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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0828/2006, którą złożył Niall Gilligan (Irlandia) w sprawie rzekomego 
naruszenia postanowień dyrektyw WE 96/82 i 89/391 przez Irlandię

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że Irlandia nie wdrożyła we właściwy sposób dyrektyw 
WE 96/82 i 89/391, w świetle których naruszono jego prawa własności. Składający petycję 
wyjaśnia, że jego rodzina posiada 45 akrów ziemi w pobliżu lotniska Shannon i niedaleko 
dwóch zakładów chemicznych sklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą WE 96/82 jako 
obszary Seveso. Składający petycję utrzymuje, że władze lotniska nigdy nie przeprowadziły 
żadnej oceny niebezpieczeństwa przewidzianej w dyrektywie 96/82 i nigdy nie ostrzegały 
mieszkańców przed potencjalnym zagrożeniem zdrowia. Ponadto składający petycję 
kwestionuje wyznaczenie bez konsultacji z opinią publiczną trzech odrębnych, lecz 
wyraźnych stref bezpieczeństwa w pobliżu lotniska Shannon, które będą oddziaływać na jego 
ziemie. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie tej sytuacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 9 marca 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 29 listopada 2007 r.

Składający petycję twierdzi, że doszło do podwójnego naruszenia prawa Wspólnoty: 
naruszono, po pierwsze, przepisy dyrektywy Seveso II1, a po drugie, przepisy ramowej

                                               
1 Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii 
związanych z substancjami niebezpiecznymi, Dz.U. L 10 z 14.1.1997, s. 13, z późniejszymi zmianami.
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dyrektywy 89/391/EWG w sprawie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy1. 

Składający petycję zwraca się do Komisji Petycji o zbadanie faktu nieskonsultowania się 
z jego rodziną przed wyznaczeniem stref bezpieczeństwa.

Składający petycję dostarcza pewnych informacji na temat kontekstu wyznaczenia stref 
bezpieczeństwa i nawiązuje do zalecenia dotyczącego nawigacji powietrznej z 1993 r., 
lecz nie przekazuje dalszych informacji dotyczących naruszenia wspomnianych dyrektyw.

Jeśli chodzi o rzekome naruszenie przepisów dyrektywy Seveso II, które państwa 
członkowskie miały obowiązek transponować najpóźniej do dnia 03.02.1999 r., to art. 12 
przedmiotowej dyrektywy stanowi, że państwa członkowskie zapewniają, że w swojej 
polityce zagospodarowania przestrzennego lub w innych podobnych politykach uwzględniają 
założenia odnoszące się do zapobiegania poważnym awariom oraz ograniczania ich skutków. 
Założenia te realizują, kontrolując: lokalizację nowych zakładów, zmiany w istniejących już 
zakładach oraz nowe inwestycje, takie jak połączenia transportowe (w tym, na przykład, 
rozbudowę pasów startowych na lotniskach). Państwa członkowskie zapewniają, że wszystkie 
właściwe organy oraz organy związane z planowaniem i odpowiedzialne za decyzje 
podejmowane w tym zakresie ustalą odpowiednie procedury konsultacyjne, aby zapewnić 
udostępnienie porad technicznych w sprawie ryzyka powstającego w zakładzie, 
gdy podejmowane są decyzje. Dyrektywa wymaga również od państw członkowskich 
zapewnienia opinii publicznej możliwości wyrażenia swojego zdania na temat planów 
realizowanych przez takie zakłady. Przepisy dotyczące planowania przestrzennego 
nie dotyczą jednak istniejących zakładów, chyba że zmiany lub rozbudowa tych zakładów 
mogłyby prowadzić do poważnych reperkusji stwarzających zagrożenie w postaci 
niebezpiecznych wypadków.

Na podstawie informacji dostarczonych przez składającego petycję Komisja Europejska 
nie potrafi określić położenia nowych zakładów Seveso ani nie widzi potrzeby 
przeprowadzenia na tym terenie procedur konsultacji dotyczących planowania przestrzennego 
wymaganych w przypadku obszarów Seveso. Dwa obszary położone na terenach należących 
do składającego petycję zostały wyznaczone przed wejściem w życie dyrektywy i nie ma 
dowodów, które sugerowałyby, że od tamtej pory zostały one znacznie zmodyfikowane. 
Ponadto fakt, że obszary Seveso leżą na obszarze, gdzie zgodnie z innym ustawodawstwem 
wyznaczono strefy bezpieczeństwa, nie stanowi wystarczającego powodu, aby domagać się 
przeprowadzenia procedury konsultacji zgodnie z tą dyrektywą. W rezultacie nie można 
wskazać żadnego naruszenia dyrektywy Seveso II.

