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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0828/2006, imressqa mis-Sur Niall Gilligan, ta’ nazzjonalità Irlandiża, 
dwar allegazzjoni ta’ ksur tad-Direttivi tal-KE 96/82 u 89/391 mill-Irlanda

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jallega li l-Irlanda ma rnexxilhiex timplimenta b’mod xieraq id-Direttivi tal-
KE 96/82 u 89/391 li ddeterminaw il-ksur ta’ liġijiet tad-drittijiet tal-proprjetà tiegħu. Il-
petizzjonant jispjega li l-familja tiegħu għandha 45 acre art li tinsab ħdejn l-ajruport ta’ 
Shannon u qrib żewġ Faċilitajiet Kimiċi kklassifikati skont id-Direttiva 96/82 tal-KE bħala 
siti Seveso. Il-petizzjonant isostni li l-awtoritajiet tal-ajruport qatt ma għamlu Evalwazzjoni 
ta’ Dikjarazzjoni tas-Sigurtà kif ipprovduta mid-Direttiva 96/82 u qatt ma wissew lir-residenti 
dwar ir-riskji potenzjali għal saħħithom. Minbarra dan, il-petizzjonant jikkontesta l-
klassifikazzjoni, mingħajr konsultazzjoni pubblika, ta’ tliet zoni ta’ sigurtà relatati mal-
ajruport, separati imma distinti, qrib l-ajruport ta’ Shannon li jistgħu jaffettwaw l-artijiet 
tiegħu. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jistħarreġ is-sitwazzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar id-9 ta’ Marzu 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar id-29 ta’ Novembru 2007.

Il-petizzjonant jafferma ksur doppju tal-liġi Komunitarja: L-ewwel, ksur tad-Direttiva Seveso 
II1 u t-tieni, ksur tad-Direttiva ta’ Qafas 89/391/KEE dwar is-Saħħa u s-Sigurtà tal-Ħaddiema 

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE tad-9 ta’ Diċembru 1996 dwar il-kontroll ta’ perikoli ta’ aċċidenti kbar fl-użu ta’ 
sustanzi perikolużi, ĠU L 10, 14.1.1997, pġ. 13, kif emendata
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fuq il-Post tax-Xogħol1.

Il-petizzjonant jitlob lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet biex jeżamina l-fatt li l-familja tiegħu ma 
ġietx ikkonsultata qabel il-klassifikazzjoni taz-zoni ta’ sigurtà.

Il-petizzjonant jipprovdi xi informazzjoni ta’ sfond dwar il-klassifikazzjoni ta’ zoni ta’ sigurtà 
u jirreferi għal ordni dwar in-navigazzjoni tal-ajru tal-1993, iżda ma jagħti l-ebda 
informazzjoni ulterjuri rigward ksur tad-direttivi msemmija.

F’dak li għandu x’jaqsam mal-allegazzjoni ta’ ksur tad-Direttiva Seveso II, li kellha tiġi 
trasposta mill-Istati Membri sat-3 ta’ Frar 1999, l-Artikolu 12 tad-direttiva jistabbilixxi li l-
Istati Membri għandhom jassiguraw li l-għanijiet tal-prevenzjoni ta’ aċċidenti kbar u l-
illimitar tal-konsegwenzi ta’ tali aċċidenti jittieħdu f’konsiderazzjoni fil-linji politiċi tagħhom
dwar l-użu tal-art u/jew linji politiċi oħrajn rilevanti. Għal dan il-għan, huma għandhom 
jikkontrollaw il-pożizzjoni tal-bini ta’ stabbilimenti ġodda, modifikazzjonijiet għal 
stabbilimenti eżistenti u żviluppi ġodda bħal links tat-trasport (inklużi, per eżempju, 
estensjonijiet għal runways tal-ajruporti). L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-
awtoritajiet kollha kompetenti u l-awtoritajiet tal-ippjanar responsabbli għad-deċiżjonijiet 
f’dan il-qasam jistabbilixxu proċeduri ta’ konsultazzjoni xierqa biex jassiguraw li l-pariri 
tekniċi dwar ir-riskji li jġib miegħu l-istabbiliment ikunu disponibbli meta jittieħdu d-
deċiżjonijiet. Id-direttiva titlob ukoll lill-Istati Membri biex jassiguraw li l-pubbliku jkun jista’ 
jagħti l-opinjoni tiegħu rigward l-ippjanar għal tali stabbilimenti. Madankollu, dawn id-
dispożizzjonijiet dwar l-ippjanar għall-użu tal-art ma japplikawx għal stabbilimenti eżistenti 
sakemm dawn ma jkunux suġġetti għal modifikazzjonijiet jew żviluppi madwarhom, li jista’ 
jkollhom riperkussjonijiet sinjifikanti fuq perikoli ta’ aċċidenti kbar.

