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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1049/2011, του Reino Merekula, εσθονικής ιθαγένειας, σχετικά με 
παραβίαση των ανθρωπίνων και συνταγματικών δικαιωμάτων στην Εσθονία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θίγει διάφορα θέματα στην αναφορά του:

1. Καταγγελία σχετικά με την καθυστέρηση που προκάλεσε ο δήμαρχος της αγροτικής 
κοινότητας Harku στο πλαίσιο σχέσης δημοσίου δικαίου και την αδιαφορία και άρνηση 
επίλυσης των προβλημάτων στα οποία παρέπεμψε ο αναφέρων τον διοικητή της 
αγροτικής κοινότητας Harku. 

2. Καταγγελία σχετικά με κατάχρηση εξουσίας από τις αστυνομικές αρχές στην Εσθονία, οι 
οποίες δέχθηκαν το πλημμέλημα της καταστροφής της οριοσήμανσης της ιδιοκτησίας
(γης) του, παραβίαση των κανόνων που αφορούν τον χειρισμό του πλημμελήματος 
καθώς και εντολή περάτωσης της υπόθεσης και καθυστερημένη απάντηση στις αναφορές 
του προς τις εσθονικές αρχές.

3. Καταγγελία κατά της τοπικής Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και της κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Περιβάλλοντος που καθυστέρησαν να απαντήσουν και δεν απάντησαν στο 
πλαίσιο σχέσης δημοσίου δικαίου σχετικά με την εκτεταμένη περιβαλλοντική ρύπανση 
στην αγροτική κοινότητα Harku στο χωριό Humala.

4. Καταγγελία σχετικά με την AS Kindlus που χρησιμοποίησε την ιδιοκτησία του χωρίς 
άδεια και προκάλεσε ζημίες στην οριοσήμανση αυτής.

Καταγγελία σχετικά με την εντολή του Συμβουλίου Εθνικού Κτηματολογίου για τον 
τερματισμό των διαδικασιών αναφορικά με το πλημμέλημα και σχετικά με την καθυστέρηση 
του αναπληρωτή γενικού διευθυντή του Συμβουλίου Εθνικού κτηματολογίου στο πλαίσιο 
σχέσης δημοσίου δικαίου.

2. Παραδεκτό
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Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα ύδατα, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 
προστατεύουν τα υπόγεια ύδατα από τη χημική ρύπανση, να διατηρούν την ποσοτική τους 
κατάσταση ενάντια στην υπεράντληση, να επιτύχουν ικανοποιητική κατάσταση μέχρι το 
2015 και στο μεταξύ να αποφύγουν την υποβάθμιση. Η καλή κατάσταση των υπόγειων 
υδάτων ορίζεται στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα1 από την άποψη τόσο της χημικής 
σύνθεσης όσο και της ποσότητας, δηλ. της ισορροπίας μεταξύ της άντλησης και της φυσικής 
αναπλήρωσης.  

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο ι) υποχρεώνει επίσης τα 
κράτη μέλη να επιβάλουν βασικά μέτρα, όπως την απαγόρευση των απορρίψεων ρύπων 
απευθείας στα υπόγεια ύδατα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπέβαλε ο αναφέρων, η 
Επιτροπή δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει κατά πόσο η εν λόγω απαγόρευση έχει τηρηθεί στη 
συγκεκριμένη περίπτωση ούτε να προβεί σε περαιτέρω σχόλια για το γενικό ζήτημα που 
έθεσε ο αναφέρων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να συμμορφώνονται 
με την οδηγία 91/676/EΟΚ του Συμβουλίου («οδηγία για τη νιτρορύπανση»)2 για την 
προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. Η οδηγία για τη 
νιτρορύπανση υποχρεώνει τα κράτη μέλη να χαρακτηρίζουν ως «ευπρόσβλητες ζώνες 
νιτρορύπανσης» (NVZs) τις περιοχές ξηράς των οποίων τα ύδατα απορρέουν σε μολυσμένα 
ύδατα ή σε ύδατα που απειλούνται με ρύπανση και οι οποίες συμβάλλουν στη νιτρορύπανση. 
Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να θεσπίσουν προγράμματα δράσης που θα εφαρμόζονται 
υποχρεωτικά από τους γεωργούς εντός των ευπρόσβλητων ζωνών νιτρορύπανσης.

Οι απαιτήσεις της οδηγίας για τη νιτρορύπανση ενσωματώνονται στον «νόμο για τα ύδατα» 
της Εσθονίας (που εκδόθηκε στις 11 Μαΐου 1994 και τις τροπολογίες του), καθώς επίσης 
στην εθνική νομοθεσία που καθορίζει τους κανόνες λίπανσης και τους κανόνες αποθήκευσης 
κοπριάς και ενσιρώματος, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. 
Συμμορφούμενη με την οδηγία για τη νιτρορύπανση, η Εσθονία χαρακτήρισε δύο ξεχωριστές 
ζώνες, τη «ζώνη του Pandivere» και τη «ζώνη του Põltsamaa-Adavere» ως ευπρόσβλητες 
ζώνες νιτρορύπανσης. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η κοινότητα Harku δεν περιλαμβάνεται στην ευπρόσβλητη 
ζώνη νιτρορύπανσης, κατά συνέπεια δεν ισχύουν υποχρεωτικά μέτρα για την εν λόγω περιοχή 
εντός του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των υδάτων 
από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.

Οι καταγγελίες του αναφέροντα ουσιαστικά απορρέουν από την μη τήρηση της 
οριοσήμανσης της ιδιοκτησίας. Όπως έχει υποδειχθεί σε πολλές άλλες αναφορές, τέτοιου 
είδους ζητήματα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ. Όσον αφορά τους 
ισχυρισμούς σχετικά με τη ρύπανση, η Επιτροπή συστήνει στον αναφέροντα να ανατρέξει 
                                               
1 ΕΕ L 327 της 22.12.2000.
2 ΕΕ L 375 της 31.12.1991.
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στην προμνηθείσα νομοθεσία.