Na podstawie dostępnych informacji dotyczących wyznaczenia stref bezpieczeństwa 
w pobliżu lotniska Shannon nie można stwierdzić żadnego widocznego naruszenia przepisów 
dyrektywy 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych 
z substancjami niebezpiecznym ani przepisów dyrektywy 89/391/EWG w sprawie
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy, która nakłada na pracodawcę 

                                               

1 Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa 
i zdrowia pracowników w miejscu pracy, Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1–8, z późniejszymi zmianami.
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obowiązek udostępnienia wyników oceny ryzyka pracownikom i/lub ich przedstawicielom
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

W swoim dodatkowym piśmie do Komisji Petycji z dnia 23 września 2008 r. składający 
petycję nadal twierdzi, że zostały naruszone postanowienia dyrektywy 96/82/WE w sprawie 
kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi
(dyrektywa Seveso II).1 Wyraża pogląd, że to Komisja ponosi odpowiedzialność 
za wytyczanie stref Seveso. Składający petycję zwraca uwagę na inny przypadek, w którym 
odmówiono wydania zezwolenia planistycznego na budowę domów w pobliżu zakładu 
Seveso. 
Ponadto składający petycję stwierdza, że wytyczanie stref bezpieczeństwa wokół lotniska
oparto na ocenie zagrożeń dokonanej na mocy dyrektywy 89/391/EWG w sprawie 
wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu 
pracy2. Uważa on, że ocena zagrożeń jest wątpliwa i niezgodna z dyrektywą 89/391/EWG.
Składający petycję wspomina też o naruszeniu jego prawa własności przewidzianego 
w Protokole 1 do europejskiej konwencji praw człowieka.
Składający petycję zwraca się do Komisji Petycji o zbadanie faktu nieskonsultowania się 
z jego rodziną przed wytyczeniem takich stref bezpieczeństwa.
W swoim piśmie składający petycję nie przedstawia żadnych dodatkowych informacji 
niezawartych w pierwszej petycji. Fakt, iż grunt składającego petycję leży w strefie 
bezpieczeństwa wytyczonej przed wejściem w życie dyrektywy Seveso II nie jest 
wystarczający, by twierdzić, iż doszło do naruszenia tego aktu prawnego. Trudno jest 
sformułować komentarze, nie dysponując dalszymi szczegółami, jednak podawany przez 
składającego petycję przykład braku zezwolenia na nowe budowy w pobliżu istniejącego 
zakładu wydaje się w pełni zgodny z celami art. 12 dyrektywy dotyczącego ograniczenia 
ryzyka poważnych awarii.

Należy podkreślić, że celem dyrektywy 89/391/EWG jest wprowadzenie w życie środków 
wzmacniających ochronę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w pracy (art. 1 ust. 1
dyrektywy). A zatem celem oceny zagrożeń przewidzianej w dyrektywie 89/391/EWG jest
identyfikacja i oszacowanie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, na jakie 
mogą być oni narażeni przy wykonywaniu pracy (art. 6 dyrektywy).

Wniosek
Z dostępnych informacji nie wynika żadne oczywiste naruszenie postanowień dyrektywy
96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z 
substancjami niebezpiecznymi.
Ponieważ w niniejszej petycji nie zaprezentowano faktów związanych z zagrożeniami dla 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy, nie można stwierdzić naruszenia

                                               
1 Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii 
związanych z substancjami niebezpiecznymi, Dz.U. L 10 z 14.1.1997, s. 13, z późniejszymi zmianami.
2 Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu 
poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy, Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1–8,
z późniejszymi zmianami



PE398.577/REV. 4/4 CM\770871PL.doc

PL

postanowień dyrektywy 89/391/EWG. W odniesieniu do domniemanego naruszenia prawa 
własności składającego petycję zapisanego w Protokole 1 do Konwencji o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności1 należy zauważyć, że Europejski Trybunał Praw 
Człowieka gwarantuje przestrzeganie zobowiązań, jakie Układające się Strony przyjęły na 
siebie na mocy Konwencji (art. 19 Konwencji) i dlatego składający petycję powinien 
skierować swoją skargę dotyczącą domniemanego naruszenia jego praw do sądów krajowych.

                                               
1 Art. 1 rzeczonego Protokołu mówi, co następuje:
„Ochrona własności
Każda osoba fizyczna i prawna ma prawo do poszanowania swego mienia. Nikt nie może być pozbawiony swojej 
własności, chyba że w interesie publicznym i na warunkach przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie z 
ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego.
Powyższe postanowienia nie będą jednak w żaden sposób naruszać prawa państwa do stosowania takich ustaw, 
jakie uzna za konieczne do uregulowania sposobu korzystania z własności zgodnie z interesem powszechnym lub 
w celu zabezpieczenia uiszczania podatków bądź innych należności lub kar pieniężnych.”


