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Vetoomus nro 0191/2006, Margot ja Manfred Zippel (Saksan kansalaisia) Weißenburgin 
alueen viranomaisten väitetystä laittomasta vaarallisten aineiden purkamisesta Schloss 
Syburgin mailla sijaitseviin palonsammutusaltaisiin

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjät väittävät, että komissio, neuvosto, Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ja 
oikeusasiamies ovat rikkoneet yhteisön lainsäädäntöä. He toteavat, että he asuvat 
omistamassaan 1300-luvulta peräisin olevassa linnassa ja että Weißenburgin alueen 
viranomaiset ovat purkaneet vuodesta 1978 alkaen laittomasti vaarallisia aineita linnan mailla 
sijaitseviin palonsammutusaltaisiin ja tyhjentäneet myrkyllisiä jätteitä ja siten rikkoneet useita 
EU:n direktiivejä (esimerkiksi juomavesidirektiiviä, pohjavesidirektiiviä sekä luontotyyppien 
ja luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettuja direktiivejä).

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Otettu käsiteltäväksi 5. heinäkuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan tietoja 
työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 7. toukokuuta 2007.

I. Tausta

Vetoomuksen esittäjät ovat panneet alulle jo vuosikymmenten ajan alueellisissa 
tuomioistuimissa useita oikeudenkäyntimenettelyjä samasta asiasta ja kiinnittäneet aiemmissa 
toimissaan komission huomiota vetoomuksessa esitettyyn ongelmaan.

Näitä toimia oli kantelu nro 1996/4468, joka kirjattiin vuonna 1996 ja koski saastuneiden 
yhdyskuntajätevesien purkamista käsittelemättömänä heidän yksityiseen altaaseensa.
Vetoomuksen esittäjien mukaan toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet luvan tälle 
purkamiselle ja rikkoneet siten direktiiviä 91/271/ETY1 (yhdyskuntajätevesidirektiivi).
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Kantelun tekijät väittivät, että näissä vesissä on vesialan direktiivien soveltamisalaan kuuluvia 
aineyhdistelmiä ja -ryhmiä. He väittävät, ettei saastunutta vettä voitu enää käyttää pesu- tai 
juomavetenä. He väittävät myös, että direktiiviä 76/464/ETY1 (vaarallisia aineita koskeva 
direktiivi) ja direktiiviä 80/68/ETY2 (pohjavesidirektiivi) on rikottu. Kyseessä ovat erityisesti 
kloridi, nitraatit ja sulfaatit, jotka on mainittu joko pohjavesidirektiivin liitteissä I ja II ja 
vaarallisia aineita koskevan direktiivin liitteessä II. Kantelun tekijöiden mukaan kyseinen alue 
olisi suojeltava direktiivin 92/43/ETY3 (luontodirektiivin) mukaisesti.

Komissio sai seuraavina vuosina vetoomuksen esittäjiltä useita kirjeitä, joissa väitettiin, että 
vesi- ja jätedirektiivejä oli rikottu, mitä ei kuitenkaan kyetty todentamaan heidän 
toimittamiensa tietojen perusteella.

Margot ja Manfred Zippel esittivät 20. huhtikuuta 2004 EY:n perustamissopimuksen 
175 artiklan (josta on tullut EY 232 artikla) nojalla komissiolle pyynnön ryhtyä 
toimenpiteisiin aloittaakseen EY 232 artiklan 4 kohdan mukaisen menettelyn Saksan 
liittotasavaltaa vastaan jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisestä. Vetoomuksen 
esittäjät viittasivat useisiin yhteisön ympäristödirektiiveihin ja valittivat Saksan viranomaisten 
laiminlyöneen vuosikymmenten ajan vaarallisten aineiden poistamisen vetoomuksen esittäjien 
asuinpaikkana olevan linnan viereisistä altaista, missä ne vaikuttavat veden laatuun ja 
tuhoavat linnan muureja. He pyysivät komissiota määräämään Saksan liittotasavallan 
maksamaan korvauksena 43 969 332 euroa, joihin lisätään kahdeksan prosentin korko 
1. tammikuuta 1980 lukien, vahingoista, joita on aiheutunut, kun heidän linnansa ympärillä 
olevasta altaasta ei ole poistettu laittomia aineita.

Vetoomuksen esittäjät esittivät ihan äskettäin väitteen, jonka mukaan Erlenbach bei Syburgin 
alue olisi nimettävä erityissuojelualueeksi sen luontotyypin rakenteiden ja ekologisten arvojen 
vuoksi. Asianmukainen erityissuojelualueen asema edellyttää tiettyjä suojelutoimenpiteitä.

II. Vetoomus

Vetoomuksen taustana on, että sen esittäjät väittävät alueen viranomaisten purkaneen 
vuodesta 1978 alkaen laittomasti myrkyllisiä jätteitä heidän altaaseensa ja sijoittaneen sinne 
myrkyllisiä jätteitä.