Fuq il-bażi tal-informazzjoni mogħtija lill-petizzjonant, il-Kummissjoni ma tistax tidentifika 
l-pożizzjoni tal-bini ta’ stabbilimenti ġodda ta’ Seveso jew il-ħtieġa għal proċeduri ta’ 
konsultazzjoni għall-ippjanar tal-użu tal-art ta’ Seveso f’dan il-qasam. Iż-żewġ siti li jiġu fuq 
l-artijiet tal-petizzjonant intgħażlu xi żmien qabel id-dħul fis-seħħ tad-direttiva u ma hemm l-
ebda evidenza biex wieħed jissuġġerixxi li minn dak iż-żmien ‘l hawn ġew modifikati b’mod 
sostanzjali. Minbarra dan, il-fatt li s-siti Seveso jinsabu f’zona fejn iz-zoni ta’ sigurtà ġew 
stabbiliti taħt leġiżlazzjoni oħra huwa insuffiċjenti biex tintalab proċedura ta’ konsultazzjoni 
skont din id-direttiva. Bħala konsegwenza, ma jista’ jiġi osservat l-ebda ksur tad-Direttiva 
Seveso II.

Fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli fir-rigward tal-klassifikazzjoni ta’ zoni ta’ sigurtà 
qrib l-Ajruport Shannon, ma hemm l-ebda ksur apparenti tad-Direttiva 96/82/KE dwar il-
kontroll ta’ perikoli ta’ aċċidenti kbar fl-użu ta’ sustanzi perikolużi jew tad-Direttiva 
89/391/KEE dwar is-Saħħa u s-Sigurtà, li tistipula l-obbligu għal dawk li jħaddmu biex jagħtu 
aċċess għall-evalwazzjoni tar-riskji lill-ħaddiema u/jew lir-rappreżentanti tagħhom għas-saħħa 
u s-sigurtà.

                                               

1 Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta’ Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta’ miżuri li jinkoraġġixxu t-titjib 
fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol, ĠU L 183, 29.6.1989, pġ. 1–8, kif emendata
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4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar l-20 ta’ Frar 2009.

Il-petizzjonant, fl-ittra addizzjonali tiegħu tat-23 ta’ Settembru 2008 lill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet, ikompli jallega ksur tad-Direttiva 96/82/KE 1996 dwar il-kontroll ta’ perikoli 
ta’ aċċidenti kbar fl-użu ta’ sustanzi perikolużi (id-Direttiva Seveso II)1 u responsabilità tal-
Kummissjoni fir-rigward tal-għażla taz-zoni ta’ Seveso. Hu jiġbed l-attenzjoni għal kawża 
oħra fejn ġie rrifjutat il-permess tal-bini għall-iżvilupp tad-djar qrib impjant ta’ Seveso.

