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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0828/2006, внесена от г-н Niall Gilligan, с ирландско 
гражданство, относно предполагаемо нарушение на Директиви 96/82 и 
89/391 на ЕО от страна на Ирландия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че Ирландия не е приложила правилно Директиви 
96/82 и 89/391 на ЕО, които определят нарушенията на неговите права на собственост. 
Вносителят на петицията обяснява, че семейството му притежава 45 акра земя, която се 
намира недалеч от летище „Шанън“ и в близост до две химически съоръжения, 
класифицирани по Директива 96/82 на ЕО като обекти по Директивата Севезо. 
Вносителят на петицията твърди, че летищните власти никога не са извършвали оценка 
на декларация за сигурност, както е предвидено в Директива 96/82 и никога не са 
предупреждавали жителите за потенциални рискове за здравето им. Наред с това, 
вносителят на петицията протестира срещу определянето, без  допитване до 
обществеността, на три отделни, обособени зони за сигурност, свързани с летището, в 
близост до летище „Шанън“, което би засегнало неговите земи. Вносителят на 
петицията отправя искане към Европейския парламент да разследва случая.

2. Допустимост 

Обявена за допустима на 9 март 2007 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 29 ноември 2007 г.

Вносителят на петицията твърди, че има двойно нарушение на законодателството на 
Общността: Първо, нарушение на Директивата Севезо II1 и второ, нарушение на 
                                               
1 Директива 96/82/EО на Съвета от 9 декември 1996 г. относно контрола на опасностите от големи 
аварии, които включват опасни вещества, ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13, във вида, в който е изменена.
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Рамковата директива 89/391/EИО за безопасността и здравето на работниците на 
работното място1.

Вносителят на петицията иска от комисията по петиции да разследва факта, че от 
неговото семейство не е било поискано съгласие, преди да бъдат определяни зоните за 
сигурност.

Вносителят на петицията предоставя основна информация за определянето на зоните за 
сигурност и посочва заповед за въздухоплаването от 1993 г., но не дава допълнителна 
информация за нарушаването на споменатите директиви. 

По отношение на предполагаемото нарушение на Директивата Севезо II, която е 
транспонирана от държавите-членки до 03.02.1999 г., член 12 от директивата 
предвижда, че държавите-членки гарантират, че целите за предотвратяване на големи 
аварии и ограничаване на последствията от тях се вземат предвид при разработването 
на техните политики за използване на земята и/или други свързани с това политики.  За 
тази цел те трябва да упражняват контрол върху определянето на местата за нови 
обекти, промени в съществуващи обекти и нови съоръжения, като транспортни връзки 
(в това число, например, разширяване на летищни писти). Държавите-членки 
гарантират, че всички компетентни органи и органите по планирането, отговорни за 
вземането на решения в тази област, въвеждат подходящи процедури на консултация, с 
оглед осигуряване предоставянето на технически съвети за рисковете, които 
произтичат от обекта, при вземането на решения.  Директивата също така изисква 
държавите-членки да дадат възможност на обществеността да изрази становището си 
относно планирането на такива обекти.  Въпреки това, тези разпоредби за използването 
на земята не се прилагат за съществуващи обекти, освен ако те подлежат на промени 
или застрояване около тях, което би могло да има значително отражение върху 
вероятността от възникване на опасности от големи аварии.

Въз основа на предоставената от вносителя на петицията информация, Комисията не 
може да открие нови обекти по Директивата Севезо или необходимост от прилагане на 
процедурите на консултация във връзка с планирането на използването на земята по 
Директивата Севезо в района. Двата обекта, които са разположени върху земите на 
вносителя на петицията, са били определени известно време преди влизането в сила на 
директивата и няма доказателства за съществени промени по тези обекти оттогава. В 
допълнение, фактът, че обектите по Директивата Севезо са разположени в район, 
където зоните за сигурност са били създадени по силата на друго законодателство, е 
недостатъчен, за да се изисква процедура на консултация по тази директива.  В 
следствие на това, не може да се открие нарушение на Директивата Севезо II.

