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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0828/2006 af Niall Gilligan, irsk statsborger, om Irlands påståede 
overtrædelser af direktiv 96/82 og 89/391

1. Sammendrag

Andrageren gør gældende, at Irland ikke har gennemført direktiv 96/82 og 89/391, som 
indeholder bestemmelser om krænkelserne af hans ejendomsrettigheder, korrekt. Andrageren 
forklarer, at hans familie ejer 18 ha jord nær Shannon lufthavn og i nærheden af to kemiske 
anlæg, som i henhold til direktiv 96/82 er klassificeret som Seveso-områder. Andrageren 
fastholder, at lufthavnsmyndighederne aldrig har udført nogen vurdering af indvirkningerne 
på sikkerheden, som det kræves i direktiv 96/82, og aldrig har advaret indbyggerne om den 
potentielle fare for deres helbred. Endvidere anfægter andrageren, at tre separate, men 
forskellige lufthavnsrelaterede sikkerhedszoner i nærheden af Shannon lufthavn, som ville 
påvirke hans jord, er blevet udpeget uden offentlig høring. Andrageren anmoder Europa-
Parlamentet om at undersøge situationen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. marts 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. november 2007.

"Andrageren klager over en dobbelt overtrædelse af fællesskabsretten: for det første en 
overtrædelse af Seveso II-direktivet1 og for det andet en overtrædelse af rammedirektivet om 

                                               
1 Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, 
EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13, som ændret.
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sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen 89/391/EØF1.
Andrageren beder Udvalget for Andragender undersøge det forhold, at hans familie ikke blev 
hørt forud for udpegelsen af sikkerhedszonerne.

Andrageren fremlægger visse baggrundsoplysninger om udpegelsen af sikkerhedszoner og 
henviser til en bestemmelse om luftfart fra 1993, men fremlægger ikke yderligere oplysninger 
vedrørende overtrædelsen af de nævnte direktiver.

Med hensyn til den påståede overtrædelse af Seveso II-direktivet, som medlemsstaterne skulle 
omsætte inden den 3. februar 1999, hedder det i direktivets artikel 12, at medlemsstaterne skal 
sikre, at målene om at undgå større uheld og begrænse virkningerne af sådanne uheld tages i 
betragtning i forbindelse med deres politikker for fysisk planlægning og/eller i forbindelse 
med andre relevante politikker. Med henblik herpå skal de kontrollere placeringen af nye 
anlæg, ændringer i forbindelse med eksisterende anlæg og nye projekter som eksempelvis 
transportforbindelser (herunder f.eks. udvidelser af lufthavnes start- og landingsbaner). 
Medlemsstaterne skal sikre, at alle kompetente myndigheder og planlægningsmyndigheder, 
der er ansvarlige for beslutninger på dette område, indfører hensigtsmæssige 
høringsprocedurer for at sikre, at der er adgang til teknisk rådgivning vedrørende risici som 
følge af projektet, når beslutningerne træffes. I henhold til direktivet skal medlemsstaterne 
også sikre, at offentligheden får mulighed for at komme til orde vedrørende planlægningen af 
sådanne projekter. Bestemmelserne for fysisk planlægning finder imidlertid ikke anvendelse 
på eksisterende anlæg, medmindre disse er genstand for ændringer eller udvidelser, der kan 
have betydelig indvirkning på risikoen for større uheld.

På grundlag af oplysningerne fra andrageren kan Kommissionen ikke påvise nogen placering 
af nye Seveso-anlæg eller et behov for høringsprocedurer for fysisk planlægning i henhold til 
Seveso på dette område. De to områder, der ligger over andragerens jord, blev udpeget et 
stykke tid forud for direktivets ikrafttrædelse, og intet tyder på, at de er blevet ændret i større 
udstrækning sidenhen. Det forhold, at Seveso-områderne er placeret i et område, hvor der er 
oprettet sikkerhedszoner i henhold til anden lovgivning, giver ikke tilstrækkelig anledning til, 
at der kan kræves en høringsprocedure i medfør af direktivet. En overtrædelse af Seveso II-
direktivet kan derfor ikke erkendes.

