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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0828/2006, adresată de Niall Gilligan, de naţionalitate irlandeză, 
privind presupusa încălcare a directivelor CE 96/82 şi 89/391 de către Irlanda

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul susţine ca Irlanda nu şi-a respectat obligaţiile privind punerea în aplicare a 
directivelor CE 96/82 şi 83/391, fapt care a determinat încălcări ale drepturilor sale de 
proprietate. Petiţionarul afirmă că familia sa posedă 45 de acri de pământ lângă aeroportul din 
Shannon care se învecinează cu două centrale chimice clasificate de Directiva CE 96/82 ca 
fiind situri tip Seveso. Petiţionarul susţine că autorităţile aeroportuare nu au realizat niciodată 
un studiu de evaluare a riscului astfel cum prevede Directiva 96/82 şi nu au atenţionat 
niciodată rezidenţii cu privire la potenţialele riscuri asupra sănătăţii. În plus, petiţionarul 
contestă stabilirea, fără consultare publică, a trei zone separate în vecinătatea aeroportului 
Shannon, dar distincte din punctul de vedere al măsurilor de securitate, care ar putea avea un 
efect negativ asupra proprietăţii sale. Petiţionarul cere Parlamentului European să 
investigheze cazul.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 9 martie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2007

Petiţionarul reclamă o dublă încălcare a legislaţiei comunitare. În primul rând, încălcarea 
Directivei Seveso II1, şi, în al doilea rând, încălcarea Directivei cadru 89/391/CEE a 

                                               
1 Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul accidentelor majore în care sunt 
implicate substanţe periculoase, JO L 10, 14.1.1997, p. 13, astfel cum a fost modificată.
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Consiliului Comunităţii Europene din 12 iunie 1989 privind sănătatea şi securitatea 
lucrătorilor la locul de muncă1.

Petiţionarul solicită Comisiei pentru petiţii să cerceteze faptul că familia sa nu a fost 
consultată înainte de desemnarea zonelor de siguranţă.

Petiţionarul furnizează câteva informaţii cu privire la desemnarea zonelor de siguranţă şi se 
referă la un ordin de navigaţie aeriană din 1993, însă nu dă nicio informaţie suplimentară 
referitoare la încălcarea directivelor menţionate.

În ceea ce priveşte presupusa încălcare a Directivei Seveso II, care trebuia să fie transpusă de 
către statele membre până la 3.2.1999, articolul 12 din directivă stipulează că statele membre 
trebuie să asigure ca obiectivele de prevenire a accidentelor majore şi de limitare a 
consecinţelor unor astfel de accidente să fie luate în considerare în politica de exploatare a 
terenurilor şi în alte politici relevante. În acest scop, acestea trebuie să controleze amplasarea 
noilor instituţii, modificarea vechilor stabilimente şi noile lucrări, precum linii de transport 
(inclusiv, de exemplu, extensii spre liniile de aeroport). Statele membre trebuie să asigure că 
toate autorităţile competente şi autorităţile de planificare responsabile cu luarea deciziilor în 
domeniu instituie proceduri de consultare corespunzătoare pentru a asigura faptul că este 
disponibilă consultanţa tehnică privind riscurile care pot surveni în legătură cu situl în 
momentul luării deciziilor. Directiva solicită de asemenea statelor membre să asigure că 
publicul îşi poate exprima părerea cu privire la planificarea unor astfel de situri. Totuşi, aceste 
dispoziţii privind planificarea exploatării terenurilor nu se aplică siturilor existente decât dacă 
acestea sunt supuse unor modificări sau dezvoltări împrejurul lor care ar putea avea ca rezultat 
riscuri de accidente majore.

Pe baza acestor informaţii furnizate de către petiţionar, Comisia nu poate identifica niciun nou
sit Seveso sau necesitatea unor proceduri de consultare pentru planificarea terenurilor Seveso 
în această zonă. Cele două situri care se întind peste terenurile petiţionarului au fost 
desemnate cu ceva timp înainte de intrarea în vigoare a directivei şi nu există nicio dovadă că 
au fost modificate semnificativ de atunci. Mai mult, faptul că siturile Sevenso sunt situate 
într-un loc în care zonele de siguranţă au fost stabilite în temeiul altei legislaţii este insuficient 
pentru a solicita procedura de consultare în temeiul acestei directive. În consecinţă, nu s-a 
identificat nicio încălcare a Directivei Sevenso II.

Pe baza informaţiilor disponibile cu privire la desemnarea zonelor de siguranţă în vecinătatea 
aeroportului Shannon, aparent nu există nicio încălcare a directivei a Directivei 96/82/CE 
privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase sau a 
Directivei 89/391/CEE privind sănătatea şi securitatea, care stipulează obligaţia angajatorilor 
de a permite lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor acestora în domeniul sănătăţii şi securităţii 
accesul la evaluările riscurilor. 

4. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

În scrisoarea sa suplimentară din 23 septembrie 2008 către Comisia pentru petiţii, petiţionarul 

                                               
1 Directiva 89/391/CEE a Consiliului Comunităţii Europene din 12 iunie 1989 pentru promovarea îmbunătăţirii 
sănătăţii şi securităţii lucrătorilor la locul de muncă, OJ L 183, 29.6.1989, p. 1–8, astfel cum a fost modificată.
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continuă să acuze o presupusă încălcare a Directivei 96/82/CE privind controlul accidentelor 
majore în care sunt implicate substanţe periculoase (Directiva Seveso II)1 şi o responsabilitate 
a Comisiei legată de desemnarea zonelor Seveso. Acesta atrage atenţia asupra unui alt caz, în 
care permisiunea de planificare a fost refuzată pentru dezvoltarea de spaţii de locuit lângă 
instalaţia Seveso.

Mai mult, petiţionarul menţionează că desemnarea zonelor sigure aeroportuare a fost bazată 
pe evaluarea riscului în conformitate cu Directiva 89/391/CEE privind promovarea 
îmbunătăţirii sănătăţii şi securităţii lucrătorilor la locul de muncă2. Petiţionarul consideră că 
evaluarea riscului a fost îndoielnică şi nu a fost conformă cu Directiva 89/391/CEE. De 
asemenea, petiţionarul invocă a încălcare a dreptului său de proprietate garantat în Protocolul 
1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. 
Petiţionarul solicită Comisiei pentru petiţii să examineze faptul că familia sa nu a fost 
consultată în prealabil desemnării unor asemenea zone de siguranţă. 
În scrisoarea sa, petiţionarul nu aduce alte informaţii suplimentare relevante pentru petiţia 
originală. Faptul că terenul petiţionarului se află pe o zonă de siguranţă desemnată anterior 
intrării în vigoare a Directivei Seveso II nu reprezintă un motiv suficient pentru a pretinde o 
încălcare a directivei. Este dificil să se facă comentarii fără a dispune de detalii suplimentare, 
dar exemplul citat de petiţionar privind noile dezvoltări în vecinătatea unei locaţii existente 
fără acord, pare să fie în totală concordanţă cu obiectivele articolului 12 ale directivei de a nu 
creşte riscul unui accident major.

Ar trebui subliniat faptul că scopul Directivei 89/391/CEE este de a introduce măsuri de 
încurajare a îmbunătăţirii condiţiilor de sănătate şi siguranţă a lucrătorilor la locul de muncă
(articolul 1 alineatul (1) al directivei). Prin urmare, scopul evaluării riscului prevăzut în 
Directiva 89/391/CEE este acela de a identifica şi evalua riscurile pentru sănătatea şi siguranţa 
lucrătorilor, riscuri la care pot fi expuşi în momentul efectuării sarcinilor lor de serviciu
(articolul 6 al directivei).

Concluzie
Pe baza informaţiilor disponibile, nu este evidentă nicio încălcare a Directivei 96/82/CE
privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase.
Nu există dovezi pentru a concluziona că Directiva 89/391/CEE a fost încălcată, deoarece 
prezenta petiţie nu invocă niciun aspect privind riscurile de sănătate şi siguranţă ale 
lucrătorilor la locul de muncă. În privinţa presupusei încălcări a dreptului de proprietate a 
petiţionarului prevăzut în Protocolul 1 a Convenţiei pentru protecţia drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale,3 ar trebui remarcat faptul că, Curtea Europeană a Drepturilor 
                                               
1 Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul accidentelor majore în care sunt 
implicate substanţe periculoase, JO L 10, 14.1.1997, p. 13, astfel cum a fost modificată
2 Directiva 89/391/CEE a Consiliului Comunităţii Europene din 12 iunie 1989 pentru promovarea îmbunătăţirii 
sănătăţii şi securităţii lucrătorilor la locul de muncă, JO L 183, 29.6.1989, p. 1–8, astfel cum a fost modificată
3 Articolul 1 al Protocolului menţionat prevede după cum urmează:
„Protecţia proprietăţii 
Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să beneficieze în mod paşnic de posesiunile sale. Nimeni nu va fi 
privat de bunurile sale, cu excepţia interesului public şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale 
ale dreptului internaţional. Cu toate acestea, dispoziţiile precedente, nu vor afecta în niciun fel dreptul unui stat 
de a pune în aplicare astfel de legi pe care le consideră necesare pentru a controla utilizarea proprietăţii, în 
conformitate cu interesul general sau pentru a asigura plata impozitelor, a altor contribuţii sau sancţiuni.” 
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Omului garantează respectarea angajamentelor asumate de către statele contractante în 
conformitate cu Convenţia (articolul 19 din Convenţie) şi, prin urmare, petiţionarul ar trebui 
să adreseze instanţelor judecătoreşti naţionale plângerea cu privire la presupusa încălcare a 
drepturilor sale. 

                                                                                                                                                  


