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Θέμα: Αναφορά 0828/2006, κ. Niall Gilligan, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες παραβιάσεις των οδηγιών 96/82/ΕΚ και 89/391/ΕΚ από την 
Ιρλανδία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διατείνεται ότι η Ιρλανδία δεν έχει εφαρμόσει δεόντως τις οδηγίες 96/82/ΕΚ και 
89/391/ΕΚ που προσδιορίζουν τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας του. Ο 
αναφέρων εξηγεί ότι η οικογένειά του κατέχει 45 εκτάρια γης κοντά στον αερολιμένα 
Shannon και στην περιοχή δύο χημικών εγκαταστάσεων ταξινομημένων δυνάμει της οδηγίας 
96/82/ΕΚ ως τοποθεσίες Seveso. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι αρχές του αερολιμένα δεν 
έχουν ποτέ πραγματοποιήσει εκτίμηση δήλωσης ασφαλείας όπως προβλέπεται από την 
οδηγία 96/82 και δεν έχουν ποτέ προειδοποιήσει τους κατοίκους σχετικά με τους 
ενδεχόμενους κινδύνους για την υγεία τους. Επιπλέον, ο αναφέρων αμφισβητεί τον 
χαρακτηρισμό, χωρίς δημόσια διαβούλευση, τριών χωριστών αλλά διακριτών ζωνών για την 
ασφάλεια του αερολιμένα πλησίον του αερολιμένα Shannon, που μπορεί να επηρεάσει την 
ιδιοκτησία του. Ο αναφέρων ζητά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει την 
κατάσταση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Μαρτίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2007.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι σημειώνεται διπλή παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας: 
πρώτον, παραβίαση της οδηγίας Seveso II1 και δεύτερον, παραβίαση της οδηγίας πλαίσιο 
                                               
1 Οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων 
ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες, ΕΕ L 10 της 14.1.1997, σελ. 13, όπως τροποποιήθηκε
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89/391/ΕΟΚ1 για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων κατά την εργασία. 

Ο αναφέρων ζητεί από την Επιτροπή Αναφορών να εξετάσει το γεγονός ότι δεν ζητήθηκε η 
γνώμη της οικογενείας του πριν από τον χαρακτηρισμό των ζωνών ασφαλείας.

Ο αναφέρων παρέχει ορισμένα γενικά ενημερωτικά στοιχεία σχετικά με τον χαρακτηρισμό 
των ζωνών ασφαλείας και παραπέμπει σε ένα διάταγμα του 1993 περί εναέριας κυκλοφορίας, 
αλλά δεν παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με παραβίαση των προαναφερθεισών 
οδηγιών. 

Όσον αφορά την εικαζόμενη παραβίαση της οδηγίας Seveso II, η οποία έπρεπε να μεταφερθεί 
από τα κράτη μέλη στην εθνική τους νομοθεσία έως την 03.02.1999, το άρθρο 12 της οδηγίας 
προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι στόχοι της πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων 
και του περιορισμού των συνεπειών τους να λαμβάνονται υπόψη στις πολιτικές χρήσης γης 
ή/και τις άλλες σχετικές πολιτικές. Προς τούτο, οφείλουν να ελέγχουν την εγκατάσταση νέων 
μονάδων, τις μετατροπές στις υφιστάμενες μονάδες και τα νέα χωροταξικά έργα γύρω από τις 
υφιστάμενες μονάδες, όπως οδοί επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων, επί παραδείγματι, 
επεκτάσεων των αεροδιαδρόμων). Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι αρμόδιες αρχές και 
υπηρεσίες που έχουν εξουσία λήψης αποφάσεων σ' αυτό τον τομέα να θεσπίζουν κατάλληλες 
διαδικασίες διαβούλευσης για να υπάρχουν τεχνικές συμβουλές για την επικινδυνότητα της 
μονάδας όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις. Η οδηγία ζητεί επίσης από τα κράτη μέλη να 
μεριμνούν ώστε το κοινό να είναι σε θέση να δίνει τη γνώμη της για τον σχεδιασμό των εν 
λόγω μονάδων. Αυτές οι διατάξεις περί σχεδιασμού χρήσεων γης δεν ισχύουν, ωστόσο, σε 
υφιστάμενες μονάδες παρά μόνον εάν αυτές υπόκεινται σε μετατροπές ή νέα χωροταξικά 
έργα γύρω από αυτές που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε κινδύνους 
μεγάλων ατυχημάτων.

