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Temats: Lūgumraksts Nr. 0828/2006, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Niall Gilligan, 
par EK Direktīvas 96/82 un Direktīvas 89/391 iespējamiem pārkāpumiem Īrijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Īrija nav pienācīgi īstenojusi EK Direktīvas 96/82 un 
89/391, kā rezultātā notika viņa īpašuma tiesību pārkāpumus. Lūgumraksta iesniedzējs 
paskaidro, ka viņa ģimenei pieder 45 akri zemes Šenonas lidostas tuvumā un apkaimē, kur 
atrodas divas ķīmijas iekārtas, kuras EK Direktīvā 96/82 klasificētas kā Seveso objekti. 
Lūgumraksta iesniedzējs apliecina, ka lidostas vadība nekad nav veikusi drošības stāvokļa 
novērtēšanu, kā to paredz Direktīva 96/82, kā arī nekad nav brīdinājusi iedzīvotājus par 
potenciālo risku viņu veselībai. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs vēršas pret trīs atsevišķu, bet 
nepārprotami ar lidostu saistītu drošības zonu noteikšanu bez sabiedriskas apspriešanas 
Šenonas lidostas apkaimē, kas atstās ietekmi uz viņam piederošo zemi. Lūgumraksta 
iesniedzējs prasa Eiropas Parlamentam likt izmeklēt šo situāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 9. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 29. novembrī.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka divas reizes ir notikuši Kopienas tiesību aktu pārkāpumi.  
Pirmais ir Seveso II Direktīvas1 pārkāpums, un otrs ir Direktīvas 89/391/EEK1 par darba 

                                               
1 1996. gada 9. decembra Padomes Direktīva 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, 
kuros iesaistītas bīstamas vielas, OV L 10, 14.1.1997., 35. lpp, kurā izdarīti grozījumi
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ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā pārkāpums.

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Lūgumrakstu Komiteju izmeklēt faktu, kāpēc pirms drošības 
zonu nozīmēšanas neviens ar viņa ģimeni neapspriedās par šo jautājumu.

Lūgumraksta iesniedzējs ir iesniedzis pamatinformāciju par drošības zonu nozīmēšanu un 
atsaucas uz 1993. gada aeronavigācijas rīkojumu, bet nesniedz nekādu papildu informāciju 
saistībā ar pārkāpumiem augstāk norādīto direktīvu sakarā. 

Kas attiecas uz iespējamiem Seveso II Direktīvas pārkāpumiem, kura dalībvalstīm bija 
jātransponē savās tiesībās līdz 03.02.1999, direktīvas 12. pants nosaka, ka dalībvalstis 
nodrošina to, ka izstrādājot zemes izmantošanas politiku un/vai citu attiecīgu politiku, tās ņem 
vērā mērķus attiecībā uz smagu nelaimes gadījumu novēršanu un to seku mazināšanu. Tādēļ 
tām ir jākontrolē jaunu uzņēmumu izvietošana, esošo uzņēmumu pārveidošana un jaunie 
projekti, tādi kā transporta sakari (tostarp, piemēram, lidostu skrejceļu paplašināšana). 
Dalībvalstis nodrošina to, ka visas kompetentās iestādes un plānošanas iestādes, kas pieņem 
lēmumus šajā teritorijā, izveido atbilstīgas saskaņošanas procedūras, lai lēmumu pieņemšanas 
procesā būtu pieejami tehniski komentāri par riskiem saistībā ar šiem uzņēmumiem. Direktīva 
arī nosaka dalībvalstīm par prasību nodrošināt, lai sabiedrība varētu izteikt savu viedokli par 
šādu uzņēmumu plānošanu. Tomēr noteikumi par zemes izmantošanu neattiecas uz esošajiem 
uzņēmumiem, ja vien tiem ir paredzama pārveidošana vai to tuvumā paredzēta apbūve, kas 
varētu ievērojami ietekmēt smagu nelaimes gadījumu briesmas.

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisija nevar noteikt jauno 
Seveso uzņēmumu novietojumu vai nepieciešamību pēc Seveso zemes izmantošanas 
plānojuma saskaņošanas procedūras šajā teritorijā. Tās divas vietas, kas iet pāri lūgumraksta 
iesniedzēja zemēm, tika nozīmētas jau pirms direktīvas spēkā stāšanās, un nav pamata domāt, 
ka kopš tā laika tās būtu ievērojami pārveidotas. Turklāt tas, ka Seveso objekti atrodas vietā, 
kur saskaņā ar citiem tiesību aktiem ir izveidotas drošības zonas, nav pietiekams arguments, 
lai pieprasītu šajā direktīvā paredzēto saskaņošanas procedūru. Līdz ar to, nav saskatāmi 
Seveso II Direktīvas pārkāpumi.

Pamatojoties uz pieejamo informāciju par drošības zonu nozīmēšanu Šenonas lidostas 
tuvumā, acīmredzamu Direktīvas 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu 
pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas vai Drošības, un drošības un veselības direktīvas 
89/391/EEK, kas nosaka darba devējiem par prasību sniegt darba ņēmējiem un/vai viņu 
veselības un drošības pārstāvjiem pieeju riska novērtējumam, pārkāpumu nav.
4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī.

