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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0191/2006, którą złożyli Margot i Manfred Zippel (Niemcy), w sprawie 
domniemanego bezprawnego odprowadzania niebezpiecznych substancji przez władze 
okręgu Weißenburg do zbiorników przeciwpożarowych usytuowanych w obrębie zamku 
Syburg

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzą, że Komisja, Rada, Europejski Trybunał Sprawiedliwości 
i Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich złamali przepisy prawa Wspólnoty. Składający 
petycję informują, że są właścicielami i mieszkańcami XII-wiecznego zamku otoczonego fosą 
i twierdzą, że od 1978 r. władze okręgu Weißenburg bezprawnie zrzucają niebezpieczne 
substancje do zbiorników przeciwpożarowych usytuowanych w obrębie zamku oraz 
wyrzucają toksyczne odpady, naruszając tym samym szereg dyrektyw UE (np. w sprawie 
wody pitnej, wód podziemnych, ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory).

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 5 lipca 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 7 maja 2007 r.

I. Kontekst

Składający petycję na przestrzeni kilkudziesięciu lat wszczęli w tej sprawie kilka postępowań 
na mocy ustawodawstwa krajowego przed regionalnymi sądami. W przeszłości także zwracali 
uwagę Komisji na poruszony problem.

Złożyli oni, między innymi, skargę 1996/4468 zarejestrowaną w 1996 r. i dotyczącą 
odprowadzania zanieczyszczonych ścieków komunalnych do ich prywatnego zbiornika.
Zdaniem składających petycję właściwe władze zezwoliły na zrzut ścieków, naruszając tym 
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samym dyrektywę 91/271/EWG1 (dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych). Skarżący 
się utrzymywali, że woda ta zawiera substancje z rodzin i grup substancji wymienionych 
w szeregu dyrektyw dotyczących sektora wodnego. Ich zdaniem zanieczyszczona woda nie 
nadawała się w rezultacie do kąpieli ani picia. Twierdzili oni także, iż została naruszona 
dyrektywa 76/464/EWG2 (w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre 
substancje niebezpieczne) oraz dyrektywa 80/68/EWG3 (w sprawie ochrony wód gruntowych 
przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne).
Wskazywali oni w szczególności na chlorki, azotany i siarczany wymienione w wykazie I lub 
II dyrektywy dotyczącej ochrony wód gruntowych oraz w załączniku II do dyrektywy 
dotyczącej zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne.
Ponadto, według skarżących teren powinien podlegać ochronie na mocy dyrektywy 
92/43/EWG4 (w sprawie ochrony siedlisk naturalnych).

W kolejnych latach Komisja otrzymywała dalsze pisma od składających petycję, w których 
wskazywali oni na rzekome naruszenie dyrektyw dotyczących wody i odpadów, co nie mogło 
jednak zostać zweryfikowane na podstawie oceny dostarczonych przez nich informacji.

Dnia 20 kwietnia 2004 r. Margot i Manfred Zippel skierowali do Komisji wniosek 
na podstawie art. 175 Traktatu WE (obecnie art. 232 TWE) wzywający ją do wydania decyzji 
w celu złożenia skargi o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom wynikającym z art. 232 
ust.4 TWE ze strony Republiki Federalnej Niemiec. Powołując się na szereg dyrektyw 
środowiskowych, składający wniosek skarżyli się na rzekome zaniedbanie ze strony władz 
niemieckich, które od dziesięcioleci nie usunęły niebezpiecznych substancji ze zbiornika 
sąsiadującego z zamieszkałym przez nich zamkiem, co miało wpłynąć na jakość wody 
i uszkodzić mury zamku. Zwrócili się do Komisji z wnioskiem o nałożenie na Niemcy 
odszkodowania kompensacyjnego w wysokości 43 969 332 EUR powiększonego o 8% 
odsetek naliczanych począwszy od 01.01.1980 r. za szkody spowodowane nieusunięciem 
nielegalnych substancji ze zbiornika otaczającego ich zamek wodny.

W ostatnim czasie składający petycję wystąpili z żądaniem, by miejscu „Erlenbach bei 
Syburg” nadać status obszaru specjalnej ochrony (OSO) ze względu na strukturę siedliska 
oraz jego wartość ekologiczną. Nadanie faktycznego statusu obszaru specjalnej ochrony 
wymagałoby ponadto zastosowania określonych środków ochronnych.

