
CM\667750NL.doc PE 388.742

Externe Vertaling

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissie verzoekschriften

7.05.2007

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 191/2006, ingediend door Margot en Manfred Zippel (Duitse
nationaliteit), over de vermeende illegale storting van gevaarlijke stoffen door de 
autoriteiten van het district Weißenburg in de brandblusbassins op het terrein van 
Schloss Syburg

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners beweren dat de Commissie, de Raad, het Europees Hof van Justitie en de 
Ombudsman het Gemeenschapsrecht schenden. Zij wijzen er namelijk op dat zij een twaalfde-
eeuws kasteel met een gracht bezitten en bewonen en dat de autoriteiten van het district 
Weißenburg sinds 1978 illegaal gevaarlijke stoffen in de brandblusbassins op het terrein van 
het kasteel lozen en giftig afval dumpen en zo een aantal EU-richtlijnen schenden 
(bijvoorbeeld betreffende drinkwater, grondwater en de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna)

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 juli 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, 
lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 mei 2007

I. Achtergrond

Indieners hebben gedurende de afgelopen decennia onder nationaal recht verscheidene 
processen aangespannen die voor de regionale rechtbanken hebben gediend; ook hebben ze de 
Commissie in het verleden via enkele klachten gewezen op het probleem dat thans in hun 
verzoekschrift aan de orde is.

Een van deze klachten, met het nummer 1996/4468, werd in 1996 geregistreerd en betrof de 
lozing van vervuild stedelijk afvalwater in hun privébassin zonder behandeling vooraf. 
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Volgens indieners was deze lozing door de bevoegde instanties toegestaan, maar betekende ze 
een overtreding van Richtlijn 91/271/EEG1 (de Afvalwaterrichtlijn). De klagers stelden dat 
het water stoffen bevat die behoren tot families en groepen van stoffen waarop verscheidene 
richtlijnen in de watersector van toepassing zijn. Ze stelden dat het vervuilde water verder niet 
als zwem- of drinkwater kon worden gebruikt. Ook stelden zij dat er sprake is van overtreding 
van Richtlijn 76/464/EEG2 (de Richtlijn gevaarlijke stoffen) en Richtlijn 80/68/EEG3 (de 
Grondwaterrichtlijn). Het gaat vooral om chloride, nitraten en sulfaten, zoals genoemd in lijst 
I of II van de Grondwaterrichtlijn, of in bijlage II van de Richtlijn gevaarlijke stoffen. Ten 
slotte zou het gebied volgens de klagers moeten worden beschermd krachtens Richtlijn 
92/43/EEG4 (de Habitatrichtlijn). 

In de jaren daarop ontving de Commissie van indieners nog enkele brieven waarin gesteld 
werd dat er sprake zou zijn van overtreding van de richtlijnen inzake water en lozingen; dit 
kon na bestudering van de informatie die door hen werd verstrekt, echter niet worden 
bevestigd. 

De heer en mevrouw Zippel dienden op 20 april bij de Commissie een aanvraag in op grond 
van artikel 175 van het EG-Verdrag (tegenwoordig artikel 232 van het EG-Verdrag), waarin 
ze de Commissie verzochten een besluit te nemen tot het voorbereiden van gerechtelijke 
stappen aangezien de Duitse Bondsrepubliek naliet te handelen krachtens artikel 242, lid 4 
van het EG-Verdrag. Verwijzend naar verscheidene communautaire milieurichtlijnen deden
aanvragers hun beklag over de Duitse autoriteiten die jarenlang zouden hebben verzuimd 
giftige stoffen te verwijderen uit het bassin dat is gelegen bij het kasteel waar aanvragers 
wonen – stoffen die de waterkwaliteit zouden schaden en de muren van het kasteel zouden 
kunnen aantasten. Zij verzochten de Commissie om Duitsland te verplichten tot het betalen
van een schadevergoeding van 43 969 332 EUR, vermeerderd met een rente van 8% gerekend 
vanaf 1 januari 1980, wegens geleden schade door het niet verwijderen van illegale stoffen uit 
het bassin rond hun door water omringde kasteel. 

Zeer recentelijk hebben indieners geëist dat het gebied ‘Erlenbach bei Syburg’ vanwege zijn 
habitatstructuren en ecologische waarde als speciale beschermingszone (SBZ) moeten worden 
aangemerkt. Wanneer het gebied eenmaal de status van SBZ bezit, zouden er ook speciale 
beschermingsmaatregelen vereist zijn. 

