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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0191/2006 mressqa minn Margot u Manfred Zippel (ta' nazzjonalità
Ġermaniża), dwar l-allegat skarikar illegali ta’ sustanzi perikolużi mill-Awtoritajiet 
Distrettwali ta’ Weißenburg f’għadajjar tat-tifi tan-nar li jinsabu fl-inħawi ta’ Schloss 
Syburg

1. Sommarju tal-petizzjoni

Ir-rikorrenti jallegaw ksur tad-dritt Komunitarju mill-Kummissjoni, il-Kunsill, il-Qorti tal-
Ġustizzja Ewropea u l-Ombudsman, u jindikaw li huma jippossjedu u joqogħdu f’kastell tas-
seklu tnax imdawwar bl-ilma u li sa mill-1978, l-Awtoritajiet Distrettwali ta’ Weißenburg
ilhom jiskarikaw b’mod illegali sustanzi perikolużi f’għadajjar tat-tifi tan-nar li jinstabu fuq l-
artijiet tal-kastell, kif ukoll jarmu skart tossiku bi ksur ta’ numru ta’ direttivi ta’ l-UE (li 
jikkonċernaw, per eżempju, l-ilma tax-xorb, l-ilma ta’ l-art u l-konservazzjoni ta’ l-ambjent 
naturali u flora u l-fawna selvaġġi). 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar il-5 ta’ Lulju 2006. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar is-7 ta’ Mejju 2007.

I. Sfond

Ir-rikorrenti, li ilhom iressqu għadd ta’ kawżi taħt il-liġi nazzjonali fuq l-istess kwistjoni għal
għexieren ta’ snin quddiem il-qorti reġjonali, ġibdu wkoll l-attenzjoni tal-Kummissjoni għall-
problema in kwistjoni fil-petizzjoni tagħhom minn sottomissjonijiet li saru fil-passat. 

Fost dawn is-sottomissjonijiet l-ilment 1996/4468 kien irreġistrat fl-1996 u jikkonċerna l-
iskarikar ta’ ilma urban mniġġes mormii fl-għadira privata tagħhom mingħajr ma kien trattat.  
Skond ir-rikorrenti, l-iskarikar kien awtorizzat mill-awtoritajiet kompetenti u kiser id-
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Direttiva 91/271/KEE1 (Direttiva dwar ilma urban mormi) ). L-ilmentaturi sostnew li l-ilma 
kien fih sustanzi li jappertjenu għal familji u gruppi ta’ sustanzi inklużi f’firxa ta’ direttivi fis-
settur ta’ l-ilma. Huma sostnew li l-ilma mniġġes ma setax jerġa’ jintuża għall-għawm jew 
bħala ilma tax-xorb. Huma sostnew ukoll li kien hemm ksur tad-Direttiva 76/464/KEE 2

(Direttiva dwar sustanzi perikolużi) u Direttiva 80/68/KEE3 (Direttiva dwar ilma ta’ taħt l-
art). Dan jikkonċerna partikolarment il-klorur, nitrati u sulfati inklużi jew f’listi I u II tad-
Direttiva dwar l-ilma ta’ taħt l-art jew f’Anness II tad-Direttiva dwar sustanzi perikolużi.  Fl-
aħħarnetr, skond l-ilmentaturi, is-sit għandu jkun protett skond id-Direttiva 92/43/KEE 4

(Direttiva dwar l-Ambjent) 

Fis-snin ta’ wara, il-Kummissjoni rċeviet ittri oħra ming]andh rikorrenti li allegaw ksur tad-
direttivi dwar l-ilma u l-iskart li, mandankollu, ma setgħux ikunu vverifikati wara 
evalwazzjoni ta’ l-informazzjoni pprovduta minnhom. 

Is-Sinjur u s-Sinjura Zippel għamlu rikors fl-20 ta’ April 2004 lill-Kummissjoni fuq il-bażi ta’
l-Artikolu 175 KE (issa l-Artikolu 232 KE) fejn saqsew lill-Kummissjoni biex tieħu deċiżjoni 
biex tieħu passi kontra n-nuqqas mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja li taġixxi skond l-
Artikolu 232(4) KE. B’referenza għal numru ta’ direttivi ambjentali tal-Komunità, ir-
rikorrenti ilmentaw dwar l-awtoritiajiet Ġermaniżi li għal għexieren ta’ snin naqqsu li jneħħu 
sustanzi perikolużi fl-għadira viċin il-kastell fejn jgħixu l-applikanti, li jaffettwa l-kwalità ta’ 
l-ilma u jagħmel ħsara lill-ħitan tal-kastell.  Huma saqsew lill-Kummissjoni biex timponi fuq 
il-Ġermanja ħlas ta’ kumpens ta’ 43,969,332 € kif ukoll imgħaxijiet ta’ 8% mill-1.1.1980 ‘il 
quddiem fuq ħsarat li saru minħabba li ma tneħħewx is-sustanzi illegali mill-għadira madwar 
il-kastell tagħhom. 

L-aktar reċenti, ir-rikorrent ressaq l-argument li s-sit “Erlenbach bei Syburg” għandu, 
minħabba l-istrutturi ambjentali u l-valur ekoloġiku tiegħu, jkun magħżul bħala ŻPS (Żona ta’ 
Protezzjoni Speċjali). L-istejtus ŻPS fattwali ukoll jeħtieġ ċerti miżuri ta’ protezzjoni. 

