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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0191/2006, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgie Margot un Manfred 
Zippel, par bīstamu vielu iespējamu nelikumīgu nopludināšanu ugunsdzēsības dīķos, kas 
atrodas uz Ziburgas pils zemes, un ko veikušas Vaisenburgas apgabala varas iestādes.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka Komisija, Padome, Eiropas Kopienu Tiesa un ombuds ir 
pārkāpuši Kopienas tiesības, un norāda, ka viņiem pieder divpadsmitā gadsimtā celta pils, 
kurā viņi dzīvo, un to ieskauj ar ūdeni pildīts grāvis, un ka kopš 1978. gada Vaisenburgas 
apgabala varas iestādes ir nelikumīgi nopludinājušas bīstamas vielas ugunsdzēsības dīķos, kas 
atrodas uz pils zemes, kā arī ir izgāzušas toksiskos atkritumus, tādējādi pārkāpjot vairākas ES 
direktīvas (piemēram, par dzeramo ūdeni, kā arī par dabisko biotopu un savvaļas floras un 
faunas aizsardzību).

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 5. jūlijā. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. maijā

I. Priekšvēsture

Lūgumraksta iesniedzēji, kuri par šo jautājumu jau pirms vairāk nekā desmit gadiem uzsāka 
tiesas prāvu apgabaltiesā saskaņā ar valsts tiesību aktiem, pievērš Komisijas uzmanību 
lūgumrakstā izteiktajai problēmai , kas minēta jau iepriekšējos iesniegumos. 

Starp šiem iesniegumiem ir 1996. gadā reģistrēta sūdzība Nr. 1996/4498 attiecībā uz neattīrītu 
piesārņotu komunālo notekūdeņu nopludināšanu viņu privātajā dīķī. Saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzēju teikto nopludināšanu atļāva kompetentās iestādes un pārkāpa Direktīvu 
91/2711/EEK (direktīva par komunālo notekūdeņu attīrīšanu). Sūdzības iesniedzēji apgalvo, 
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ka ūdens satur vielas, kas pieder pie vielām uz kurām attiecas direktīvas ūdens jomā. Viņi 
apgalvoja, ka piesārņoto ūdeni vairs nevar izmantot kā peldvietas ūdeni un kā dzeramo ūdeni. 
Viņi arī sūdzējās, ka ir pārkāpta Direktīva 76/464/EEK1 (direktīva par piesārņojumu, ko rada 
dažas bīstamas vielas, kuras novada Kopienas ūdens vidē) un Direktīva 80/68/EEK2 (par 
gruntsūdeņu aizsardzību pret dažu bīstamu vielu radītu piesārņojumu). Tas jo īpaši attiecas uz 
hlorīdu, nitrātiem un sulfātiem, kas norādīti direktīvas par gruntsūdeņiem I vai II sarakstā, vai 
direktīvas par bīstamām vielām II pielikumā. Visbeidzot, saskaņā ar sūdzības iesniedzēju 
teikto šo apgabalu būtu jāaizsargā saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK3 (direktīva par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas floras un faunas aizsardzību). 

Turpmākajos gados Komisija no lūgumraksta iesniedzējiem saņēma vairākas vēstules 
apgalvojot, ka ir pārkāpta direktīva par ūdeni un direktīva par notekūdeņiem, bet to nevar 
apstiprināt pēc lūgumraksta iesniedzēju sniegtās informācijas pārbaudes.

Zippel kungs un kundze 2004. gada 20. aprīlī Komisijai iesniedza pieteikumu, pamatojoties uz 
EK līguma 175. pantu (pašreizējais EK līguma 232. pants), pieprasot Komisijai pieņemt 
lēmumu, lai sagatavotu rīcību pret Vācijas Federatīvo Republiku par EK līguma 232. panta 
4. iedaļas neievērošanu. Atsaucoties uz vairākām Kopienas direktīvām vides jomā, sūdzības 
iesniedzēji sūdzējās par Vācijas varas iestādēm, kuras desmitiem gadu ir noraidījušas prasību 
attīrīt no bīstamajām vielām dīķi, kas atrodas blakus pilij, kurā dzīvo pieteikuma iesniedzēji, 
jo tās ietekmē ūdens kvalitāti un bojā pils sienas. Viņi pieprasa Komisijai noteikt Vācijai 
samaksāt kompensāciju 43 969 332 eiro un procentus 8 % apmērā no summas, sākot no 
1980. gada 1. janvāra, par kaitējumu, kas nodarīts, neattīrot pilij blakus esošo dīķi no 
nelikumīgi nopludinātajām vielām. 

Nesen lūgumraksta iesniedzēji iesniedza sūdzību, ka Erlenbahas apvidu pie Ziburgas tā 
biotopu struktūras un ekoloģisko vērtību dēļ būtu nepieciešams noteikt par īpaši 
aizsargājamas teritoriju. Turklāt īpaši aizsargājamai teritorijai būtu nepieciešami konkrēti 
aizsardzības pasākumi.

