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Petiţia 0191/2006, adresată de Margot şi Manfred Zippel, de naţionalitate germană, 
privind presupusa evacuare ilegală de substanţe periculoase de către autorităţile 
districtuale din Weißenburg în bazinele împotriva incendiilor situate pe terenurile 
Schloss Syburg

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarii pretind încălcarea dreptului comunitar de către Comisie, Consiliu, Curtea 
Europeană de Justiţie şi Ombudsman, arătând că aceştia deţin şi locuiesc într-un castel din 
secolul al XII-lea, înconjurat de un şanţ cu apă, şi că, începând cu 1978, autorităţile 
districtuale din Weißenburg evacuează în mod ilegal substanţe periculoase în bazinele 
împotriva incendiilor situate pe terenurile castelului, precum şi deşeuri toxice, încălcând astfel 
o serie de directive UE (privind, de exemplu, apa potabilă, apele subterane şi conservarea 
habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică).

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 5 iulie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii (articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 mai 2007.

I. Context

Petiţionarii, care au deschis în faţa instanţelor regionale, încă de acum câteva decenii, pentru 
aceleaşi chestiuni, o serie de acţiuni în baza legislaţiei naţionale, au atras, de asemenea, 
atenţia Comisiei asupra aspectului prezentat în petiţia acestora, prin intermediul unor 
documente transmise în trecut. 

Printre aceste documente, în 1996 a fost înregistrată reclamaţia 1996/4468, referitoare la 
evacuarea fără tratare a apelor urbane reziduale poluate în bazinul lor privat. Conform 
petiţionarilor, evacuarea a fost autorizată de autorităţile competente şi a încălcat Directiva 
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91/271/CEE1 (Directiva privind apele urbane reziduale). Reclamanţii s-au plâns de faptul că 
apa conţine substanţe din familiile şi grupele de substanţe reglementate de o serie de directive 
din domeniul apei. Aceştia au reclamat faptul că apa poluată nu mai putea fi utilizată ca apă 
pentru scăldat şi apă potabilă. De asemenea, aceştia au reclamat încălcarea Directivei 
76/464/CEE2 (Directiva privind substanţele periculoase) şi a Directivei 80/68/CEE3 (Directiva 
privind apele subterane). Această încălcare se referea în special la cloruri, azotaţi şi sulfaţi 
enumeraţi fie în listele I şi II din Directivele privind apele subterane, fie în anexa II la 
Directiva privind substanţele periculoase. În fine, conform reclamanţilor, zona ar trebui 
protejată în conformitate cu Directiva 92/43/CEE4 (Directiva privind habitatele). 

În anii următori, Comisia a primit alte scrisori de la petiţionari, aceştia pretinzând o încălcare 
a directivelor privind apa şi deşeurile, care totuşi nu a putut fi verificată după evaluarea 
informaţiilor furnizate de către aceştia.

Pe 20 aprilie 2004, dl şi dna Zippel au depus o cerere la Comisie, în temeiul articolului 175 
CE (în prezent, articolul 232 CE), cerând Comisiei să ia o decizie în vederea deschiderii unei 
acţiuni privind abţinerea Republicii Federale Germania de a acţiona, în temeiul articolului 232 
alineatul (4) CE. Făcând trimitere la câteva directive comunitare privind mediul, reclamanţii 
s-au plâns de autorităţile germane care ar fi neglijat timp de decenii să elimine substanţele 
periculoase din bazinul adiacent castelului în care locuiau, ceea ce ar afecta calitatea apei şi ar 
dăuna pereţilor castelului. Aceştia au cerut Comisiei să impună Germaniei o plată 
compensatorie de 43.969.332 € plus 8% dobândă de la 1.1.1980, pentru daunele suportate prin 
neeliminarea substanţelor ilegale din bazinul situat în jurul castelului cu apă al acestora. 

Cel mai recent, petiţionarii au reclamat că situl „Erlenbach bei Syburg”, datorită structurilor 
habitatului şi valorii ecologice, ar necesita desemnarea ca arie de protecţie specială (APS). În 
plus, statutul efectiv de APS ar necesita anumite măsuri de protecţie.