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, η Επιτροπή δεν μπορεί να 
διαπιστώσει την εγκατάσταση νέων μονάδων Seveso ή την ανάγκη για διαδικασίες 
διαβούλευσης περί σχεδιασμού χρήσεων γης στην περιοχή. Οι δύο τοποθεσίες που 
γειτνιάζουν με τις εκτάσεις του αναφέροντα χαρακτηρίστηκαν πριν από ορισμένο διάστημα 
από την έναρξη ισχύος της οδηγίας και δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν ότι 
έχουν τροποποιηθεί σημαντικά έκτοτε. Επιπροσθέτως, το γεγονός ότι οι τοποθεσίες Seveso 
βρίσκονται σε μια περιοχή όπου οι ζώνες ασφαλείας έχουν καθοριστεί βάσει άλλης 
νομοθεσίας δεν επαρκεί για την απαίτηση διαδικασίας διαβούλευσης δυνάμει αυτής της 
οδηγίας. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να διαπιστωθεί παραβίαση της οδηγίας Seveso II.

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών σε σχέση με τον χαρακτηρισμό των ζωνών ασφαλείας 
πλησίον του αερολιμένα Shannon, δεν υπάρχει προφανής παραβίαση της οδηγίας 96/82/ΕΚ 
για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες 
ουσίες ή της οδηγίας για την υγεία και την ασφάλεια, 89/391/ΕΟΚ, η οποία ορίζει την 
υποχρέωση των εργοδοτών να παρέχουν στους εργαζόμενους και/ή στους εκπροσώπους τους 

                                               

1 Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την 
προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία, ΕΕ L 183 της 
29.6.1989, σελ. 1–8, όπως τροποποιήθηκε
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για την υγεία και την ασφάλεια πρόσβαση στην αξιολόγηση κινδύνου.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Ο αναφέρων, στην πρόσθετη επιστολή του της 23ης Σεπτεμβρίου 2008 προς την Επιτροπή 
Αναφορών, εξακολουθεί να διατείνεται ότι υπάρχει παραβίαση της οδηγίας 96/82/EΚ για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες 
(οδηγία Seveso II)1 και ευθύνη της Επιτροπής σε σχέση με τον ορισμό των ζωνών Seveso. 
Εφιστά την προσοχή σε μια άλλη υπόθεση, όπου δεν επετράπη η έκδοση οικοδομικής άδειας 
για έργα οικιστικής ανάπτυξης κοντά σε μια εγκατάσταση Seveso. 

Επιπλέον, αναφέρει ότι ο χαρακτηρισμός ζωνών ασφαλείας αεροδρομίων βασίστηκε σε 
εκτίμηση κινδύνου δυνάμει της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για 
την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την 
εργασία2. Θεωρεί ότι η εκτίμηση κινδύνου ήταν αμφισβητήσιμη και δεν συμμορφωνόταν 
προς την οδηγία 89/391/ΕΟΚ. Ο αναφέρων επικαλείται επίσης παραβίαση του δικαιώματός 
του στην ιδιοκτησία, το οποίο κατοχυρώνεται στο Πρωτόκολλο 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης
για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Ο αναφέρων ζητεί από την Επιτροπή Αναφορών να εξετάσει το γεγονός ότι δεν ζητήθηκε η 
γνώμη της οικογενείας του πριν από τον χαρακτηρισμό των ζωνών ασφαλείας.
Με αυτή την επιστολή, ο αναφέρων δεν προσθέτει κάποια σχετική πρόσθετη πληροφορία 
στην αρχική αναφορά. Το γεγονός ότι το οικόπεδο του αναφέροντα βρίσκεται εντός ζώνης 
ασφαλείας, η οποία χαρακτηρίστηκε ως τέτοια κάποιο διάστημα πριν από την έναρξη ισχύος 
της οδηγίας Seveso II, δεν αρκεί για να επικαλεστεί παραβίαση της οδηγίας. Είναι δύσκολο 
να διατυπωθούν παρατηρήσεις χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες, το παράδειγμα όμως, που 
επικαλείται, της απαγόρευσης νέων κατασκευαστικών έργων πλησίον υφιστάμενης 
εγκατάστασης φαίνεται να συμμορφώνεται πλήρως προς τους στόχους του άρθρου 12 της 
οδηγίας αναφορικά με τη μη αύξηση του κινδύνου πρόκλησης μείζονος ατυχήματος.