Въз основа на наличната информация за определянето на зоните за сигурност в близост 
до летище "Шанън" не е констатирано явно нарушение на Директива 96/82/EО относно 

                                               

1Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 година за въвеждане на мерки за насърчаване 
подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място, ОВ L 183, 29.6.1989 г., 
стр. 1–8, във вида, в който е изменена.
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контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества или на 
Директива 89/391/EИО за безопасността и здравето, която въвежда задължението 
работодателите да предоставят достъп на работниците и/или техните представители по 
въпросите на безопасността и здравето до оценката на риска.
4. Отговор на Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.
В свое допълнително писмо от 23 септември 2008 г. до комисията по петиции 
вносителят продължава да твърди, че има нарушение на Директива 96/82/EО относно 
контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества 
(Директивата Севезо II)1 и че Комисията носи отговорност във връзка с определянето 
на зони съгласно Директивата Севезо. Той обръща внимание на друг случай, в който е 
било отказано разрешение за строеж на жилищни сгради близо до съоръжение, към 
което се прилагат разпоредбите на Директивата Севезо.

Освен това, той твърди, че определянето на зони за сигурност на летището се основава 
на оценка на риска съгласно Директива 89/391/ЕИО за въвеждане на мерки за 
насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното 
място2. Според него оценката на риска е съмнителна и не е съобразена с Директива 
89/391/ЕИО. Вносителят на петицията също така твърди, че е нарушено неговото право 
на собственост, предвидено в протокол 1 към Европейската конвенция за защита на 
правата на човека.
Вносителят на петицията приканва комисията по петиции да разследва факта, че 
органите не са се допитали до неговото семейство, преди да бъдат определени зоните за 
сигурност.

Със своето писмо вносителят на петицията не добавя никаква релевантна допълнителна 
информация към първоначалната петиция. Фактът, че земите на вносителя са 
разположени в зона за сигурност, определена като такава известно време преди 
влизането в сила на Директивата Севезо ІІ, е недостатъчен, за да се твърди, че 
директивата е нарушена. Без допълнителни подробности е трудно да се коментира, но 
цитираният от вносителя пример, че не е било позволено изграждането на нови обекти 
в близост до съществуващо съоръжение, изглежда в пълно съответствие с целите на 
член 12 на директивата да не се увеличава риска от големи аварии.

Следва да се подчертае, че целта на Директива 89/391/ЕИО е да въведе мерки за 
насърчаване на подобрения в областта на безопасните и здравословни условия на труд 
на работниците (член 1, параграф 1 от директивата). Затова целта на оценката на риска, 
предвидена в Директива 89/391/ЕИО е да определи и оцени рисковете за здравето и 
безопасността на работниците, на които те може да са изложени, докато изпълняват 
своята работа (член 6 от директивата).

Заключение 
Въз основа на наличната информация няма доказателства за нарушение на Директива 
96/82/ЕО относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни 
                                               
1 Директива 96/82/EО на Съвета от 9 декември 1996 г. относно контрола на опасностите от големи 
аварии, които включват опасни вещества, ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13, във вида, в който е изменена.
2 Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 година за въвеждане на мерки за насърчаване 
подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място, ОВ L 183, 29.6.1989 г., 
стр. 1–8, във вида, в който е изменена.
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вещества.
Тъй като в настоящата петиция не се посочват никакви факти относно рисковете за 
здравето и безопасността на работниците на работното място, няма никакви основания 
да се заключи, че Директива 89/391/ЕИО е била нарушена. Що се отнася до 
предполагаемото нарушение на правото на собственост на вносителя, предвидено в 
протокол 1 към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните 
свободи1, следва да се посочи, че Европейският съд по правата на човека осигурява 
спазването на ангажиментите, поети от държавите, подписали Конвенцията (член 19 от 
Конвенцията), и по тази причина вносителят на петицията следва да отнесе 
оплакването във връзка с предполагаемото нарушение на неговите права до 
националните съдилища.

                                               
1 Член 1 от този протокол гласи както следва:
"Защита на собствеността 
Всяко физическо или юридическо лице има право мирно да се ползва от своята собственост. Никой не 
може да бъде лишен от своята собственост освен в интерес на обществото и съгласно условията, 
предвидени в закона и в общите принципи на международното право.
Преходните разпоредби не накърняват по никакъв начин правото на държавите да въвеждат такива 
закони, каквито счетат за необходими за осъществяването на контрол върху ползването на 
собствеността в съответствие с общия интерес или за осигуряване на плащането на данъци или други 
постъпления или глоби."


