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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning nr 1300/2007, ingiven av Sheelagh Morris (irländsk medborgare),
för St. Margarets Concerned Residents Group, om oegentligheter när det gäller 
tillgång till information och det offentliga samrådet i samband med godkännandet 
av anläggningsarbeten på Dublins flygplats

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren framför, för en förening av boende som direkt påverkas av utbygganden av 
Dublins flygplats, klagomål på att Fingal County Council har godkänt en ny terminal och en 
ny startbana, och hävdar att berörda parter inte rådfrågats eller informerats ordentligt. 
Framställaren förklarar att de boende överklagade projektet, men trots att den inspektör som 
ansvarade för den muntliga utfrågning som anordnades i frågan anslöt sig till deras 
uppfattning avslog An Bord Pleanála hans rekommendationer och beviljade tillståndet. 
Framställaren vidhåller att höga kostnader hindrade de boende från att få till stånd en rättslig 
prövning. Han fördömer hur de behöriga myndigheterna behandlade de boendes farhågor och 
anklagar dem för att ha egenintressen. Framställaren ber Europaparlamentet att undersöka 
ärendet och menar att projektet skulle kunna utgöra allvarliga hälso- och miljörisker för dem 
som bor nära flygplatsen.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 30 april 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 26 september 2008

Framställaren utgör en del av de 24 hushåll som direkt påverkas av utbyggnaden av Dublins 
flygplats. Den planerade nya startbanan och passagerarterminalen har godkänts av An 
Bord Pleanála den 29 augusti 2007.

Framställaren uppger att han sedan juli 1998 har agerat mot bygget av den nya startbanan 
10L-28R, däribland framfört invändningar till An Bord Pleanála mot att Fingal County 
Council beviljade ett godkännande av planerna våren 2006. I ett beslut av den 29 augusti 2007 
ändrade An Bord Pleanála sitt godkännande och lade till 31 villkor, vilka ska åläggas Fingal
County Council. Kommunikationen med grevskapsrådete har, enligt framställaren, aldrig varit 
tillfredsställande. För övrigt har en grupp som representerar de 24 hushållens intressen 
närvarat vid ett intresseforum för flygplatsen i Dublin sommaren 2007. 

En begäran om rättslig prövning av An Bord Pleanálas beslut kunde lämnas in. Emellertid 
beslutade framställaren och de övriga berörda hushållen att inte fullfölja prövningen på grund 
av att man bedömde att kostnaderna skulle bli för höga.

Framställaren anser slutligen inte att Fingal County Council och Dublin Airport Authority har 
behandlat de berörda hushållen på ett bra sätt. Hushållen har skickats fram och tillbaka mellan 
de båda, vilket An Bord Pleanálas beslut visade. Hushållen anser sig ha blivit diskriminerade

Kommissionen har mycket noga följt framställarens agerande sedan nio år tillbaka angående 
den nya startbanan som ska byggas i närheten av hans bostad. Ett viktigt konstaterande är att 
det bör råda en god balans mellan förverkligandet av planerad infrastruktur som behöriga 
myndigheter anser som viktig, och de legitima intressen som finns hos framställaren och de 
övriga hushåll som direkt påverkas av denna infrastruktur.

Ur ett juridiskt perspektiv verkar det inte som att de irländska myndigheterna har överträtt 
tillämplig gemenskapslagstiftning i detta fall, särskilt inte direktiv 2003/35/EG1 med avseende 
på allmänhetens medverkan och utnyttjande av administrativa rättsmedel. Framställaren har 
faktiskt kunnat inkomma med synpunkter om det planerade projektet, vilket An Bord 
Pleanálas beslut av den 29 augusti 2007, genom vilket 31 villkor lades till det ursprungliga 
godkännandet, visar. 

För övrigt nämner framställaren ingen gemenskapsrättsakt som enligt honom skulle ha 
överträtts i detta fall.

På ett mer allmänt plan erinrar kommissionen om att man den 7 september 2007 har väckt en 
talan om fördragsbrott inför EG-domstolen mot Irland (mål C-427/07). Denna talan om 
fördragsbrott gäller bland annat att staten inte på ett lämpligt sätt har informerat 
kommissionen i enlighet med artiklarna 3.7 och 4.4 i direktiv 2003/35/EG (och särskilt när det 
gäller att ett planerat förfarande ska vara rättvist, snabbt, effektivt och inte oöverkomligt 
kostsamt samt ge möjlighet till rättslig prövning för den berörda allmänheten). 

                                               
1
 Direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa 

planer och program avseende miljön, och om ändring, med avseende på allmänhetens deltagande och rätt till 
rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG, EUT L 156, 25.6.2003.
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Slutsatser

Kommissionen har inte upptäckt något i denna framställning som skulle kunna uppfattas som 
en kränkning av tillämplig gemenskapslagstiftning.


