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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert dat Ierland heeft nagelaten Richtlijn 96/82/EG en Richtlijn 89/391/EEG juist 
ten uitvoer te leggen en dat dit schendingen van zijn eigendomsrechten zijn. Indiener legt uit 
dat zijn familie 18,21 hectare (45 acres) land bezit in de buurt van de luchthaven Shannon en 
in de buurt van twee chemische fabrieken die volgens richtlijn 96/82/EG zijn geclassificeerd 
als ‘Seveso’-terreinen. Indiener beweert dat de luchthavenautoriteiten nooit een 
veiligheidsbeoordeling hebben uitgevoerd zoals is voorgeschreven in richtlijn 96/82/EG, en 
dat ze de bewoners nooit hebben gewaarschuwd voor de mogelijke risico's voor hun 
gezondheid. Indiener zet bovendien vraagtekens bij de aanwijzing, zonder openbare 
raadpleging, van drie aparte, maar duidelijk met de luchthaven verband houdende 
veiligheidszones in de buurt van de luchthaven Shannon, die zijn percelen zou treffen. 
Indiener verzoekt het Europees Parlement de situatie te laten onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 9 maart 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2007

Indiener stelt dat er sprake is een tweevoudige schending van het Gemeenschapsrecht: in de 
eerste plaats van de Seveso II-richtlijn1 en in de tweede plaats van de kaderrichtlijn 

                                               
1 Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware 
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, PB L 10 van 14.1.1997, blz. 13, zoals gewijzigd.
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betreffende de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk 89/391/EEG1.

Indiener vraagt de Commissie verzoekschriften te onderzoeken waarom zijn familie vóór de 
aanwijzing van de veiligheidszones niet was geraadpleegd.

Indiener geeft enige achtergrondinformatie over de aanwijzing van de veiligheidszones en 
verwijst naar een navigatievoorschrift voor de luchtvaart van 1993, maar geeft geen verdere 
informatie met betrekking tot een schending van de bovengenoemde richtlijnen.

Wat betreft de vermeende schending van de Seveso II-richtlijn, die vóór 3 februari 1999 door 
de lidstaten moest zijn omgezet, bepaalt artikel 12 van deze richtlijn dat de lidstaten er zorg 
voor moeten dragen dat de ten doel gestelde preventie van zware ongevallen en beperking van 
de gevolgen van dergelijke ongevallen in hun beleid inzake de bestemming of het gebruik van 
de grond en/of in andere toepasselijke takken van beleid in aanmerking worden genomen. 
Daartoe moeten zij toezicht houden op de vestiging van nieuwe inrichtingen, wijzigingen van 
bestaande inrichtingen en nieuwe ontwikkelingen rond bestaande inrichtingen zoals 
verbindingswegen (waaronder, bijvoorbeeld uitbreidingen van luchthavens). De lidstaten 
dragen er zorg voor dat alle bevoegde autoriteiten en alle diensten die bevoegd zijn 
beslissingen op dit gebied te nemen passende adviesprocedures invoeren, zodanig dat 
technisch advies inzake de aan de inrichting verbonden risico's beschikbaar is op het tijdstip 
waarop de besluiten worden genomen. De richtlijn verlangt ook van de lidstaten dat zij ervoor 
zorgen dat het publiek zijn mening kan geven over de opstelling van plannen voor dergelijke 
inrichtingen. Deze voorwaarden voor planning van landgebruik zijn echter niet van toepassing 
op bestaande inrichtingen, tenzij deze onderhevig zijn aan wijzigingen of ontwikkelingen in 
de omgeving die het risico van zware ongevallen ernstig zouden kunnen beïnvloeden.

Op basis van de door indiener verstrekte informatie, kan de Commissie niet vaststellen of er 
nieuwe Seveso-inrichtingen zijn gevestigd of dat er in dit gebied raadplegingsprocedures 
noodzakelijk zijn voor het gebruik van de grond in het kader van de Seveso-richtlijn. De twee 
terreinen die nabij de percelen van indiener gelegen zijn, waren al enige tijd voor de 
inwerkingtreding van de richtlijn aangewezen en er zijn geen aanwijzingen dat ze sindsdien in 
aanzienlijke mate zijn gewijzigd. Daarnaast is het feit dat Seveso-terreinen zich in een gebied 
bevinden waar krachtens andere wetgeving veiligheidszones zijn ingesteld onvoldoende om 
op grond van deze richtlijn een raadplegingsprocedure te eisen. Derhalve kan er geen 
schending van de Seveso II-richtlijn worden vastgesteld.