På grundlag af de foreliggende oplysninger vedrørende udpegelsen af sikkerhedszoner i 
nærheden af Shannon-lufthavnen, kan der ikke konstateres nogen åbenlys overtrædelse af 
direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer eller af 
direktivet om sikkerhed og sundhed, 89/391/EØF, hvori arbejdsgiverne forpligtes til at give 
arbejdstagerne og/eller deres sikkerheds- og sundhedsrepræsentanter adgang til 
risikovurderingen"

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. februar 2009.

"I sit yderligere brev af 23. september 2008 til Udvalget for Andragender hævder andrageren 

                                               

1 Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af 
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1–8, som ændret.
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fortsat overtrædelse af direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige 
stoffer (Seveso II-direktivet)1 og et ansvar fra Kommissionens side i relation til udpegning af 
Sevesozoner. Han henviser til en anden sag, hvor byggetilladelse blev afvist til boligprojekter 
i nærheden af et Sevesoanlæg.

Endvidere nævner han, at udpegningen af lufthavnssikkerhedszoner var baseret på en 
risikovurdering i henhold til direktiv 89/391/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til 
forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere2. Han mener, at 
risikovurderingen var tvivlsom og ikke i overensstemmelse med direktiv 89/391/EØF.
Andrageren påberåber sig også brud på hans ejendomsret, der er fastsat i protokol 1 til den 
europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder.

Andrageren beder Udvalget for Andragender undersøge det forhold, at hans familie ikke blev 
hørt forud for udpegelsen af sådanne sikkerhedszoner.

Andrageren føjer med sit brev ikke yderligere relevante oplysninger til det oprindelige 
andragende. Den omstændighed, at andragerens jord ligger inden for en sikkerhedszone 
udpeget et stykke tid forud for Seveso II-direktivets ikrafttrædelse, er ikke tilstrækkelig til at 
hævde brud på direktivet. Det er vanskeligt at give kommentarer uden yderligere nærmere 
oplysninger, men det eksempel, som han citerer, om, at nyt byggeri i nærheden af en 
eksisterende virksomhed ikke er tilladt, ser ud til at være helt i overensstemmelse med 
målsætningerne i direktivets artikel 12 om ikke at øge risikoen for en stor ulykke.

Det bør understreges, at målet med direktiv 89/391/EØF er at indføre foranstaltninger til 
forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (direktivets artikel 1, stk. 
1). Derfor er målet med den risikovurdering, der er fastsat i direktiv 89/391/EØF, at finde 
frem til og vurdere risici for arbejdstageres sundhed og sikkerhed, som de måtte være udsat 
for, mens de udfører deres arbejde (direktivets artikel 6).

Konklusion
På baggrund af de tilgængelige oplysninger er der ikke tegn på overtrædelse af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risiko for større uheld med farlige 
stoffer.

Da det foreliggende andragende ikke påberåber sig nogen oplysninger vedrørende risici for 
arbejdstageres sundhed og sikkerhed under arbejdet, er der ingen grund til at konkludere, at 
direktiv 89/391/EØF er blevet overtrådt. Hvad angår det påståede brud på andragerens 
ejendomsret fastsat i protokol 1 til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder3, bør det bemærkes, at Den Europæiske 

                                               
1 Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, 
EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13, som ændret.
2 Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden 
og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1-8, som ændret. 
3 I nævnte protokols artikel 1 anføres følgende:
"Beskyttelse af ejendom
Enhver fysisk eller juridisk person er berettiget til uforstyrret nydelse af sin ejendom. Ingen må berøves sin 
ejendom undtagen i samfundets interesse og i overensstemmelse med de ved lov og i folkerettens almindelige 
principper fastsatte betingelser.
Foranstående bestemmelser skal imidlertid ikke på nogen måde gøre indgreb i statens ret til at håndhæve 
sådanne love, som den anser for nødvendige for at overvåge, at ejendomsretten udøves i overensstemmelse med 
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Menneskerettighedsdomstol sikrer overholdelse af de forpligtelser, de kontraherende stater 
har påtaget sig i henhold til konventionen (konventionens artikel 19), og andrageren bør 
således sende klagen vedrørende det påståede brud på sine rettigheder til de nationale 
domstole."

                                                                                                                                                  
almenhedens interesse, eller for at sikre betaling af skatter, andre afgifter og bøder."