II. Petiţia

Contextul petiţiei este reprezentat de afirmaţia petiţionarilor că, începând cu 1987, autoritatea 
districtuală evacuează ilegal substanţe toxice în bazinul acestora şi că depozitează deşeuri 
toxice. De asemenea, municipalitatea ar evacua ilegal substanţe interzise din staţia acesteia de 
tratare a apei în zona de protecţie a apei potabile a izvorului „Syburger Brunnen”. Zona 
înconjurătoare ar fi un sit protejat în temeiul directivelor privind habitatele şi păsările 
sălbatice.

Petiţionarii critică în principal presupusul refuz al Comisiei de a deschide o procedură privind 
încălcarea dreptului comunitar pentru depozitarea ilegală de deşeuri toxice periculoase. 
Aceştia elaborează, pe această bază, câteva idei care merg de la presupuse încălcări ale 
drepturilor omului de către Comisie până la încălcarea Constituţiei germane (articolul 80) şi a 
Tratatului CE (articolul 226) etc. Sub titlul „Reclamaţie”, aceştia specifică faptul că 
reclamaţia acestora este îndreptată împotriva „încălcărilor variate, sistematice şi patologice ale 

  
1 JO L 135, 30.5.1991, p. 40-52
2 JO L 129, 18.5.1976, p. 23-29
3 JO L 20, 26.1.1980, p.43-48
4 JO L 206, 22.7.1992, p. 7-50
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tratatelor UE, încălcărilor dreptului internaţional şi convenţiilor internaţionale de către 
instituţiile UE (Comisie, Consiliu, Curtea de Justiţie şi Ombudsman)”. Petiţionarii se bazează 
pe articolul 230 CE şi explică în continuare că „petiţia se concentrează pe problema măsurilor 
pe care le va lua în considerare Parlamentul European pentru a evita în viitor aplicarea 
arbitrară a articolului 226 CE, o dispoziţie care încalcă dreptul internaţional”. În continuare, 
aceştia se întreabă asupra modalităţii în care consideră UE că vor fi reparate prejudiciile 
suferite de petiţionari prin aplicarea articolului 226 CE. 

III. Comentariile Comisiei privind petiţia

Reclamaţia 1996/4468 a fost evaluată de către Comisie, care a constatat că nu există evacuări 
ilegale. Dat fiind faptul că bazinul în cauză nu este definit ca apă pentru scăldat în temeiul 
Directivei privind apa pentru scăldat, nici nu este utilizat pentru preluarea de apă potabilă în 
temeiul Directivei privind apele de suprafaţă, aceste directive nu sunt încălcate. Mai mult, 
zona nu conţine sau conţine doar într-o măsură foarte limitată tipuri de habitat sau specii care 
se încadrează în anexele I şi II la Directiva privind habitatele. Reţeaua germană de SIC a fost 
finalizată între timp fără a necesita introducerea sitului. Deoarece reclamantul nu a putut 
furniza probe suplimentare, reclamaţia a fost închisă în 1997.

În ceea ce priveşte cererea în vederea deschiderii unei proceduri privind abţinerea de a acţiona 
în temeiul articolul 175 CE, reclamanţii au fost informaţi că dreptul comunitar nu cuprinde un 
temei legal pentru actul cerut din partea Comisiei împotriva Republicii Federale Germania în 
baza faptelor furnizate în cerere. Comisia nu poate fi obligată să ia o asemenea măsură şi nici
nu este împuternicită în acest sens în temeiul dreptului comunitar.

Scrisoarea din ianuarie 2006 a reclamanţilor cu privire la presupusa APS „Syburger Brunnen”
nu a fost înregistrată ca reclamaţie deoarece, în mod evident, nu exista o încălcare a dreptului 
comunitar. În afara unei liste de păsări, din care cele mai multe nici nu sunt enumerate în 
Directiva privind păsările sălbatice, reclamanţii nu au furnizat nici o informaţie care ar putea 
susţine presupusa necesitate de a desemna situl ca APS. De aceea, reclamantul a fost informat 
că situl „Erlenbach bei Syburg” (DE6932301) este un SIC inclus în lista biogeografică 
continentală adoptată de Comisie în decembrie 2004, dar nu există indicii care ar dovedi 
necesitatea desemnării sitului ca APS. Mai mult, statutul actual al reţelei APS bavareze este în 
ansamblu considerat ca fiind satisfăcător.

IV. Concluzii

Afirmaţiile prezentate în petiţie nu sunt noi şi au fost deja evaluate în mai multe ocazii din 
trecut de către Comisie. Comisia nu a putut constata o încălcare a dreptului comunitar şi îşi 
păstrează această poziţie şi în ceea ce priveşte petiţia. 