II. Het verzoekschrift

Achtergrond van het verzoekschrift vormt de bewering van indieners dat de regionale 
overheden sinds 1978 illegaal giftige stoffen in hun bassin lozen en giftig afval storten. De 
gemeente zou ook op illegale wijze verboden stoffen van haar waterbehandelingsinstallatie 
lozen in het beschermde drinkwaterwingebied rond de ‘Syburger Brunnen’. Het omliggende 
gebied zou een beschermd terrein zijn dat onder de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn valt. 

Indieners hebben vooral kritiek vanwege de vermeende weigering van de Commissie om een 
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procedure aan te spannen wegens het illegaal storten van giftig afval. Op grond daarvan 
werken ze verscheidene ideeën uit, die uiteenlopen van vermeende schendingen van de 
rechten van de mens door de Commissie tot schending van de Duitse grondwet (artikel 80) of 
zelfs schending van het EG-Verdrag (artikel 226). Onder de kop ‘Klacht’ zetten ze uiteen dat 
hun klacht is gericht tegen ‘de meest uiteenlopende, systematische en pathologische 
overtredingen van het EG-Verdrag, schendingen van het internationale recht en internationale 
verdragen door de instellingen van de EU (de Commissie, de Raad, het Hof van Justitie en de 
Ombudsman)’. Indieners wijzen speciaal op artikel 230 van het EG-Verdrag en zetten verder 
uiteen dat ‘het verzoekschrift zich vooral concentreert op de vraag welke maatregelen het 
Europees Parlement zal overwegen om in de toekomst de willekeurige toepassing te 
vermijden van artikel 226 van het EG-Verdrag, een bepaling die indruist tegen het 
internationale recht’. Zij vragen verder hoe volgens de EU de schade die zij door toepassing 
van artikel 226 van het EG-Verdrag geleden hebben, zal worden vergoed. 

III. Opmerkingen van de Commissie betreffende dit verzoekschrift

De klacht onder nummer 1996/4468 werd bestudeerd door de Commissie die concludeerde
dat er geen sprake is van illegale lozing. Gezien het feit dat het bassin in kwestie niet 
bekendstaat als zwemwater dat onder de Zwemwaterrichtlijn valt en ook niet gebruikt wordt 
voor de winning van drinkwater krachtens de Drinkwaterrichtlijn, kan van overtreding van 
deze richtlijnen geen sprake zijn. Verder zijn er in het gebied geen – of slechts weinig –
bijzondere habitattypen of soorten te vinden die onder bijlage I of II van de Habitatrichtlijn 
vallen. Het Duitse netwerk van gebieden van communautair belang (GCB’s) is inmiddels 
reeds afgerond, zonder dat het noodzakelijk bleek dit gebied daarin op te nemen. Aangezien 
de klagers geen verdere bewijzen konden aanvoeren, werd de klacht in 1997 gesloten. 

Wat betreft de aanvraag om krachtens artikel 175 van het EG-Verslag een procedure wegens 
nalatigheid te beginnen, werd aan klagers meegedeeld dat de communautaire wetgeving geen 
wettelijke basis biedt voor de procedure die de Commissie tegen de Duitse Bondsrepubliek
zou moeten aanspannen wegens de feiten die in de aanvraag worden genoemd. De Commissie 
kan niet worden verplicht een dergelijke stap te nemen, noch is zij krachtens de 
communautaire wetgeving gemachtigd dit te doen. 

De brief van klager van januari 2006 betreffende de SBZ ‘Syburger Brunnen’ was niet als 
klacht geregistreerd omdat er klaarblijkelijk geen communautaire wetgeving was overtreden. 
Afgezien van een lijst van vogels, waarvan de meeste niets eens in bijlage I van de 
Vogelrichtlijn zijn opgenomen, konden klagers geen enkele informatie bieden waarmee ze 
hun stelling konden onderbouwen dat het gebied als SBZ diende te worden aangewezen. Aan 
klager werd derhalve meegedeeld dat het gebied ‘Erlenbach bei Syburg’ (DE6932301)
weliswaar een GCB is dat is opgenomen in de continentale biogeografische lijst die in 
december 2004 door de Commissie werd aangenomen, maar dat er geen gegevens zijn op 
grond waarvan kan worden aangetoond dat het gebied als SBZ dient te worden aangewezen. 
Bovendien wordt de huidige omvang van het Beierse netwerk van speciale 
beschermingszones over het algemeen als bevredigend beschouwd.  

IV. Conclusies

De beweringen die in het verzoekschrift worden gedaan, zijn niet nieuw en zijn in het 
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verleden reeds meerdere malen door de Commissie onderzocht. De Commissie had geen 
overtreding van de communautaire wetgeving geconstateerd en handhaaft dit standpunt ook 
ten aanzien van dit verzoekschrift.