II. Petycja

Przyczyną złożenia niniejszej petycji jest fakt, iż według składających petycję od 1978 r. 
władze okręgu nielegalnie odprowadzają toksyczne substancje odpadowe do ich zbiornika 
i zrzucają toksyczne odpady. Władze miejskie miały także nielegalnie zrzucać zakazane 
substancje z oczyszczalni ścieków w obszarze ochrony źródła wody pitnej „Syburger 
Brunnen”. Otaczający teren miałby podlegać ochronie na mocy dyrektywy siedliskowej 
i dyrektywy ptasiej.
Składający petycję przede wszystkim poddają krytyce rzekomą odmowę Komisji dotyczącą 

  
1 Dz.U. L 135 z 30.5.1991, str. 40-52.
2 Dz.U. L 129 z 18.5.1976, str. 23-29.
3 Dz.U. L 20 z 26.1.1980, str.43-48.
4 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7-50.
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otworzenia sprawy o uchybienie w związku z nielegalnym składowiskiem niebezpiecznych 
odpadów toksycznych. Na tej podstawie przedstawiają oni szereg zażaleń począwszy 
od rzekomego pogwałcenia praw człowieka przez Komisję aż do pogwałcenia niemieckiej 
konstytucji (art. 80) czy też Traktatu WE (art. 226). W punkcie „Skarga” składający petycję 
precyzują, że ich zażalenie dotyczy „różnych systematycznych i patologicznych przypadków 
łamania traktatów UE, naruszania prawa międzynarodowego i międzynarodowych konwencji 
przez instytucje UE (Komisję, Radę, Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich)”. Składający petycję odwołują się do art. 230 TWE 
i wyjaśniają dalej, że „petycja skupia się na kwestii środków, których powzięcie rozważy 
Parlament Europejski w celu uniknięcia w przyszłości arbitralnego zastosowania art. 226 
Traktatu WE, przepisu niezgodnego z prawem międzynarodowym”. Ponadto pytają oni, 
w jaki sposób według UE zostaną naprawione szkody, które ponieśli w rezultacie 
zastosowania art. 226 Traktatu WE.

III. Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja poddała ocenie skargę nr 1996/4468 i stwierdziła, że nielegalny zrzut odpadów nie 
ma miejsca. Rzeczonego zbiornika nie można uznać za jako kąpielisko zgodnie z definicją 
zawartą w dyrektywie dotyczącej wód w kąpieliskach ani nie wykorzystuje się go 
do pozyskiwania wody pitnej na mocy dyrektywy w sprawie wód powierzchniowych. Nie 
może być w związku z tym mowy o naruszeniu tychże dyrektyw. Ponadto na obszarze tym 
nie występują wcale lub też występują w bardzo ograniczonym stopniu typy siedlisk lub 
gatunków wymienione w załączniku I i II dyrektywy siedliskowej. Tymczasem wykaz 
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) należących do sieci niemieckiej został 
zamknięty i nie odnotowano konieczności wpisania do niego wyżej wymienionego terenu.
Jako że skarżący nie byli w stanie przedstawić dalszych koniecznych dowodów, skarga 
została zamknięta w 1997 r.

Odnośnie do wniosku o złożenie skargi o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom 
wynikającym z art. 175 Traktatu WE skarżących poinformowano, iż prawo wspólnotowe nie 
zawiera podstawy prawnej, na mocy której Komisja mogłaby wytoczyć takie postępowanie 
przeciwko Republice Federalnej Niemiec w oparciu o fakty przedstawione we wniosku.
Komisja nie może też zostać zobowiązana ani upoważniona na mocy prawa wspólnotowego 
do podjęcia takiego działania.

Pismo skarżących ze stycznia 2006 r. w sprawie żądania uczynienia z „Syburger Brunnen” 
obszaru specjalnej ochrony nie zostało zarejestrowane jako skarga ponieważ prawo 
wspólnotowe nie zostało w ewidentny sposób naruszone. Poza listą gatunków ptaków, 
z których większość nie figuruje nawet w załączniku I do dyrektywy ptasiej, skarżący nie 
przedstawiają żadnych informacji mogących uzasadnić konieczność nadania wymienionemu 
miejscu statusu OSO. Dlatego też poinformowano skarżących, że „Erlenbach bei Syburg” 
(DE6932301) jest obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty wymienionym na liście 
kontynentalnego regionu biogeograficznego przyjętej przez Komisję w grudniu 2004 r. Nic 
nie wskazuje jednak, by było konieczne nadanie mu statusu obszaru specjalnej ochrony.
Ponadto obecna klasyfikacja sieci bawarskich obszarów specjalnej ochrony jest ogólnie 
uznana za zadowalającą.

IV. WNIOSKI
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Zarzuty przedstawione w petycji nie są nowe i zostały już kilkakrotnie w przeszłości poddane 
ocenie Komisji, która nie dopatrzyła się naruszenia prawa wspólnotowego i utrzymuje to 
samo stanowisko w odniesieniu do niniejszej petycji.
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