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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0828/2006, ingiven av Niall Gilligan (irländsk medborgare), om 
påstådda brott mot EG-direktiven 96/82 och 89/391 som begåtts av Irland

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att Irland inte har genomfört EG-direktiven 96/82 och 89/391, genom 
vilka överträdelserna av hans äganderätt fastställs. Framställaren förklarar att hans familj äger 
45 acre mark (drygt 18 hektar) nära Shannon airport och i närheten av två kemiska industrier 
som enligt EG-direktiv 96/82 omfattas av Sevesodirektivet. Framställaren hävdar att 
flygplatsmyndigheten aldrig tog fram någon säkerhetsrapport som direktiv 96/82 föreskriver, 
och aldrig har varnat de boende om eventuella hälsorisker. Framställaren protesterar också 
mot att tre separata säkerhetszoner uppenbarligen avsedda för flygplatsen har avsatts i 
närheten av Shannon airport utan samråd med allmänheten. Säkerhetszonerna berör hans 
mark. Framställarna uppmanar Europaparlamentet att undersöka situationen.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 9 mars 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 29 november 2007.

Framställaren hävdar att gemenskapsrätten överträds på två sätt: För det första överträds 
Seveso II-direktivet1 och för det andra även direktiv 89/391/EEG om arbetstagarnas hälsa och 
säkerhet i arbetet2. 

                                               
1 Rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår, EGT L 10, 14.1.1997, s. 13, i dess ändrade lydelse.
2 Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa i arbetet, EGT L 183, 29.6.1989, s. 1–8, i dess ändrade lydelse.



PE398.577/REV. 2/4 CM\770871SV.doc

SV

Framställaren ber utskottet för framställningar att undersöka varför hans familj inte blev 
tillfrågad innan säkerhetszonerna utsågs.

Framställaren ger viss bakgrundsinformation om avsättningen av säkerhetszoner och hänvisar 
till en luftfartsbestämmelse från 1993, men ger ingen övrig information om överträdelsen av 
de nämnda direktiven. 

När det gäller den påstådda överträdelsen av Seveso II-direktivet, som skulle vara införlivat
av medlemsstaterna senast den 3 februari 1999, föreskrivs i artikel 12 i detta direktiv att 
medlemsstaterna ska se till att målen när det gäller att förebygga allvarliga olyckshändelser 
och begränsningen av följderna av sådana olyckor beaktas vid regleringen av 
markanvändningen och annan relevant reglering. Detta ska uppnås genom kontroll av 
lokaliseringen av nya verksamheter, förändringar av befintliga verksamheter och nya 
anordningar som t.ex. transportleder (som t.ex. innefattar på-/avfarter till start- och 
landningsbanor på flygplatser). Medlemsstaterna ska se till att alla behöriga myndigheter och 
alla planeringsorgan med ansvar för besluten på detta område upprättar lämpliga 
samrådsförfaranden för att se till att teknisk vägledning om de risker som är förbundna med 
verksamheten finns tillgänglig när besluten fattas. I direktivet krävs också att medlemsstaterna 
ska se till att allmänheten får möjlighet att yttra sig om planeringen för sådana verksamheter.
Dessa villkor för planering av markanvändning gäller dock inte befintliga verksamheter om 
inte dessa utsätts för sådana förändringar eller sådan utveckling i omgivningen som i 
betydande omfattning skulle kunna påverka faran för allvarliga olyckshändelser.

På grundval av framställarens information kan kommissionen inte fastställa att detta handlar 
om en lokalisering av en ny Seveso-verksamhet eller att det skulle finnas behov av 
samrådsförfaranden för markplanering enligt Sevesodirektivet. De två som sträcker sig över 
framställarens mark utsågs innan direktivet trädde i kraft, och det finns inget som pekar på att 
de har genomgått betydande förändringar sedan dess. Det faktum att verksamheter som faller 
under Sevesodirektivet är placerade i ett område där säkerhetszoner har fastställts enligt annan 
lagstiftning är inte heller tillräckligt för att kräva ett samrådsförfarande enligt detta direktiv. 
Följaktligen kan en överträdelse av Seveso II-direktivet inte konstateras.