Minbarra dan, hu jsostni li l-għażla ta’ zoni ta’ sigurtà tal-ajruport kienet ibbażata fuq l-
evalwazzjoni tar-riskji skont id-Direttiva 89/391/KEE dwar l-introduzzjoni ta’ miżuri li 
jinkoraġġixxu t-titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol2. Hu jqis li l-
evalwazzjoni tar-riskji kienet dubjuża u mhux konformi mad-Direttiva 89/391/KEE. Il-
petizzjonant isostni wkoll li kien hemm ksur tad-dritt tiegħu għall-proprjetà kif stipulat fl-
Ewwel Protokoll li hemm mal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.
Il-petizzjonant jitlob lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet jeżamina l-fatt li l-familja tiegħu ma 
ġietx ikkonsultata qabel l-għażla ta’ tali Zoni ta’ Sigurtà.
Fl-ittra tiegħu, il-petizzjonant ma żied l-ebda informazzjoni addizzjonali rilevanti mal-
petizzjoni oriġinali. Il-fatt li l-art tal-petizzjonant tinsab fiz-zona ta’ sigurtà magħżula ftit 
żmien qabel daħlet fis-seħħ id-Direttiva Seveso II mhuwiex biżżejjed biex hu jallega ksur tad-
Direttiva. Hu diffiċli li jsiru xi kummenti mingħajr aktar dettalji, iżda l-eżempju li huwa jġib 
ta’ żviluppi ġodda fil-viċinanza ta’ stabbiliment eżistenti li ma ngħatax permess għalihom 
jidher li hu konformi bis-sħiħ mal-objettivi tal-Artikolu 12 tad-Direttiva biex ma jiżdiedx ir-
riskju ta’ aċċidenti kbar. 

Għandu jkun enfasizzat li l-għan tad-Direttiva 89/391/KEE hu li jiġu introdotti miżuri sabiex 
jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol (l-Artikolu 1 (1) tad-
Direttiva). Għalhekk, l-għan tal-evalwazzjoni tar-riskji kif stipulat fid-Direttiva 89/391/KEE 
huwa li jiġu identifikati u evalwati r-riskji għas-saħħa u għas-sigurtà li jistgħu jkunu esposti 
għalihom il-ħaddiema waqt li jwettqu xogħolhom (l-Artikolu 6 tad-Direttiva).

Konklużjoni

Abbażi l-informazzjoni disponibbli, ma jidhirx li kien hemm ksur tad-Direttiva 96/82/KE 
dwar il-kontroll ta’ perikoli ta’ aċċidenti kbar fl-użu ta’ sustanzi perikolużi.

Minħabba li din il-petizzjoni ma ssemmi l-ebda fatti relatati mar-riskji għas-saħħa u għas-
sigurtà tal-ħaddiema fuq ix-xogħol, ma hemm l-ebda raġuni biex wieħed jikkonkludi li nkisret 
id-Direttiva 89/391/KEE. Fir-rigward tal-allegat ksur tad-dritt tal-petizzjonant għall-proprjetà 
kif stipulat fl-Ewwel Protokoll li hemm mal-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-
Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali,3 għandu jkun innutat li l-Qorti Ewropea tad-Drittijiet 

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 96/82KE tad-9 ta’ Diċembru 1996 dwar il-kontroll ta’ perikoli ta’ aċċidenti kbar fl-użu ta’ 
sustanzi perikolużi, ĠU L 10, 14.1.1997, p. 13, kif emendata
2 Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta’ Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta’ miżuri li jinkoraġġixxu t-titjib 
fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol, ĠU L 183, 29.6.1989, pġ. 1–8, kif emendata
3 L-Artikolu 1 tal-Protokoll imsemmi jistabbilixxi dan li ġej:
“Kull persuna naturali jew persuna morali għandha dritt għat-tgawdija paċifika tal-possedimenti tagħha. Ħadd 
ma għandu jiġi pprivat mill-possedimenti tiegħu ħlief fl-interess pubbliku u bla ħsara tal-kundizzjonijiet provduti 
bil-liġi u bil-prinċipji ġenerali tal-liġi internazzjonali.
Iżda d-disposizzjonijiet ta’ qabel ma għandhom b’ebda mod inaqqsu d-dritt ta’ Stat li jwettaq dawk il-liġijiet li 
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tal-Bniedem tiżgura l-osservanza tal-impenji meħuda mill-Istati Kontraenti skont il-
Konvenzjoni (l-Artikolu 19 tal-Konvenzjoni) u għalhekk il-petizzjonant għandu jindirizza l-
ilment dwar il-ksur allegat tad-drittijiet tiegħu lill-qrati nazzjonali.

                                                                                                                                                  
jidhrulu xierqa biex jikkontrolla l-użu ta’ proprjetà skont l-interess ġenerali jew biex jiżgura l-ħlas ta’ taxxi jew 
kontribuzzjonijiet oħra jew pieni.”


