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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0191/2006 af Margot og Manfred Zippel, tyske statsborgere, om 
Weißenburg kommunalforvaltnings påståede ulovlige udledning af farlige stoffer til 
branddamme beliggende på Schloss Syburgs område

1. Sammendrag

Andragerne fremfører, at Kommissionen, Rådet, De Europæiske Fællesskabers Domstol og 
Ombudsmanden angiveligt har overtrådt fællesskabsretten, og angiver, at de ejer og bor på et 
slot med voldgrav fra det 12. århundrede, og at Weißenburg kommunalforvaltning siden 1978 
ulovligt har udledt farlige stoffer til branddamme, der er placeret på slottets område, såvel 
som de har dumpet giftigt affald, hvorved en række EU-direktiver overtrædes (som f.eks. 
omhandler drikkevand, grundvand og bevarelse af naturtyper samt vilde dyr og planter).

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. juli 2006). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. maj 2007.

I. Baggrund

Andragerne, der har ført flere retssager i henhold til national lov om samme spørgsmål i årtier 
før de regionale retter, har også tiltrukket sig Kommissionens opmærksomhed vedrørende
problemet i deres andragende ved tidligere påstande.

Blandt disse påstande blev klage 1996/4468, der omhandlede udledningen af forurenet 
byspildevand til deres private dam uden rensning, registreret i 1996. Ifølge andragerne var
udledningen godkendt af de kompetente myndigheder og overtrådte direktiv 91/271/EØF1

  
1 EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40-52.
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(direktivet om byspildevand). Klagerne fastholdt, at vandet indeholder stoffer, der tilhører 
familien og gruppen af stoffer omhandlet i en række direktiver vedrørende vand. De fastholdt, 
at det forurenede vand ikke kun bruges til bade- eller drikkevand. Det var også deres påstand, 
at direktiv 76/464/EØF1 (direktivet om farlige stoffer) og direktiv 80/68/EØF2 (direktivet om 
grundvand) var blevet overtrådt. Dette omhandlede i særdeleshed klorid, nitrater og sulfater, 
der var opført på enten liste I og II i direktivet om grundvand eller bilag II i direktivet om 
farlige stoffer. Slutteligt skulle området ifølge klagerne beskyttes i henhold til direktiv 
92/43/EØF3 (habitatdirektivet).

I de følgende år modtog Kommissionen yderligere breve fra andragerne om den angivelige 
overtrædelse af direktiver om vand og affald, hvilket dog ikke kunne bevises på baggrund af 
en vurdering af deres oplysninger.

Margot og Manfred Zippel indgav den 20. april 2004 en anmodning til Kommissionen på 
baggrund af EF-traktatens artikel 175 (nu artikel 232 EF) om, at Kommissionen skulle tage en 
beslutning for at kunne forberede et søgsmål baseret på Tysklands manglende handling i 
henhold til artikel 232, stk. 4, EF. Under henvisning til adskillige af EU's miljødirektiver 
klagede sagsøgerne over de tyske myndigheder, der i årtier skulle have undladt at fjerne 
farlige stoffer fra dammen, der støder op til slottet, hvor sagsøgerne bor, hvilket skulle have 
påvirket vandkvaliteten og skadet slottets mure. De anmodede Kommissionen om at pålægge 
Tyskland at betale en godtgørelse på 43.969.332 euro samt 8 % i rente fra den 1. januar 1980 
og frem for skader, der blev påført som følge af, at de ulovlige stoffer fra dammen omkring 
slottet ikke blev fjernet.

For nylig fremlagde andragerne et krav om, at området Erlenbach bei Syburg på grund af dets 
naturstruktur og –værdi havde brug for at blive udpeget som et særligt beskyttet område. Den 
faktuelle status som særligt beskyttet område ville endvidere kræve en række 
beskyttelsesforanstaltninger.

II. Andragendet

Baggrunden for andragendet er andragernes påstand om, at kommunalforvaltningen siden 
1978 ulovligt har udledt giftige affaldsstoffer til deres dam og bortskaffet giftigt affald.
Kommunen skulle også ulovligt have udledt forbudte stoffer fra dens 
spildevandsrensningsanlæg til det beskyttede drikkevandsområde ved kilden Syburger 
Brunnen. Det omkringliggende område ville være et beskyttet sted i henhold til 
habitatdirektivet og direktivet om vilde fugle.