Kunta on heidän mukaansa purkanut myös kiellettyjä aineita vedenkäsittelylaitoksesta 
juomavedensuojelualueella Syburger Brunnenin lähteellä.

Kyseinen ympäristö olisi heidän mukaansa suojeltava luonto- ja lintudirektiivien perusteella.

Vetoomuksen esittäjät arvostelevat pääasiallisesti komission kieltäytymistä aloittamasta 
jäsenyysvelvoitteiden rikkomismenettelyä vaarallisten ja myrkyllisten aineiden laittoman 
kaatopaikan vuoksi. He kehittelevät tältä perustalta useita ajatuksia aina väitetyistä 
ihmisoikeusrikkomuksista, joihin komissio olisi syyllistynyt, Saksan perustuslain 
(80 pykälän) rikkomisesta aina EY:n perustamissopimuksen (226 artiklan) rikkomiseen jne.
Otsakkeella ”Kantelu” he täsmentävät, että heidän kantelunsa kohdistuu useisiin, 
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järjestelmällisiin ja häiriintyneisiin EU:n perussopimusten rikkomisiin, kansainvälisen 
oikeuden ja kansainvälisten yleissopimusten rikkomiseen, joihin EU:n toimielimet (komissio, 
neuvosto, yhteisöjen tuomioistuin ja oikeusasiamies) ovat heidän mukaansa syyllistyneet.
Vetoomuksen esittäjät vetoavat EY:n perustamissopimuksen 230 artiklaan ja selvittävät 
edelleen, että vetoomus keskittyy siihen, mitä toimenpiteitä Euroopan parlamentti voisi katsoa 
toteuttavansa estääkseen vastaisuudessa kansainvälisen oikeuden vastaisen EY:n 
perustamissopimuksen 226 artiklan mielivaltaisen soveltamisen. Tämän jälkeen he kysyvät, 
miten EU aikoo korvata EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan soveltamisesta heille 
aiheutuneet vahingot.

III. Komission huomautukset vetoomukseen

Komissio tutki kantelun nro 1996/4468 ja totesi, ettei laitonta jätteiden purkamista ollut 
tapahtunut. Koska kyseistä allasta ei ole uimavesidirektiivin perusteella määritelty 
uimavedeksi eikä sitä käytetä pintavesidirektiivin mukaisesti juomaveden ottamiseen, kyseisiä 
direktiivejä ei ole rikottu. Lisäksi kyseisellä alueella ei ole lainkaan tai on vain rajoitetusti 
luontotyyppejä ja lajeja, jotka kuuluvat luontodirektiivin liitteiden I ja II soveltamisalaan.
Tällä välin Saksan erityissuojelualueiden verkko on valmistunut eikä siihen ole katsottu 
tarpeelliseksi lisätä kyseistä aluetta. Koska kantelun tekijä ei voinut esittää täydentäviä 
todistuksia, kantelun käsittely päätettiin vuonna 1997.

Pyynnöstä ryhtyä toimenpiteisiin EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan nojalla, kantelun 
tekijöille ilmoitettiin, ettei hakemuksessa esitettyjen tosiseikkojen perusteella yhteisön 
lainsäädännössä ole oikeusperustaa komissiolta pyydetylle toimelle Saksan liittotasavaltaa 
vastaan. Komissiota ei voida velvoittaa tällaisiin toimiin eikä sillä ole siihen yhteisön 
lainsäädännön nojalla valtuuksia.

Kantelun tekijöiden kirjettä tammikuulta vuodelta 2006 Syburger Brunnenin 
erityissuojelualueesta ei rekisteröity kanteluksi, koska yhteisön lakia ei ilmeisesti ollut rikottu.
Kantelun tekijät eivät toimittaneet linnuista tehdyn luettelon lisäksi, jossa esitetyt useimmat 
linnut eivät edes kuulu lintudirektiivin liitteeseen I, mitään tietoja tukemaan väitettyä tarvetta 
nimetä kyseinen alue erityissuojelualueeksi. Kantelun tekijälle ilmoitettiin tämän vuoksi, että 
Erlenbach bei Syburg on yhteisön tärkeänä pitämä alue (DE6932301) ja kuuluu mantereen 
luonnonmaantieteelliseen luetteloon, jonka komissio on antanut joulukuussa 2004, mutta 
mikään ei osoita tarvetta nimetä aluetta erityissuojelualueeksi. Lisäksi Baijerin 
erityissuojelualueverkko on nykyisellään katsottu kokonaisuudessaan tyydyttäväksi.

IV. Päätelmä

Vetoomuksessa esitetyt väitteet eivät ole uusia ja komissio on jo ennestään useaan eri kertaan 
arvioinut niitä. Komissio ei ole voinut todeta yhteisön lainsäädännön rikkomista ja säilyttää 
kantansa entisellään myös vetoomukseen nähden.


