving die op dit gebied van toepassing is.


