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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1049/2011 af Reino Merekula, estisk statsborger, om krænkelse af 
menneskerettighederne og de forfatningsmæssige rettigheder i Estland

1. Sammendrag

Andrageren berører flere forskellige emner i sit andragende:

1. Klage over den forsinkelse, borgmesteren i Harku landkommune forårsagede i et 
offentligretligt forhold, og over, at dette blev ignoreret, og at man nægtede at løse de 
problemer, andrageren rejste over for guvernøren i Harku landkommune. 

2. Klage over, at de retshåndhævende myndigheder i Estland overskrider deres beføjelser 
ved at acceptere en mindre forseelse i forbindelse med beskadigelse af skelpælene på 
hans landejendom, at reglerne for behandlingen af den mindre forseelse er blevet 
overtrådt, samt over afslutningen af sagen og det forsinkede svar på hans andragender til 
de estiske myndigheder.

3. Klage over miljøinspektoratet og parlamentets miljøudvalg, fordi de har forsinket deres 
svar og undladt at svare på et offentligretligt forhold vedrørende omfattende 
miljøforurening i landsbyen Humala i Harku landkommune.

4. Klage over AS Kindlus, der benytter hans ejendom uden tilladelse og beskadiger 
skelpælene på ejendommen.

Klage over jordudvalgets ordre om at afslutte sagen om den mindre forseelse og jordudvalgets 
fungerende generaldirektørs forsinkelse af et offentligretligt forhold.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. januar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012
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Medlemsstaterne skal i henhold til EU's vandlovgivning beskytte grundvandet imod kemisk 
forurening for at bevare dets kvantitative tilstand i forhold til overindvinding med henblik på 
inden 2015 at opnå en god grundvandstilstand og forhindre ødelæggelse i mellemtiden. God 
grundvandstilstand defineres i vandrammedirektivet1 i forhold til den kemiske og den 
kvantitative tilstand, dvs. balancen mellem indvinding og naturlig grundvandsdannelse.  

Ifølge vandrammedirektivets artikel 11, stk. 3, litra j), skal medlemsstaterne iværksætte nogle 
grundlæggende foranstaltninger som f.eks. forbud mod direkte udledning af forurenende 
stoffer til grundvandet. Kommissionen er på baggrund af de oplysninger, der er indgivet af 
andrageren, ikke i stand til at fastslå, om et sådant forbud er respekteret i det specifikke 
tilfælde, ligesom Kommissionen heller ikke kan fremsætte yderligere kommentarer til den 
generelle problemstilling, andrageren har bragt på bane.

Derudover er medlemsstaterne i henhold til EU-lovgivningen forpligtet til at overholde Rådets 
direktiv 91/676/EØF ("nitratdirektivet")2 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af 
nitrater, der stammer fra landbruget.  Medlemsstaterne skal i henhold til nitratdirektivet 
udpege nitratsårbare zoner i form af landområder, hvorfra der er afstrømning til vand, der er 
forurenet eller forureningstruet, og som bidrager til nitratforureningen. Medlemsstaterne er 
forpligtet til at etablere handlingsprogrammer, som det er obligatorisk for landmænd i 
nitratsårbare zoner at implementere.

Nitratdirektivets krav er inkorporeret i Estlands vandlov, vedtaget den 11. maj 1994, med 
senere ændringer, og desuden i regeringsforordninger, der fastlægger reglerne for gødskning 
samt reglerne for opbevaring af husdyrgødning og ensilage, under hensyntagen til 
miljøkravene. Estland har med henblik på overholdelse af nitratdirektivet udpeget to 
forskellige zoner som nitratsårbare zoner, "Pandivere" og "Põltsamaa-Adavere". 

I dette specifikke tilfælde ligger Harku kommune uden for de nitratsårbare zoner, og EU-
lovgivningen foreskriver derfor ingen obligatoriske foranstaltninger for dette område i 
forbindelse med beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra 
landbruget.

Andragerens klagepunkter hidrører grundlæggende fra en manglende respekt for 
ejendomsskel.  Som der er redegjort for i iagttagelser om mange andre andragender, er denne 
type sager ikke omfattet af EU-lovgivningen. For så vidt angår påstandene om forurening, 
anbefaler Kommissionen, at andrageren henholder sig til ovennævnte lovgivning.

                                               
1 Direktiv 2000/60/EF, EFT L327 af 22.12.2000, med senere ændringer.
2 EFT L 375, af 31.12.1991.


