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Tárgy: Niall Gilligan, ír állampolgár által benyújtott 0828/2006. számú petíció a 
96/82/EK és a 89/391/EGK irányelv Írország általi állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy Írország nem hajtotta megfelelően végre a 96/82/EK és a 
89/391/EGK irányelvet, ami tulajdonjogai megsértéséhez vezetett. A petíció benyújtója 
kifejti, hogy a családja 45 angol hold területtel rendelkezik a shannoni repülőtér közelében, a 
96/82/EK irányelv értelmében Seveso területként besorolt két vegyi létesítmény 
szomszédságában. A petíció benyújtója állítása szerint a repülőtéri hatóságok nem hajtottak 
végre a 96/82/EK irányelvben előírt biztonsági értékelést, és nem figyelmeztették a lakosságot 
az egészségüket fenyegető lehetséges veszélyekről. A petíció benyújtója ezenkívül nem 
fogadja el, hogy a shannoni repülőtér közelében nyilvános konzultáció nélkül kijelölték a 
repülőtérhez kapcsolódó három különálló biztonsági zónát, amelyek érintenék a földjeit. A 
petíció benyújtója a helyzet kivizsgálására kéri az Európai Parlamentet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. március 9. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. november 29.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy kétszeresen is megsértik a közösségi jogot: először is a 
Seveso II irányelvet1, másodsorban pedig a munkavállalók munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 89/391/EGK 
                                               
1 A módosított, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló, 1996. 
december 9-i 96/82/EK tanácsi irányelv, HL L 10., 1997.1.14., 13. o.
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keretirányelvet1. 

A petíció benyújtója azon tényállás kivizsgálására kéri a Petíciós Bizottságot, hogy a 
biztonsági zónák kijelölését megelőzően nem konzultáltak a családjával.

A petíció benyújtója bizonyos háttér-információkat szolgáltat a biztonsági zónák kijelölésével 
kapcsolatban, és egy 1993. évi légi közlekedési rendeletre hivatkozik, ugyanakkor nem nyújt 
semmilyen további tájékoztatást az említett irányelvek megsértéséről. 

Ami a Seveso II irányelv állítólagos megsértését illeti – amelyet a tagállamoknak 1999. 
február 3-ig kellett nemzeti jogrendjükbe átültetniük –, az irányelv 12. cikke kimondja, hogy a
tagállamok biztosítják, hogy a területhasználatra vonatkozó és/vagy egyéb ezzel kapcsolatos 
politikájukban a súlyos balesetek megelőzésére és az ilyen balesetek következményeinek 
korlátozására irányuló célkitűzéseket figyelembe veszik. E célból ellenőrizniük kell az új 
üzemek telepítését, a meglévő üzemeken végrehajtott változtatásokat és az új fejlesztéseket, 
mint például a közlekedési vonalakat (beleértve például a kifutópályákhoz való 
hozzáépítéseket is). A tagállamok biztosítják, hogy az e területre vonatkozó döntésekért 
felelős valamennyi illetékes hatóság és tervező hatóság megfelelő konzultációs eljárásokat 
hozzon létre annak elősegítése érdekében, hogy az üzemmel járó kockázatokra vonatkozó 
műszaki tanácsadás elérhető legyen, amikor döntésekre kerül sor. Az irányelv annak 
biztosítását is előírja a tagállamok számára, hogy a lakosság kifejthesse véleményét az új 
üzemek tervezésével kapcsolatban. Ezek a területrendezésről szóló rendelkezések azonban 
nem vonatkoznak a meglévő üzemekre, kivéve, ha olyan változtatásokat vagy fejlesztéseket 
hajtanak végre körülöttük, amelyek jelentősen kihatnak a súlyos balesetveszélyre.

A petíció benyújtója által megadott információk alapján a Bizottság nem talált új Seveso
üzemek telepítésére vagy a területhasználattal kapcsolatos konzultációs eljárások 
szükségességére utaló jelet a szóban forgó terület vonatkozásában. A petíció benyújtójának 
földjein található két létesítményt valamivel az irányelv hatálybalépése előtt jelölték ki, és 
nincsenek arra utaló bizonyítékok, hogy azokat azóta jelentős mértékben megváltoztatták 
volna. Ezenfelül annak ténye, hogy a Seveso területek olyan helyen találhatók, ahol más 
jogszabály alapján biztonsági zónákat hoztak létre, nem elegendő ahhoz, hogy az irányelv 
értelmében konzultációs eljárást írjanak elő. Következésképpen nem állapítható meg a Seveso 
II irányelv megsértése.