På grundval av den tillgängliga informationen om hur säkerhetszonerna i närheten av 
Shannon airport har utsetts, finns ingen uppenbar överträdelse av direktiv 96/82/EG om 
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga 
ämnen ingår, direktiv 89/391/EEG som fastställer arbetsgivarnas skyldigheter att ge 
arbetstagare och/eller deras företrädare i skyddsfrågor tillgång till riskvärderingen.

4. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009.

Framställaren fortsätter i ytterligare en skrivelse till utskottet för framställningar av 
den 23 september 2008 att hävda att överträdelse av direktiv 96/82/EG om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår 
(Seveso II-direktivet)1 har ägt rum och att kommissionen har ett ansvar när det gäller hur 
Seveso-områden utses. Han tar upp ett annat fall där tillstånd för markplanering nekades för 

                                               
1 Rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår, EGT L 10, 14.1.1997, s. 13, i dess ändrade lydelse.
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bostadsområden nära en ”Seveso-fabrik”.

Han påstår också att avsättning av säkerhetszoner för flygplatsen baserades på en 
riskvärdering enligt direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att främja förbättringar av 
arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet1. Han anser att riskvärderingen kan ifrågasättas och 
att den inte följer direktiv 89/381/EEG.

Framställaren gör också gällande att hans äganderätt enligt protokoll 1 i den 
europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna har överträtts.

Framställaren ber utskottet för framställningar att undersöka varför hans familj inte blev 
tillfrågad innan säkerhetszonerna utsågs.

Ingen ytterligare relevant information finns i detta brev från framställaren jämfört med i den 
ursprungliga framställningen. Det faktum att framställarens mark ligger inom en säkerhetszon 
som utsågs innan Seveso II-direktivet trädde i kraft är inte tillräckligt för att hävda att 
direktivet har överträtts. Utan ytterligare information är framställningen svår att kommentera, 
men de exempel som tas upp på hur nyetablering i närheten av befintliga verksamheter inte 
tillåts verkar ligga helt i linje med målen i direktivets artikel 12 om att inte öka risken för 
allvarliga olyckshändelser.

Det bör betonas att syftet med direktiv 89/391/EEG är att initiera åtgärder för att främja 
förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (artikel 1.1 i direktivet). Syftet med 
den riskvärdering som föreskrivs i direktiv 89/391/EEG är därför att upptäcka och värdera 
risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet som de kan utsättas för medan de utför sitt arbete 
(artikel 6 i direktivet).

Slutsats

På grundval av den tillgängliga information kan inte någon överträdelse av direktiv 96/82/EG 
om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga 
ämnen ingår konstateras. 

Eftersom man i den aktuella framställningen inte åberopar några uppgifter som rör risker för 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet i arbetet finns det ingen grund för att direktiv 89/391/EEG 
har överträtts. När det gäller den påstådda överträdelsen av framställarens äganderätt så som 
den uttrycks i protokoll 1 i konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna2 bör det noteras att Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna övervakar de fördragsslutande staternas efterlevnad av konventionen (artikel 19 i 

                                               
1 Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa i arbetet, EGT L 183, 29.6.1989, s. 1–8, i dess ändrade lydelse.
2 Artikel 1 i detta protokoll lyder:
”Skydd för egendom
Varje fysisk eller juridisk person skall ha rätt till respekt för sin egendom. Ingen får berövas sin egendom annat 
än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser.
Ovanstående bestämmelser inskränker dock inte en stats rätt att genomföra sådan lagstiftning som staten finner 
nödvändig för att reglera nyttjandet av egendom i överensstämmelse med det allmännas intresse eller för att 
säkerställa betalning av skatter eller andra pålagor eller av böter och viten.”
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konventionen) och att framställaren därför bör vända sig till nationell domstol med 
klagomålen om påstådd överträdelse av hans rättigheter.