Op basis van de beschikbare informatie met betrekking tot de aanwijzing van de 
veiligheidszones in de buurt van de luchthaven Shannon kan er geen duidelijke schending 
worden vastgesteld van Richtlijn 96/82/EG van de Raad betreffende de beheersing van de 
gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken of van de richtlijn 
betreffende veiligheid en gezondheid, 89/391/EEG, waarin voor werkgevers de verplichting is 
opgenomen om werknemers en/of hun vertegenwoordigers op het gebied van gezondheid en 

                                               

1 Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk, PB L 183 
van 29.6.1989, blz. 1–8, zoals gewijzigd.
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veiligheid toegang te geven tot de risicobeoordeling.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.
Indiener blijft, in zijn aanvullende brief van 23 september 2008 aan de Commissie 
verzoekschriften, aanvoeren dat er een inbreuk heeft plaatsgevonden op Richtlijn 96/82/EG 
betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen 
zijn betrokken  (de Seveso II-richtlijn)1 en dat de Commissie aansprakelijk is in het kader van 
de aanwijzing van Seveso-terreinen. Hij vestigt de aandacht ook op een ander geval waarbij 
een bouwvergunning voor huisvestingsprojecten nabij een Seveso-fabriek werd afgewezen.

Voorts verklaart hij dat de aanwijzing van de met de luchthaven verband houdende 
veiligheidszones gebaseerd was op een risicobeoordeling volgens Richtlijn 89/391/EEG 
betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk2. Hij acht de risicobeoordeling 
twijfelachtig en niet in overeenstemming met Richtlijn 89/391/EEG. Indiener beroept zich 
tevens op een schending van zijn eigendomsrecht zoals bedoeld in het Eerste Protocol bij het 
Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

Indiener vraagt de Commissie verzoekschriften te onderzoeken waarom zijn familie vóór de 
aanwijzing van de veiligheidszones niet was geraadpleegd.

Indiener voegt met zijn brief geen nieuwe relevante informatie toe aan het oorspronkelijke 
verzoekschrift. Het feit dat het perceel van indiener binnen een veiligheidszone valt die enige 
tijd voor de inwerkingtreding van de Seveso II-richtlijn was aangewezen, is niet genoeg om te 
stellen dat er een schending van de richtlijn heeft plaatsgevonden. Het is moeilijk om hierover 
te spreken zonder verdere details, maar het voorbeeld dat hij noemt over het verbod van 
nieuwe projecten in de buurt van een bestaande inrichting lijkt volledig bij de doelstellingen 
van artikel 12 van de richtlijn aan te sluiten om de kans op een zwaar ongeval niet te 
vergroten.

Het moet benadrukt worden dat het doel van Richtlijn 89/391/EEG de tenuitvoerlegging van 
maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers op het werk is (artikel 1, lid 1 van de richtlijn). Derhalve is het doel van de 
risicobeoordeling waarin Richtlijn 89/391/EEG voorziet het vaststellen en beoordelen van de 
risico’s voor de gezondheid en veiligheid van werknemers waaraan ze kunnen worden 
blootgesteld tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden (artikel 6 van de richtlijn).

Conclusie

Op basis van de beschikbare informatie, kan er geen duidelijke schending worden vastgesteld 
van Richtlijn 96/82/EG betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen 
waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

                                               
1 Richtlijn 96/82/EG van de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij 
gevaarlijke stoffen zijn betrokken, PB L 10, 14.1.1997, blz. 13, zoals gewijzigd
2 Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk, PB L 183, 
29.6.1989, blz. 1-8, zoals gewijzigd 
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Aangezien het huidige verzoekschrift geen enkel beroep doet op de gezondheids- en 
veiligheidsrisico’s van werknemers op het werk, bestaan er geen gronden om een schending 
van Richtlijn 89/391/EEG vast te stellen. Wat betreft de vermeende schending van het 
eigendomsrecht van indiener, zoals bedoeld in het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de mens,1 moet er op worden toegezien dat het Europees 
Hof voor de rechten van de mens de naleving van de overeenkomsten die door de lidstaten 
onder het Verdrag worden gesloten (artikel 19 van het Verdrag) verzekert en dus zou indiener 
de klacht met betrekking tot de vermeende schending van zijn rechten moeten richten tot de 
nationale rechter.

                                               
1 Artikel 1 van genoemd Protocol is als volgt geformuleerd:
“Bescherming van eigendom
Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord genot van zijn eigendom. Aan niemand zal zijn 
eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder de voorwaarden voorzien in de wet en in 
de algemene beginselen van internationaal recht.
De voorgaande bepalingen tasten echter op geen enkele wijze het recht aan, dat een Staat heeft om die wetten 
toe te passen, die hij noodzakelijk oordeelt om het gebruik van eigendom te reguleren in overeenstemming met 
het algemeen belang of om de betaling van belastingen of andere heffingen of boeten te verzekeren.”