Lūgumraksta iesniedzējs savā 2008. gada 23. septembra papildu vēstulē Lūgumrakstu 
komitejai turpina apgalvot par Direktīvas 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu 
                                                                                                                                                  

1 1989. gada 12. jūnija Padomes Direktīva 89/391/EEK par pasākumu ieviešanu, lai uzlabotu 
darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā, OV L 183, 29.6.1989., 1.—8. lpp, kurā 
izdarīti grozījumi
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briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas, pārkāpumiem (Seveso II Direktīva)1 un 
Komisijas atbildību saistībā ar Seveso zonu nozīmēšanu. Viņš vērš uzmanību uz kādu citu 
lietu, kurā tika atteikts izsniegt plānošanas atļauju kompleksu būvniecībai Seveso rūpnīcas 
tuvumā. 

Turklāt, viņš norāda, ka lidostu drošības zonu nozīmēšana balstījās uz novērtējumu, kas tika 
veikts saskaņā ar Direktīvu 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba 
ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā2. Viņš uzskata, ka riska novērtējums bija 
apšaubāms un nebija atbilstīgs Direktīvai 89/391/EEK. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz 
palīdzību arī sakarā ar viņa īpašumtiesību pārkāpumu, kas paredzēta Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas 1. protokolā.

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Lūgumrakstu komiteju izmeklēt faktu, kāpēc pirms drošības 
zonu nozīmēšanas neviens ar viņa ģimeni neapspriedās.

Ar šo vēstuli lūgumraksta iesniedzējs nepievieno nekādu papildu informāciju savam 
sākotnējam lūgumrakstam. Fakts, ka lūgumraksta iesniedzēja zeme atrodas drošības zonās, 
kuras par tādām tika noteiktas pirms Seveso II Direktīvas stāšanās spēkā, nav pietiekams 
pamatojums, lai apgalvotu, ka ir noticis Direktīvas pārkāpums. Ir grūti sniegt komentārus bez 
papildu informācijas, bet viņa citētais piemērs par neatļautiem jaunajiem projektiem esošo 
uzņēmumu apkaimē, šķiet, pilnīgi atbilst Direktīvas 12. pantā noteiktajiem mērķiem 
nepalielināt smagu nelaimes gadījumu risku. 

Jāuzsver, ka Direktīvas 89/391/EEK mērķis ir ieviest pasākumus, lai uzlabotu darba ņēmēju 
drošību un veselības aizsardzību darbā (Direktīvas 1. panta 1. daļa). Tādēļ Direktīvā 
89/391/EEK paredzētā riska novērtējuma mērķis ir noteikt un novērtēt riskus darba ņēmēju 
veselībai un drošībai, kuriem viņi varētu būt pakļauti savā darba vietā (Direktīvas 6. pants).

Secinājums

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, acīmredzama Direktīvas 96/82/EK par tādu smagu 
nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas, pārkāpuma nav. 
Ņemot vērā, ka šajā lūgumrakstā nav minēti nekādi fakti par riskiem darba ņēmēju veselībai 
un drošībai, nav pamata secināt, ka būtu pārkāptas Direktīvas 89/391/EEK prasības. Kas 
attiecas uz iespējamo lūgumraksta iesniedzēja īpašumtiesību pārkāpumu, kas paredzēta 
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas3 1. protokolā, ir jāpiezīmē, ka 
Eiropas Cilvēktiesību Tiesa nodrošina līgumslēdzēju valstu uzņemto saistību ievērošanu 
atbilstoši Konvencijai (Konvencijas 19. pants), un tādēļ lūgumraksta iesniedzējam sava 
                                               
1 1996. gada 9. decembra Padomes Direktīva 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, 
kuros iesaistītas bīstamas vielas, OV L 10, 14.1.1997., 35. lpp, kurā izdarīti grozījumi
2 1989. gada 12. jūnija Padomes Direktīva 89/391/EEK par pasākumu ieviešanu, lai uzlabotu darba ņēmēju 
drošību un veselības aizsardzību darbā, OV L 183, 29.6.1989., 1.–8. lpp, kurā izdarīti grozījumi.
3 Minētā protokola 1. pants nosaka, ka:
„Īpašuma aizsardzība
Jebkurai fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības uz īpašumu. Nevienam nedrīkst atņemt viņa īpašumu, izņemot, 
ja tas notiek sabiedrības interesēs un apstākļos, kas noteikti ar likumu un atbilst vispārējiem starptautisko 
tiesību principiem.
Minētie nosacījumi nekādā veidā nedrīkst ierobežot valsts tiesības izdot tādus likumus, kādus tā uzskata par 
nepieciešamiem, lai kontrolētu īpašuma izmantošanu saskaņā ar vispārējām interesēm vai lai nodrošinātu 
nodokļu vai citu maksājumu vai sodu samaksu.”



PE398.577v01-00 4/4 CM\770871LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

sūdzība par iespējamo viņa tiesību pārkāpumu būtu jāadresē valsts tiesām.


