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Asia: Vetoomus nro 828/2006, Niall Gilligan, Irlannin kansalainen, 
direktiivien 96/82/EY ja 89/391/ETY väitetystä rikkomisesta Irlannissa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä katsoo, ettei Irlanti ole pannut asianmukaisesti täytäntöön 
direktiivejä 96/82/EY ja 89/391/ETY, mikä on johtanut hänen omistusoikeuksiensa 
rikkomiseen. Vetoomuksen esittäjä kertoo, että hänen sukunsa omistaa 45 eekkeriä maata 
Shannonin lentokentän sekä kahden kemikaalilaitoksen läheisyydessä. Nämä laitokset on 
luokiteltu direktiivin 96/82/EY nojalla ns. Seveso-kohteiksi. Vetoomuksen esittäjä väittää, 
etteivät lentokenttäviranomaiset ole tehneet koskaan minkäänlaista direktiivin 96/82/EY 
mukaista turvallisuusarviointia ja etteivät ne ole koskaan varoittaneet asukkaita mahdollisista 
terveyshaitoista. Lisäksi vetoomuksen esittäjä pitää kyseenalaisena sitä, että Shannonin 
lentokentän lähelle on valittu yleisöä kuulematta kolme erillistä ja erilaista lentokenttään 
liittyvää turva-aluetta, mikä vaikuttaa hänen maihinsa. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan 
parlamenttia tutkimaan tilanteen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 9. maaliskuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 29. marraskuuta 2007

Vetoomuksen esittäjä väittää, että yhteisön lakia on rikottu kahteen otteeseen. Rikkomukset 
koskisivat Seveso II -direktiiviä1 sekä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 

                                               
1 Neuvoston direktiivi 96/82/EY, annettu 9 päivänä joulukuuta 1996, vaarallisista aineista aiheutuvien 
suuronnettomuusvaarojen torjunnasta, EYVL L 10, 14.1.1997, s. 13, sellaisena kuin se on muutettuna.
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parantamisesta työssä annettua puitedirektiiviä 89/391/ETY1. 

Vetoomuksen esittäjä pyytää vetoomusvaliokuntaa tutkimaan, miksei hänen sukuaan kuultu 
ennen turva-alueiden valintaa.

Vetoomuksen esittäjä kertoo turva-alueiden valintaan liittyviä taustatietoja ja viittaa 
vuonna 1993 annettuun lentoturvallisuutta koskevaan määräykseen. Hän ei kuitenkaan anna 
tarkempia tietoja edellä mainittujen direktiivien rikkomisesta. 

Väitetyn Seveso II -direktiivin rikkomuksen osalta todettakoon, että direktiivin 12 artiklassa 
määrätään, että jäsenvaltiot huolehtivat, että suuronnettomuuksien ehkäisemisen ja niiden 
seurausten rajoittamisen tavoite otetaan huomioon jäsenvaltioiden maankäytön suunnittelussa 
ja/tai muissa asiaankuuluvissa toimintaperiaatteissa. Direktiivi piti saattaa osaksi kansallista 
lainsäädäntöä 3. helmikuuta 1999 mennessä. Jäsenvaltiot pyrkivät näihin tavoitteisiin uusien 
tuotantolaitosten sijoittumista, olemassa olevien tuotantolaitosten muutoksia ja toteutettavia 
uusia rakennushankkeita, kuten uusia liikenneväyliä (mukaan lukien esimerkiksi lentokentän 
kiitoradan pidennyksiä), valvomalla. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että toimivaltaiset 
viranomaiset ja kaavoitukseen liittyviä päätöksiä tekevät viranomaiset ottavat käyttöön 
asianmukaisia kuulemismenettelyjä, jotta päätöksentekohetkellä on käytettävissä tekninen 
lausunto tuotantolaitokseen liittyvistä riskeistä. Direktiivissä myös edellytetään, että 
jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että väestö voi ilmaista mielipiteensä tuotantolaitoksia 
koskevista suunnitelmista. Maankäytön suunnittelua koskevia määräyksiä ei kuitenkaan 
sovelleta olemassa oleviin tuotantolaitoksiin ellei niissä tehdä muutoksia tai niiden ympärillä 
toteuteta hankkeita, joilla voi olla merkittäviä seurauksia suuronnettomuuksiin liittyvien 
vaarojen suhteen.

Vetoomuksen esittäjältä saatujen tietojen perusteella komissio ei voi havaita, että kyseessä 
olisi uuden Seveso-laitoksen sijoittuminen tai että alueella tulisi suorittaa maankäytön 
suunnittelua koskeva kuuleminen. Kaksi vetoomuksen esittäjän mailla sijaitsevaa kohdetta 
nimettiin vähän ennen direktiivin voimaantuloa, eikä ole mitään näyttöä siitä, että niihin olisi 
sittemmin tehty huomattavia muutoksia. Koska kyseiset Seveso-laitokset myös sijaitsevat 
alueella, jonne on luotu turva-alueita muun lainsäädännön perusteella, direktiivin mukaisen 
kuulemismenettelyn toteuttamiseen ei ole riittäviä perusteita. Näin ollen komissio katsoo, ettei 
Seveso II -direktiiviä ole rikottu.