A biztonsági zónáknak a shannoni repülőtér közelében történő kijelölésével kapcsolatban 
rendelkezésre álló információk alapján nem állapítható meg egyértelműen, hogy sor került 
volna a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 
96/82/EK irányelv vagy a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének 
javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 89/391/EGK irányelv megsértésére, 
amely megállapítja, hogy a munkáltatók kötelesek a munkavállalók és/vagy a munkavállalók 
biztonsága és egészsége védelmének feladatát ellátó képviselők számára hozzáférést 

                                               

1 A módosított, a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását 
ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv, 
HL L 183., 1989.6.29., 1–8. o.
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biztosítani a kockázatértékeléshez.
4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.
A petíció benyújtója a Petíciós Bizottsághoz intézett 2008. szeptember 23-i újabb levelében 
ismételten megemlíti a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről szóló 96/82/EK irányelv (Seveso II. irányelv)1 megsértését, valamint a 
Bizottság felelősségét a Seveso zónák kijelölésével összefüggésben. Egy további olyan esetre 
is felhívja a figyelmet, amikor elutasították olyan lakásfejlesztési projektek tervezési 
engedélyét , amelyeket egy Seveso üzem közelében kívántak megvalósítani.

Emellett a petíció benyújtója azt állítja, hogy a repülőtéri biztonsági zónák kijelölésére a
munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző 
intézkedések bevezetéséről szóló 89/391/EGK irányelv2 szerinti kockázatértékelés alapján 
került sor. Úgy véli, hogy a kockázatértékelés vitatható, és nem áll összhangban a 
89/391/EGK irányelvvel. A petíció benyújtója továbbá rámutat a tulajdonhoz való jogának 
megsértésére, amelyet az Emberi Jogok Európai Egyezményének 1. jegyzőkönyve rögzít.

A petíció benyújtója azon tényállás kivizsgálására kéri a Petíciós Bizottságot, miszerint 
családjával nem konzultáltak a szóban forgó biztonsági zónák kijelölését megelőzően.

Ezen levelével a petíció benyújtója nem szolgáltat érdemi kiegészítő tájékoztatást az eredeti 
petícióhoz képest. Annak ténye, hogy a petíció benyújtójának földterülete egy biztonsági 
zónán belül helyezkedik el – amelynek kijelölésére bizonyos idővel a Seveso II. irányelv
hatálybalépése előtt került sor – nem elegendő indok az irányelv megsértését feltételező 
állításhoz. További részletek hiányában nehéz megjegyzést fűzni a szóban forgó kérdéshez, 
jóllehet a petíció benyújtója által említett példa – miszerint nem engedélyezték új fejlesztések
végrehajtását egy meglévő létesítmény közelében – a jelek szerint teljes mértékben 
összhangban áll az irányelv 12. cikkében foglalt, arra irányuló célkitűzésekkel, hogy ne 
növeljék a súlyos balesetek kockázatát.

Hangsúlyozni kell, hogy a 89/391/EGK irányelv célja a munkavállalók munkahelyi 
biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetése (az 
irányelv 1. cikkének (1) bekezdése). Következésképpen a 89/391/EGK irányelvben előírt 
kockázatelemzés célja a munkavállalók egészségével és biztonságával kapcsolatos azon 
kockázatok azonosítása és elemzése, amelyeknek munkavégzésük során ki lehetnek téve (az 
irányelv 6. cikke).

Következtetés

A rendelkezésre álló információk alapján nem állapítható meg a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK irányelv megsértése.

Mivel a jelenlegi petíció nem nyújt tényszerű tájékoztatást a munkavállalók munkahelyi 
egészségével és biztonságával kapcsolatos kockázatokról, nincs ok arra következtetni, hogy 
sor került a 89/391/EGK irányelv megsértésére. Ami a petíció benyújtója tulajdonhoz való 
jogának állítólagos megsértését illeti – amely jogot az emberi jogok és alapvető szabadságok 

                                               
1 A Tanács 1996. december 9-i 96/82/EK módosított irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről, HL L 10., 1997.1.14., 13. o.
2 A Tanács 1989. június 12-i 89/391/EGK módosított irányelve a munkavállalók munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről, HL L 183., 1989.6.29., 1–8. o.
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védelméről szóló egyezmény 1. jegyzőkönyve1 rögzít –, meg kell jegyezni, hogy az Emberi 
Jogok Európai Bírósága biztosítja a szerződő felek egyezményben vállalt kötelezettségeinek 
betartását (az egyezmény 19. cikke), ezért a petíció benyújtója számára ajánlott, hogy 
jogainak állítólagos megsértésével kapcsolatos panaszát a nemzeti bíróságok elé tárja.

                                               
1 Az említett jegyzőkönyv 1. cikke kimondja:
„Tulajdon védelme
Minden természetes vagy jogi személynek joga van javai tiszteletben tartásához. Senkit sem lehet tulajdonától 
megfosztani, kivéve, ha ez közérdekből és a törvényben meghatározott feltételek, valamint a nemzetközi jog 
általános elvei szerint történik.
Az előző bekezdésben foglaltak nem korlátozzák az államok jogát olyan törvények alkalmazásában, melyeket 
szükségesnek ítélnek ahhoz, hogy a javaknak a köz érdekében történő használatát szabályozhassák, illetőleg az 
adók, más közterhek vagy bírságok megfizetését biztosítsák.”


