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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0191/2006, των Margot και Manfred Zippel, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την υποτιθέμενη παράνομη απόρριψη επικίνδυνων ουσιών από τις περιφερειακές 
αρχές του Weißenburg σε δεξαμενές πυρόσβεσης που βρίσκονται στις παρυφές του 
Schloss Syburg

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες καταγγέλλουν την Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και 
τον Διαμεσολαβητή για παράβαση του κοινοτικού δικαίου, επισημαίνοντας ότι είναι 
ιδιοκτήτες και κάτοικοι ενός πύργου του 12ου αιώνα που περιβάλλεται από τάφρο και ότι, 
από το 1978, οι περιφερειακές αρχές του Weissenburg προβαίνουν σε παράνομες απορρίψεις 
επικίνδυνων ουσιών σε δεξαμενές πυρόσβεσης που βρίσκονται στις παρυφές του πύργου, 
καθώς και τοξικών αποβλήτων, παραβιάζοντας ως εκ τούτου ορισμένες οδηγίες της ΕΕ (που 
αφορούν, για παράδειγμα, το πόσιμο νερό, τα υπόγεια ύδατα, καθώς και τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας).

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Ιουλίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαΐου 2007.

I. Ιστορικό

Οι αναφέροντες, οι οποίοι έχουν υποβάλει αρκετές προσφυγές δυνάμει του εθνικού δικαίου
για το ίδιο θέμα εδώ και δεκαετίες ενώπιον των περιφερειακών δικαστηρίων, έχουν επίσης
επιστήσει την προσοχή της Επιτροπής στο πρόβλημα που θίγεται στην αναφορά τους με
προηγούμενες καταγγελίες στο παρελθόν.

Μεταξύ αυτών, καταχωρίσθηκε το 1996 η καταγγελία 1996/4468 σχετικά με την απόρριψη
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μολυσμένων αστικών λυμάτων στην ιδιωτική τους μικρή λίμνη χωρίς επεξεργασία. Σύμφωνα
με τους αναφέροντες, η απόρριψη είχε αδειοδοτηθεί από τις αρμόδιες αρχές και παραβίαζε
την οδηγία 91/271/ΕΟΚ1 (οδηγία για τα αστικά λύματα). Οι καταγγέλλοντες ισχυρίστηκαν
ότι το νερό περιέχει ουσίες που ανήκουν στις οικογένειες και τις ομάδες ουσιών που 
καλύπτονται από ένα σύνολο οδηγιών στον τομέα των υδάτων. Ισχυρίστηκαν ότι το
μολυσμένο νερό δεν μπορούσε πλέον να χρησιμοποιηθεί ως ύδωρ κολύμβησης ή ως πόσιμο. 
Επικαλέστηκαν επίσης παράβαση της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ2 (οδηγία για τις επικίνδυνες
ουσίες) και της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ3 (οδηγία για τα υπόγεια ύδατα). Αυτό αφορούσε
ειδικότερα το χλώριο, τα νιτρικά και τα θειικά άλατα που παρατίθενται στους καταλόγους Ι
και ΙΙ των οδηγιών για τα υπόγεια ύδατα καθώς και στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας για τις 
επικίνδυνες ουσίες. Τέλος, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, η περιοχή πρέπει να
προστατευθεί δυνάμει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ4 (οδηγία για τους οικοτόπους).

Τα επόμενα χρόνια, η Επιτροπή έλαβε περαιτέρω επιστολές από τους αναφέροντες, που
υποστήριζαν την ύπαρξη παραβίασης των οδηγιών για τα ύδατα και τα απόβλητα, η οποία
ωστόσο δεν μπόρεσε να επιβεβαιωθεί κατόπιν αξιολόγησης των πληροφοριών που παρείχαν
οι ίδιοι.