Käytettävissä olevien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, ettei Shannonin lentokentän 
läheisyyteen luotujen turva-alueiden nimeämisessä ole rikottu vaarallisista aineista 
aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annettua direktiiviä 96/82/EY tai 
työturvallisuudesta ja -terveydestä annettua direktiiviä 89/391/ETY, jossa määrätään, että 
työnantajan on annettava työntekijöille tai työntekijöiden edustajille vaaroja koskevat 
arvioinnit.

                                               

1 Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä, EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1–8, sellaisena kuin 
se on muutettuna.
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4. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009

Vetoomuksen esittäjä väittää edelleen uudessa vetoomusvaliokunnalle lähettämässään 
23. syyskuuta 2008 päivätyssä kirjeessä, että vaarallisista aineista aiheutuvien 
suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annettua direktiiviä 96/82/EY (Seveso II -direktiivi)1 on 
rikottu ja vetoaa komission vastuuseen Seveso-alueiden valinnassa. Hän kiinnittää huomiota 
toiseen tapaukseen, jossa rakennuslupaa ei myönnetty asuntorakentamiseen Seveso-direktiivin 
mukaisen laitoksen läheisellä. 

Hän toteaa lisäksi, että lentokentän turva-alueiden valinta perustui toimenpiteistä 
työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä annetun 
direktiivin 89/391/ETY2. mukaiseen riskinarviointiin. Hän katsoo, että riskinarviointi 
toteutettiin kyseenalaisesti ja epäyhdenmukaisesti direktiivin 89/391/ETY kanssa. 
Vetoomuksen esittäjä vetoaa myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen ensimmäisessä 
lisäpöytäkirjassa turvatun omistusoikeutensa loukkaukseen.

Vetoomuksen esittäjä pyytää vetoomusvaliokuntaa tutkimaan, miksi hänen sukuaan ei kuultu 
ennen turva-alueiden valintaa.

Kirjeessään vetoomuksen esittäjä ei anna mitään olennaista lisätietoa alkuperäiseen 
vetoomukseen. Se, että vetoomuksen esittäjän maat sijaitsevat turva-alueella, joka valittiin 
jokin aika ennen Seveso II -direktiivin voimaantuloa, ei riitä perusteeksi väitteelle, että 
direktiiviä olisi rikottu. Ilman tarkempia yksityiskohtia on vaikea ottaa asiaan kantaa, mutta 
vetoomuksen esittäjän mainitsema esimerkki, jonka mukaan uutta asuinrakentamista ei 
olemassa olevan laitoksen läheisyyteen ole sallittu, näyttäisi olevan täysin yhdenmukainen 
direktiivin 12 artiklassa säädettyjen tavoitteiden kanssa, joilla pyritään olemaan lisäämättä 
suuronnettomuuden vaaraa.

On syytä korostaa, että direktiivin 89/391/ETY tarkoituksena on toteuttaa tarpeelliset 
toimenpiteet työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamiseksi työssä (direktiivin 
1 artiklan 1 kohta). Näin ollen direktiivissä 89/391/ETY säädetyn riskinarvioinnin tarkoitus 
on yksilöidä ja arvioida työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvat vaarat, joille 
he saattavat altistua työskentelyn aikana (direktiivin 6 artikla).

Johtopäätös

Käytettävissä olevien tietojen perusteella ei ole havaittavissa, että vaarallisista aineista 
aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annettua direktiiviä 96/82/EY olisi rikottu. 

Koska tässä vetoomuksessa ei esitetä työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen työssä 
kohdistuviin vaaroihin liittyviä tosiasioita, ei ole mitään perusteita päätellä, että 
direktiiviä 89/391/ETY olisi rikottu. Väitetyn vetoomuksen esittäjän omistusoikeuden 
loukkauksen osalta, joka ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
yleissopimuksen ensimmäisessä lisäpöytäkirjassa3 turvataan, on syytä huomioida, että 
                                               
1 Neuvoston direktiivi 96/82/EY, annettu 9 päivänä joulukuuta 1996, vaarallisista aineista aiheutuvien 
suuronnettomuusvaarojen torjunnasta, EYVL L 10, 14.1.1997, s. 13, sellaisena kuin se on muutettuna.
2 Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä, EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1–8, sellaisena kuin 
se on muutettuna.
3 Lisäpöytäkirjan 1 artiklassa todetaan seuraavaa:
"Omaisuuden suoja
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Euroopan ihmisoikeustuomioistuin varmistaa, että allekirjoittajamaat noudattavat 
yleissopimuksen nojalla hyväksymiään velvoitteita (yleissopimuksen 19 artikla), ja näin ollen 
vetoomuksen esittäjän tulisi osoittaa väitetty oikeuksiensa loukkaamista koskeva valitus 
kansalliselle tuomioistuimelle.

                                                                                                                                                  
Jokaisella luonnollisella tai oikeushenkilöllä on oikeus nauttia rauhassa omaisuudestaan. Keneltäkään ei saa 
riistää hänen omaisuuttaan paitsi julkisen edun nimissä ja laissa määrättyjen ehtojen sekä kansainvälisen 
oikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti.
Edellä olevat määräykset eivät kuitenkaan saa millään tavoin heikentää valtioiden oikeutta saattaa voimaan 
lakeja, jotka ne katsovat välttämättömiksi omaisuuden käytön valvomiseksi yleisen edun nimissä tai taatakseen 
verojen tai muiden maksujen tai sakkojen maksamisen."