Πρέπει να επισημανθεί ότι στόχος της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ είναι η θέσπιση μέτρων για την 
προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία
(άρθρο 1 (1) της οδηγίας). Επομένως, ο στόχος της εκτίμησης κινδύνου, όπως ορίζει η οδηγία
89/391/ΕΟΚ είναι η επισήμανση και εκτίμηση των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων, κινδύνων στους οποίους ενδέχεται να εκτεθούν κατά την εκτέλεση της 
εργασίας τους (άρθρο 6 της οδηγίας).

Συμπέρασμα

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, δεν φαίνεται να συντρέχει παραβίαση της οδηγίας
96/82/EΚ για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με 
επικίνδυνες ουσίες. 
Δεδομένου ότι η παρούσα αναφορά δεν επικαλείται κανένα γεγονός που να αφορά κινδύνους 
για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία, δεν υπάρχει κανένας λόγος 
                                               
1 Οδηγία του Συμβουλίου 96/82/EΚ της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων 
ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες, ΕΕ L 10 της 14.1.1997, σ. 13, όπως τροποποιήθηκε
2 Οδηγία του Συμβουλίου 89/391/ΕΟΚ της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την 
προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία, ΕΕ L 183 της
29.6.1989, σ. 1–8, όπως τροποποιήθηκε
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να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι παραβιάστηκε η οδηγία 89/391/ΕΟΚ. Σε ό,τι αφορά την 
εικαζόμενη παραβίαση του δικαιώματος του αναφέροντα στην ιδιοκτησία, όπως ορίζει το 
Πρωτόκολλο 1 στη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών,1 πρέπει να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων διασφαλίζει την τήρηση των δεσμεύσεων που ανέλαβαν τα συμβαλλόμενα 
κράτη δυνάμει της Σύμβασης (άρθρο 19 της Σύμβασης) και, επομένως, ο αναφέρων θα πρέπει 
να υποβάλει την καταγγελία σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων του 
ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.

                                               
1 Το άρθρο 1 του εν λόγω πρωτοκόλλου αναφέρει τα ακόλουθα:
«Προστασία της ιδιοκτησίας
Παv φυσικόv ή voµικόv πρόσωπov δικαιoύται σεβασµoύ της περιoυσίας τoυ. Ουδείς δύvαται vα στερηθή της 
ιδιoκτησίας αυτoύ ειµή δια λόγoυς δηµoσίας ωnελείας και υπό τoυς πρoβλεπoµέvoυς, υπό τoυ vόµoυ και τωv 
γεvικώv αρχώv τoυ διεθvoύς δικαίoυ όρoυς.
Αι πρoαvαφερόµεvαι διατάξεις δεv θίγoυσι τo δικαίωµα παvτός Κράτoυς όπως θέση εv ισχύϊ Νόµoυς oύς ήθελε 
κρίvει αvαγκαίov πρoς ρύθµισιv της χρήσεως αγαθώv συµφώvως πρoς τo δηµόσιov συµφέρov ή πρoς εξασφάλισιv 
της καταβoλής φόρωv ή άλλωv εισφoρώv ή πρoστίµωv.»