II. Il-petizzjoni

L-isfond tal-petizzjoni hu l-argument tar-rikorrenti li sa mill-1978 l-awtortajiet tal-post kienu 
qed jiskarikaw illegalment sustanzi ta’ skart tossiku fl-għadira tagħhom u jiddepożitaw skart 
tossiku. Il-muniċipalità kienet ukoll qed tiskarika b’mod illegali sustanzi pprojbiti mill-
impjant ta’ ilma tagħha fis-sit ta’ protezzjoni ta’ l-ilma tax-xorb tax-xmara Syburger Brunnen. 
L-inħawi tal-viċin huma wkoll sit protett skond id-Direttiva dwar l-Ambjenti Naturali u l-
Għasafar Selvaġġi. 

Ir-rikorrenti jikkritikaw l-aktar l-allegat rifjut mill-Kumissjoni li tibda proċeduri ta’ ksur għal 
rimi illegali ta’ skart tossiku perikoluż.  Huma jiżviluppaw fuq din il-bażi numru ta’ ideat li 
jvarjaw minn allegat ksur ta’ drittijiet tal-bniedem mill-Kummissjoni għal ksur tal-
Kostituzzjoni Ġermaniża. (Art. 80) permezz tat-Trattat tal-KE (Art. 226) eċċ. Taħt it-titlu 
“Ilment” huma jispeċifikaw li l-ilment tagħhom huwa direttament kontra “ksur varjat, 
sistematiku u patoloġiku tat-Trattati ta’ l-UE, ksur tad-dritt internazzjonali u konvenzjonijiet
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internazzjonali mill-istituzzjonijiet ta’ l-UE (il-Kummissjoni, il-Kunsill, il-Qorti tal-Ġustizzja 
u l-Ombudsman).” Ir-rikorrenti jagħmlu referenza għall-Art. 230 KE u jkomplu jispjegaw li l-
“petizzjoni qed tikkonċentra fuq il-mistoqsija dwar x’miżuri qed jikkunsidra l-Parlament 
Ewropew biex fil-futur jevita l-applikazzjoni arbitrarja ta’ l-Artikolu 226 KE, dispożizzjoni li 
tmur kontra d-dritt internazzjonali”. Huma jkomplu jsaqsu kif l-UE qed tikkunsidra li 
tirrimedja l-ħsarat soffruti mir-rikorrenti skond l-applikazzjoni ta’ l-Art. 226 KE. 

III. Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-każ ta’ l-ilment 1996/4468 kien evalwat mill-Kummissjoni li sabet li ma kienx hemm 
skarikar illegali. Minħabba li l-għadira in kwistjoni mhix definita bħala ilma għall-għawm 
taħt id-Direttiva dwar l-Ilma għall-Għawm u lanqas tintuża biex jittieħed ilma għax-xorb taħt 
id-Direttiva dwar l-Ilma tal-Wiċċ, dawk id-direttivi ma ġewx miksura. Aktar minn hekk, l-
inħawi ma jinkludux, jew jinkludu biss m’mod mill-aktar limitat, tipi ta’ ambjent jew speċi li 
jaqgħu taħt l-Annessi I and II tad-Direttiva dwar l-Ambjenti Naturali. In-netwerk Ġermaniż 
ta’ l-SCIs sadattant tlesta mingħajr ma nħass il-bżonn ta’ l-inklużjoni tas-sit.  Minħabba li l-
ilmentaturi ma setgħux jipprovdu aktar evidenza utli, l-ilment ingħalaq fl-1997. 

Fir-rigward ta’ l-applikazzjoni bil-għan li twassal għal azzjoni dwar nuqqas taħt l-Artikolu
175 KE, l-ilmentaturi ġew infurmati li d-dritt Komunitarju ma jinkludix bażi legali għall-
azzjoni mitluba mill-Kummissjoni kontra r-Repubblika Federali Ġermaniża fuq il-bażi ta’ l-
informazzjoni pprovduta fl-applikazzjoni.  Il-Kummissjoni la tista’ tkun obbligata biex tieħu 
azzjoni bħal din u lanqas tista’ tingħata s-saħħa li tagħmel dan taħt id-dritt Komunitarju. 

L-ittra ta’ l-ilmentaturi ta’ Jannar 2006 rigward l-allegata ŻPS “Syburger Brunnen" ma kinitx 
irreġistrata bħala ilment minħabba li ovvjament ma kien hemm l-ebda ksur tad-dritt 
Komunitarju. Minbarra l-lista ta’ l-għasafar, li ħafna minnhom lanqas huma mniżżla f’Anness 
I tad-Direttiva dwar l-Għasafar Selvaġġi, daw li qed iressqu l-ilment ma pprovdew l-ebda 
informazzjoni li tista’ ssaħħaħ it-talba għall-bżonn li dan is-sit jintgħażel bħala ŻPS. L-
ilmentatur għalhekk ġie infurmat li s-sit “Erlenbach bei Syburg” (DE6932301) huwa SCI 
inkluż fil-lista bioġeografika Kontinentali adotta mill-Kummissjoni f’Diċembru 2004., imma 
li ma hemm l-ebda indikazzjoni li tista’ tagħti prova tal-bżonn li dan is-sit jintgħażel bħala 
ŻPS. Aktar minn hekk, l-istejtus kurrenti tan-netwerk Bavarjan–ŻPS huwa meqjus b’mod 
ġenerali bħala sodisfaċenti. 

IV. Konklużjonijiet

L-allegazzjonijiet imressqa fil-petizzjoni m’humiex ġodda u kienu diġà ġew evalwati mill-
Kummissjoni fil-passat f’diversi okkażjonijiet.  Il-Kummissjoni ma setgħetx issib ksur tad-
dritt Komunitarju Komunitarja u żżomm ukoll din il-pożizzjoni fir-rigward tal-petizzjoni. 


