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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1049/2011, внесена от Reino Merekula, с естонско гражданство, 
относно нарушаване на правата на човека и конституционни права в 
Естония

1. Резюме на петицията

В своята петиция вносителят повдига няколко различни въпроса:

1. Жалба относно забавяне, причинено от кмета на община Harku в рамките на 
публично правоотношение и относно пренебрегването и отказа да бъдат разрешени 
проблемите, които вносителят е повдигнал пред ръководството на община Harku. 

2. Жалба относно служители на правоприлагащите органи в Естония, които са 
превишили правомощията си при приемането на сигнал за извършено 
престъпление във връзка с повреждането на граничните маркери на неговия 
(поземлен) имот, нарушение на правилата за обработване на сигнала, както и 
относно заповед за приключване на случая и забавяне на отговора на неговите 
петиции от страна на естонските органи.

3. Жалба относно забавяне и липса на отговор от страна на инспектората по околната 
среда и парламентарната комисия по околна среда в рамките на публично 
правоотношение във връзка с мащабно замърсяване на околната среда в община 
Harku, село Humala.

4. Жалба срещу AS Kindlus, относно ползване на имота му без разрешение и 
повреждане на граничните маркери на имота.

Жалба относно заповедта на естонската поземлена комисия за прекратяване на 
производството за извършено престъпление и забавянето от страна на изпълняващия 
длъжността генерален директор на поземлената комисия по дело от сферата на 
публичното право.
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2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 януари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Съгласно законодателството на ЕС в областта на водите от държавите членки се 
изисква да опазват подземните води от химическо замърсяване, да опазват 
количественото им състояние срещу прекомерно водочерпене, да постигнат добро 
състояние до 2015 г.  и да предотвратят междувременното им влошаване. Доброто 
състояние на подземните води е определено в Рамковата директива за водите1 както от 
химическа гледна точка, така и от количествена гледна точка, т.е. от гледна точка на 
баланса между водочерпенето и естественото възстановяване.

Рамковата директива за водите (член 11, параграф 3, буква й) изисква също държавите 
членки да приведат в действие някои основни мерки като забрана на директното 
заустване на замърсители в подземните води. Въз основа на информацията, 
предоставена от вносителя на петицията, Комисията не е в позиция да установи дали 
тази забрана е спазвана в конкретния случай, нито може да направи някакви 
допълнителни коментари относно общия въпрос, повдигнат от вносителя на петицията.

Съгласно законодателството на ЕС, от държавите членки се изисква също така да 
спазват Директива 91/676/ЕИО на Съвета („Директивата за нитратите“)2 от 12 декември 
1991 година за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански 
източници. Директивата за нитратите изисква държавите членки да посочат „уязвими 
на замърсяване с нитрати зони“ (уязвими зони), като площи от сушата, които захранват 
замърсени или застрашени води и които допринасят за замърсяване с нитрати.
Държавите членки трябва да установят програми за действия, които да бъдат 
задължително прилагани от земеделските стопани в рамките на уязвимите зони.

Изискванията на Директивата за нитратите са включени в естонския „Закон за водите“ 
(приет на 11 май 1994 г. и съответните изменения) и в допълнение към държавните 
нормативни актове, установяващи правилата за торене и правилата за съхраняване на 
тор и силаж, като се вземат предвид изискванията на околната среда. За да бъде спазена 
Директивата за нитратите, Естония е определила две отделни зони, зоната „Pandivere“ и 
зоната „Põltsamaa-Adavere“ като уязвими зони.

В конкретния случай община Harku не е в границите на уязвима на замърсяване с 
нитрати зона и поради това спрямо тази област не са приложими задължителни мерки в 
рамките на приложното поле на законодателството на ЕС във връзка със защитата на 
водите от замърсяване, причинено от нитрати от селскостопански източници.

Оплакванията на вносителя на петицията произтичат основно от неспазването на 
имуществените граници. Както е обяснено в наблюденията относно много други 

                                               
1 OВ L 327, 22.12.2000 г.
2 OВ L 375, 31.12.1991 г.
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петиции, тези въпроси не попадат в приложното поле на правото на ЕС. Доколкото 
става дума за твърдения за замърсяване, Комисията би препоръчала вносителят на 
петицията да се отнесе към посоченото по-горе законодателство.


