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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Margot és Manfred Zippel, német állampolgárok által benyújtott 0191/2006 sz. petíció 
a weißenburgi körzeti hatóságok által állítólag a syburgi kastély közelében lévő tűzoltó 
medencékbe illegálisan kieresztett veszélyes anyagokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói azt állítják, hogy a Bizottság, a Tanács, az Európai Bíróság és az európai 
ombudsman megsértették a közösségi jogot, és közlik, hogy a tulajdonukat képező 
tizenkettedik századi, várárokkal körülvett kastélyban laknak, és a weißenburgi körzeti 
hatóságok 1978 óta illegálisan veszélyes anyagot eresztenek a kastély területén lévő tűzoltó 
medencékbe, és mérgező hulladékokat raknak le, amivel számos EU-irányelvet megsértenek 
(például az ivóvízről, a talajvízről, valamint a természetes élőhelyekről és a vadon élő állatok 
és növények védelméről szóló irányelveket).

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. július 5. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. május 7-én kapott válasz.

I. Háttér

A petíció benyújtói, akik a nemzeti jog alapján évtizedek óta több keresetet indítottak a 
regionális bíróságokon, a korábbi beadványaikkal a Bizottság figyelmét is felhívták a 
petíciójukban tárgyalt problémákra. 

E beadványok közül az 1996/4468. sz. panaszt 1996-ban vették nyilvántartásba, amely a saját 
medencéikbe kezelés nélkül kieresztett szennyezett települési szennyvízről szólt. A petíció 
benyújtói szerint a kibocsátást az illetékes hatóságok engedélyezték, és ezzel megsértették a 
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91/271/EGK irányelvet1 (a települési szennyvízről szóló irányelv). A panaszosok azt 
állították, hogy a víz olyan anyagcsaládokba és -csoportokba tartozó anyagokat tartalmaz, 
amelyeket a vízhez kapcsolódó ágazatokban számos irányelv szabályoz. Állításuk szerint a 
szennyezett víz már nem használható fel fürdő- vagy ivóvízként. A panaszosok szerint a 
76/464/EGK irányelv2 (a veszélyes anyagokról szóló irányelv) és a 80/68/EGK irányelv3 (a 
talajvízről szóló irányelv) megsértése is fennáll. Itt különösen a talajvízről szóló irányelv I. és 
II. mellékletének és a veszélyes anyagokról szóló irányelv II. mellékletének listájában 
felsorolt kloridokról, nitrátokról és szulfátokról van szó. Végezetül a panaszosok szerint a 
területet a 92/43/EGK irányelv4 (élőhely-irányelv) értelmében védettnek kell nyilvánítani.

Az elkövetkező években a Bizottság újabb leveleket kapott a petíció benyújtóitól, amelyben a 
vízről és a hulladékról szóló irányelvek megsértéséről tettek kijelentéseket, amit azonban az 
általuk benyújtott információk értékelését követően nem lehetett megerősíteni.

Zippel úr és Zippel asszony az EK-Szerződés 175. cikke (jelenleg az EK-Szerződés 232. 
cikke) alapján 2004. április 20-án kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz, amelyben felkérték a 
Bizottságot, hogy hozzon határozatot egy arra irányuló kereset előkészítése céljából, hogy a 
Németországi Szövetségi Köztársaság mulasztást követett el az EK-Szerződés 232. cikkének 
(4) bekezdése tekintetében. Több közösségi környezetvédelmi irányelvre hivatkozva a 
kérelmezők panaszt emeltek a német hatóságokkal szemben, amelyek évtizedekig nem 
törődtek azzal, hogy eltávolítsák a kastély melletti medencékben lévő veszélyes anyagokat, 
ahol a kérelmezők laknak, ami hátrányosan hatott a vízminőségre és károsította a kastély 
falait. Felkérték a Bizottságot, hogy szabjon ki Németországra 43 969 332 EUR összegű 
kártérítést, valamint 1980. január 1-jéig visszamenőleg 8%-os kamatot az amiatt felmerülő 
károkért, hogy nem távolították el az illegális anyagokat a vízikastélyt övező medencéből.

Legutóbb a petíció benyújtói azt terjesztették elő, hogy az „Erlenbach bei Syburg” élőhelyet –
az élőhely struktúrája és ökológiai értéke miatt – különleges madárvédelmi területnek (KMT) 
kell nyilvánítani. A tényleges KMT-státusz emellett bizonyos védelmi intézkedéseket tenne 
szükségessé.

II. A petíció

A petíció hátterét a petíció benyújtóinak azon állítása képezi, hogy 1978 óta a megyei hatóság 
illegálisan eresztett toxikus hulladékanyagokat a medencéjükbe és ott toxikus hulladékot
rakott le. Állításuk szerint az önkormányzat egyben illegálisan tiltott anyagokat is eresztett 
szennyvízkezelő telepéből a „Syburger Brunnen” patak ivóvízvédelmi területére. Az 
élőhelyekről és a vadon élő madarakról szóló irányelv értelmében a környező terület védett 
természeti területnek minősül.