Andragerne kritiserer hovedsageligt Kommissionens angivelige afvisning af at indlede en 
overtrædelsessag om ulovlig deponering af farligt og giftigt affald. De udvikler på dette 
grundlag flere idéer, der strækker sig fra, at Kommissionen angiveligt har krænket 
menneskerettighederne, til, at den tyske forfatning (artikel 80) er blevet krænket gennem EF-
traktaten (artikel 226) osv. Under overskriften "Klage" anfører de, at deres klage er rettet mod 

  
1 EFT L 129 af 18.5.1976, s. 23-29.
2 EFT L 20 af 26.1.1980, s. 43-48.
3 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7-50.
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"EU-institutionernes (Kommissionen, Rådet, Domstolen og Ombudsmanden) adskillige 
systematiske og alvorlige overtrædelser af EU-traktaterne, krænkelser af internationale love 
og internationale konventioner". Andragerne benytter sig af artikel 230 EF og forklarer 
yderligere, at "andragendet koncentrerer sig om, hvilke foranstaltninger Europa-Parlamentet 
overvejer at træffe for i fremtiden at undgå den vilkårlige anvendelse af artikel 226 EF, en 
bestemmelse, der overtræder international lovgivning". De ønsker yderligere at vide, hvordan 
EU påtænker at rette op på de skader, som andragerne er blevet påført ved anvendelsen af 
artikel 226 EF.

III. Kommissionens bemærkninger

Klagesag 1996/4468 blev vurderet af Kommissionen, der konstaterede, at der ikke finder 
nogen ulovlig udledning sted. Idet den pågældende dam ikke er defineret som badevand i 
henhold til badevandsdirektivet, og den heller ikke anvendes til drikkevandsindvinding i 
henhold til direktivet om overfladevand, overtrædes disse direktiver ikke. Desuden er der i 
området ikke, eller i hvert fald i meget begrænset omfang, naturtyper eller arter, der falder ind 
under bilag I og II i habitatdirektivet. Det tyske netværk for områder af fællesskabsbetydning 
er i mellemtiden færdiggjort uden at kræve en inddragelse af området. Da klagerne ikke kunne 
frembringe flere nødvendige beviser, blev sagen lukket i 1997.

Hvad angår anmodningen med henblik på at forberede et søgsmål om manglende handling i 
henhold til artikel 175 EF, blev klagerne oplyst om, at fællesskabsretten ikke indeholder 
retsgrundlag for den anmodede handling fra Kommissionens side mod Tyskland på baggrund 
af de fakta, der blev fremhævet i anmodningen. Kommissionen kan ikke forpligtes til at 
foretage en sådan handling og er heller ikke bemyndiget hertil i henhold til fællesskabsretten.

Klagernes brev af januar 2006 omkring Syburger Brunnens angivelige status som særligt 
beskyttet område blev ikke registreret som en klage, da fællesskabsretten tydeligvis ikke var 
blevet overtrådt. Ud over en liste over fugle, hvoraf størstedelen ikke engang er opført i bilag 
I i direktivet om vilde fugle, har klagerne overhovedet ikke fremlagt nogen oplysninger, der 
kunne støtte det angivelige behov for at udpege stedet som et særligt beskyttet område.
Klagerne blev derfor oplyst om, at området Erlenbach bei Syburg (DE6932301) er et område 
af fællesskabsbetydning, som er på den kontinentale biogeografiske liste vedtaget af 
Kommissionen i december 2004, men at der ikke er nogen tilkendegivelse, der ville gøre det 
nødvendigt at udpege stedet som et særligt beskyttet område. Derudover er det bayerske 
netværk for særligt beskyttede områders nuværende status overordnet set tilfredsstillende.

IV. Konklusioner

De påstande, der fremlægges i andragendet, er ikke nye og er allerede blevet vurderet af 
Kommissionen adskillige gange på tidligere tidspunkter. Kommissionen kunne ikke fastslå en 
overtrædelse af fællesskabsretten og fastholder denne holdning, også med hensyn til 
andragendet.