II. Lūgumraksts

Lūgumraksta pamats ir lūgumraksta iesniedzēju sūdzība, ka kopš 1978. gada valsts varas 
iestādes ir nelikumīgi nopludinājušas viņiem piederošajā dīķī toksisku atkritumu vielas un 
izgāzušas toksiskos atkritumus. Pašvaldības iestāde arī ir nelegāli nopludinājusi aizliegtas 
vielas no tās ūdens attīrīšanas iekārtām, novadot tās aizsargātā teritorijā dzeramā ūdens 
ieguvei, kurā atrodas Ziburgas avots. Apkārtne būtu aizsargājamā teritorija saskaņā ar 
direktīvu par dzīvotnēm un direktīvu par savvaļas putniem.

Galvenokārt lūgumraksta iesniedzēji kritizē Komisijas atteikumu ierosināt lietu par 
pārkāpumu attiecībā uz bīstamu toksisko atkritumu nelikumīgu izgāztuvi. Balstoties uz to, 
viņi pauž vairākus apsvērumus par to, ka Komisija ir pārkāpusi cilvēktiesības un ka ir 
pārkāpta Vācijas konstitūcija (80. pants), kā arī EK līgums (226. pants) un arī par citiem 
pārkāpumiem. Iedaļā „Sūdzība” viņi norāda, ka sūdzība ir vērsta pret „ES institūciju 
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(Komisija, Padome, Eiropas Kopienu Tiesa un ombuds) dažādiem sistemātiskiem un 
nopietniem EK līgumu pārkāpumiem, starptautisko tiesību un starptautisko konvenciju 
pārkāpumiem”. Lūgumraksta iesniedzēji atsaucas uz EK līguma 230. pantu un paskaidro, ka 
„lūgumrakstā uzmanība pievērsta jautājumam par to, kādus pasākumus Eiropas Parlaments 
apsvērs, lai turpmāk izvairītos no EK līguma 226. panta patvaļīgas piemērošanas, kas ir 
pretrunā ar starptautiskajām tiesībām”. Viņi arī prasa, kā ES apsver iespēju atlīdzināt 
lūgumraksta iesniedzējiem nodarīto kaitējumu, piemērojot EK līguma 226. pantu. 

III. Komisijas piezīmes par šo lūgumrakstu

Komisija novērtēja sūdzību Nr. 1996/4468 un secināja, ka nelikumīga nopludināšana nav 
notikusi. Ņemot vērā, ka minētais dīķis nav definēts kā peldvietas ūdens saskaņā ar direktīvu 
par peldvietu ūdeni un netiek izmantots dzeram ūdens ieguvei saskaņā ar direktīvu par 
dzeramā ūdens ieguvei paredzēto virszemes ūdeni, šīs direktīvas nav pārkāptas. Turklāt šajā 
teritorijā nav atrodami vai ir reti sastopami biotopi vai sugas, uz kurām attiecas direktīvas par 
dzīvotnēm I un II pielikums. Šajā laika posmā ir izveidots Kopienas nozīmes teritoriju (SCI) 
Vācijas tīkls un šīs teritorijas iekļaušana nav nepieciešama. Tā kā sūdzības iesniedzēji 
nevarēja sniegt nepieciešamos papildu pierādījumus, sūdzību 1977. gadā slēdza.

Attiecībā uz iesniegumu, lai uzsāktu darbību attiecībā uz EK līguma 175. panta neievērošanu, 
sūdzības iesniedzējus informēja, ka Kopienas tiesību aktā nav norādīts juridiskais pamats 
pieprasītajai Kopienas darbībai pret Vācijas Federatīvo Republiku, balstoties uz iesniegumā 
norādītajiem faktiem. Komisijai nav nedz saistības veikt šādu darbību, nedz arī ir pilnvaras to 
darīt saskaņā ar Kopienas tiesībām.

Sūdzības iesniedzēju 2006. gada janvāra vēstuli, kurā izteikta prasība piešķirt īpašas teritorijas 
statusu teritorijai, kurā atrodas Ziburgas avots, nereģistrēja kā sūdzību, jo bija acīmredzams, 
ka Kopienas tiesības nav pārkāptas. Papildus putnu sarakstam, no kuriem daudzi nav pat 
uzskaitīti direktīvas par savvaļas putniem I pielikumā, sūdzības iesniedzēji vispār nesniedza 
nekādu informāciju, kas varētu pamatot pieprasīto nepieciešamību piešķirt teritorijai īpaši 
aizsargājamas teritorijas statusu. Tāpēc sūdzības iesniedzējus informēja, ka Erlenbahas apvidu 
pie Ziburgas (DE6932301) SCI tīkls ir iekļāvis kontinenta bioģeogrāfiskajā sarakstā, kuru 
2004. gada decembrī ir apstiprinājusi Komisija, bet nav pazīmju, kas pamatotu 
nepieciešamību piešķirt teritorijai īpaši aizsargājamas teritorijas statusu. Turklāt pašreizējais 
Bavārijas īpaši aizsargājamas teritorijas tīkla statuss kopumā tiek uzskatīts par apmierinošu.

IV. Secinājumi

Lūgumraksta iesniedzēju izteiktās sūdzības nav jaunas un Komisija tās ir pārbaudījusi jau 
agrāk. Komisija nav atklājusi Kopienas tiesību pārkāpumu un pauž šo nostāju arī attiecībā uz 
minēto lūgumrakstu.