Ο κ. και η κ. Zippel υπέβαλαν αίτηση στις 20 Απριλίου 2004 προς την Επιτροπή βάσει του
άρθρου 175 ΕΚ (σημερινό άρθρο 232 ΕΚ) ζητώντας από την Επιτροπή να λάβει απόφαση για
κίνηση διαδικασίας λόγω μη συμμόρφωσης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 
με το άρθρο 232, παράγραφος 4, ΕΚ. Αναφερόμενοι σε αρκετές περιβαλλοντικές οδηγίες της
Κοινότητας, οι αιτούντες κατήγγειλαν τις γερμανικές αρχές, οι οποίες φέρονται επί δεκαετίες
να παραμελούν την αφαίρεση των επικίνδυνων ουσιών από τη λίμνη που συνορεύει με τον
πύργο όπου κατοικούν οι αιτούντες, πράγμα που φέρεται να επηρεάζει την ποιότητα των 
υδάτων και φθείρει τα τοιχώματα του πύργου. Ζήτησαν από την Επιτροπή να επιβάλει στη
Γερμανία αντισταθμιστική πληρωμή 43.969.332 ευρώ συν 8% τόκο από 1.1.1980 και εφεξής, 
για ζημίες που έχουν υποστεί λόγω της μη αφαίρεσης των παράνομων ουσιών από τη μικρή 
λίμνη που περιβάλλει τον πύργο τους.

Πρόσφατα, οι αναφέροντες προέβαλαν τον ισχυρισμό ότι η τοποθεσία «Erlenbach bei
Syburg», λόγω των δομών του οικοτόπου της και της οικολογικής αξίας της, πρέπει να 
χαρακτηριστεί ΖΕΠ (ζώνη ειδικής προστασίας). Το πραγματικό καθεστώς ΖΕΠ θα απαιτούσε
εξάλλου ορισμένα μέτρα προστασίας.

II. Η αναφορά

Το ιστορικό της αναφοράς είναι ο ισχυρισμός των αναφερόντων ότι από το 1978 η αρχή της
κομητείας απορρίπτει παράνομα τοξικές ουσίες στη λίμνη τους και αποθέτει τοξικά
απόβλητα. Ο δήμος φέρεται επίσης να απορρίπτει παράνομα απαγορευμένες ουσίες από τη
μονάδα επεξεργασίας υδάτων του στην προστατευόμενη περιοχή πόσιμου ύδατος της πηγής 
«Syburger Brunnen». Η περιβάλλουσα περιοχή φέρεται να είναι προστατευόμενη τοποθεσία

  
1 ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σελ. 40-52
2 ΕΕ L 129 της 18.5.1976, σελ. 23-29
3 ΕΕ L 20 της 26.1.1980, σελ.43-48
4 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σελ. 7-50
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δυνάμει των οδηγιών για τους οικοτόπους και τα άγρια πτηνά.

Οι αναφέροντες διαμαρτύρονται κυρίως για την εικαζόμενη άρνηση της Επιτροπής να
κινήσει διαδικασία επί παραβάσει για παράνομη απόθεση επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων. 
Επ’ αυτής της βάσης αναπτύσσουν ποικίλες ιδέες, από εικαζόμενες παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευράς της Επιτροπής ως και παραβίαση του γερμανικού 
συντάγματος (άρθρο 80) μέσω της Συνθήκης ΕΚ (άρθρο 226). Κάτω από την επικεφαλίδα
«Καταγγελία» διευκρινίζουν ότι η καταγγελία τους έχει ως στόχο «τις διάφορες συστηματικές 
και νοσηρές παραβιάσεις των Συνθηκών της ΕΕ, του διεθνούς δικαίου και των διεθνών 
συμβάσεων από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ (Επιτροπή, Συμβούλιο, Δικαστήριο και 
Διαμεσολαβητής)». Οι αναφέροντες επικαλούνται το άρθρο 230 ΕΚ και εξηγούν περαιτέρω
ότι «η αναφορά επικεντρώνεται στο ποια μέτρα θα εξετάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 
να αποφύγει στο μέλλον την αυθαίρετη εφαρμογή του άρθρου 226 ΕΚ, μιας διάταξης που 
αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο». Ρωτούν εξάλλου πώς θεωρεί η ΕΕ ότι θα αποκατασταθούν οι
ζημίες που έχουν υποστεί οι αναφέροντες λόγω της εφαρμογής του άρθρου 226 ΕΚ.

III. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής για την αναφορά

Η υπόθεση της καταγγελίας 1996/4468 αξιολογήθηκε από την Επιτροπή, η οποία έκρινε ότι 
δεν υπήρχε παράνομη απόρριψη. Δεδομένου ότι η εν λόγω λίμνη δεν προσδιορίζεται ως ύδωρ
κολύμβησης δυνάμει της οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης, ούτε χρησιμοποιείται για 
αφαίρεση πόσιμου ύδατος δυνάμει της οδηγίας για τα επιφανειακά ύδατα, αυτές οι οδηγίες 
δεν έχουν παραβιαστεί. Επιπλέον, η περιοχή δεν περιέχει, ή περιέχει μόνο σε πολύ
περιορισμένο βαθμό, τύπους οικοτόπων ή είδη που εμπίπτουν στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της 
οδηγίας για τους οικοτόπους. Το γερμανικό δίκτυο ΤΚΣ ολοκληρώθηκε εν τω μεταξύ χωρίς
να χρειαστεί συμπερίληψη της τοποθεσίας. Καθώς οι καταγγέλλοντες δεν μπόρεσαν να
παράσχουν απαραίτητα περαιτέρω στοιχεία, η εξέταση της καταγγελίας περατώθηκε το 1997.

Όσον αφορά την αίτηση με σκοπό την κίνηση διαδικασίας για μη συμμόρφωση δυνάμει του
άρθρου 175 ΕΚ, οι καταγγέλλοντες ενημερώθηκαν ότι το κοινοτικό δίκαιο δεν περιέχει
νομική βάση για τη ζητούμενη προσφυγή της Επιτροπής κατά της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας με βάση τα γεγονότα που παρουσιάζονται στην αίτηση. Η
Επιτροπή ούτε μπορεί να υποχρεωθεί να κινήσει παρόμοια διαδικασία ούτε εξουσιοδοτείται
να το πράξει δυνάμει του κοινοτικού δικαίου.

Η επιστολή των καταγγελλόντων του Ιανουαρίου του 2006 σχετικά με το αίτημα 
χαρακτηρισμού της «Syburger Brunnen» ως ΖΕΠ δεν καταχωρίσθηκε ως καταγγελία διότι
προφανώς δεν υπήρχε παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Πλην ενός καταλόγου πτηνών, η
πλειονότητα των οποίων δεν παρατίθενται καν στο παράρτημα Ι της οδηγίας για τα άγρια
πτηνά, οι καταγγέλλοντες δεν παρείχαν καμία πληροφορία που θα μπορούσε να υποστηρίξει
την εικαζόμενη αναγκαιότητα χαρακτηρισμού της τοποθεσίας ως ΖΕΠ. Οι καταγγέλλοντες
συνεπώς ενημερώθηκαν ότι η τοποθεσία «Erlenbach bei Syburg» (DE6932301) είναι ΤΚΣ
που περιλαμβάνεται στον ηπειρωτικό βιογεωγραφικό κατάλογο που εγκρίθηκε από την
Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2004, αλλά ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις που θα αποδείκνυαν την
αναγκαιότητα χαρακτηρισμού της τοποθεσίας ως ΖΕΠ. Εξάλλου, το τρέχον καθεστώς του
δικτύου ΖΕΠ της Βαυαρίας κρίνεται συνολικά ικανοποιητικό.
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IV. Συμπεράσματα

Οι ισχυρισμοί που προβάλλονται στην αναφορά δεν είναι νέοι και έχουν ήδη αξιολογηθεί από
την Επιτροπή αρκετές φορές στο παρελθόν. Η Επιτροπή δεν μπόρεσε να διαπιστώσει
παραβίαση του κοινοτικού δικαίου και διατηρεί την ίδια θέση όσον αφορά και τη
συγκεκριμένη αναφορά.
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