A petíció benyújtói elsősorban azt bírálják, hogy a Bizottság állítólag elutasította a jogsértési 
eljárás megindítását a veszélyes toxikus hulladékok illegális hulladéklerakói miatt. Ennek 
alapján különböző elképzeléseket alakítanak ki, kezdve azzal, hogy a Bizottság megsértette az 

  
1 HL L 135., 1991.5.30., 40–52. o.
2 HL L 129., 1976.5.18., 23–29. o.
3 HL L 20., 1980.1.26., 43–48. o.
4 HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.
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emberi jogokat, egészen addig, hogy az EK-Szerződés (226. cikk) sérti a német alkotmányt 
(80. cikk) stb. A „Panasz” címszó alatt megjelölik, hogy panaszuk „az EU szerződéseinek 
különböző, módszeres és beteges megsértése, valamint a nemzetközi jognak és a nemzetközi 
egyezményeknek az EU intézményei (Bizottság, Tanács, Bíróság, ombudsman) általi 
megsértése” ellen irányul. A petíció benyújtói az EK-Szerződés 230. cikkére hivatkozva 
kifejtik továbbá, hogy „a petíció arra a kérdésre összpontosít, hogy az Európai Parlament 
milyen intézkedéseket vesz fontolóra annak érdekében, hogy a jövőben elkerülje az EK-
Szerződés 226. cikkének, ezt a nemzetközi jogot sértő rendelkezésnek az önkényes 
alkalmazását.” Felteszi továbbá a kérdést, hogy az EU miképpen kívánja orvosolni a petíció 
benyújtói számára az EK-Szerződés 226. cikkének alkalmazása következtében felmerülő 
károkat.

III. A Bizottság megállapításai a petícióval kapcsolatban

A Bizottság értékelte az 1996/4468. sz. panaszt, és megállapította, hogy nem történt illegális 
kibocsátás. Mivel a szóban forgó medence nem minősül fürdővíznek a fürdővízről szóló 
irányelv értelmében, és ivóvíz kivonására sem használják a felületi vizekről szóló irányelv 
szerint, ezeket az irányelveket nem sértették meg. Ezenkívül a területen nem – vagy csak 
nagyon korlátozott mértékben – találhatók olyan élőhelytípusok vagy fajok, amelyek az 
élőhelyekről szóló irányelv I. és II. mellékletének hatálya alá tartoznak. A közösségi 
jelentőségű területek német hálózatát időközben kialakították, és nem tartották szükségesnek 
ebbe bevonni az említett élőhelyet. Mivel a panaszos nem tudott további bizonyítékokat 
benyújtani, a panaszt 1997-ben lezárták.

Azt a kérelmet illetően, hogy az EK-Szerződés 175. cikke szerint mulasztás miatt indítsanak 
keresetet, tájékoztatták a panaszost, hogy a kérelemben ismertetett tények alapján a közösségi 
jogban nincs jogalap arra, hogy a Bizottság a kérelemnek megfelelően fellépjen a 
Németországi Szövetségi Köztársasággal szemben. A Bizottság nem kötelezhető ilyen 
fellépésre, és a közösségi jog sem hatalmazza fel erre.

A panaszos 2006. januári levelét, amelyben kéri a „Syburger Brunnen” KMT-ként való 
elismerését, nem panaszként vették nyilvántartásba, mivel a közösségi jog láthatóan nem 
sérült. A madarak felsorolásától eltekintve – amelyek többsége nem szerepel a vadon élő 
madarakról szóló irányelv I. mellékletében – a panaszos egyáltalán nem nyújtott be olyan 
információt, amely alátámasztaná az élőhely KMT-ként való kijelölésének szükségességét. A 
panaszost ezért tájékoztatták, hogy az „Erlenbach bei Syburg” élőhelyet (DE6932301) 
közösségi jelentőségű területként felvették a Bizottság által 2004 decemberében elfogadott 
kontinentális biogeográfiai jegyzékbe, azonban semmi sem utal arra, hogy indokoltan 
szükséges lenne az élőhelyet KMT-nek nyilvánítani. Ráadásul a bajor KMT-hálózat jelenlegi 
helyzetét összességében megfelelőnek ítélték.

IV. Következtetések

A petícióban előterjesztett állítások nem újak, és a Bizottság ezeket korábban már több 
alkalommal értékelte. A Bizottság nem tudta megállapítani a közösségi jog megsértését, és a 
petícióval kapcsolatban is fenntartja ezt az álláspontját. 


