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TEATIS LIIKMETELE

Teema: Reino Mereküla (Eesti kodanik) esitatud petitsioon nr 1049/2011 inimõiguste 
ja põhiseaduslike õiguste rikkumise kohta Eestis

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja toob oma petitsioonis välja mitu punkti.

1. Kaebus seoses Harku vallavanema põhjustatud viivitusega avalik-õiguslikus suhtes ning 
seoses petitsiooni esitaja poolt Harku vallavanemale esitatud probleemide eiramise ja 
nende lahendamisest keeldumisega. 

2. Kaebus seoses Eesti õiguskaitseasutuste ametnikega, kes ületasid oma volitusi petitsiooni 
esitaja (maa)omandil olevate piirimärkide kahjustamisega seotud väärteoasja 
vastuvõetavaks tunnistamises, seoses väärteo menetlemise eeskirjade rikkumisega ja 
korraldusega väärteoasi lõpetada ning seoses viivitusega esitaja poolt Eesti 
ametiasutustele esitatud petitsioonidele vastamises.

3. Kaebus seoses keskkonnainspektsiooni ja parlamendi keskkonnakomisjoniga, kes 
viivitasid vastusega ega suutnud avalik-õiguslikus suhtes reageerida laiaulatuslikule 
keskkonnareostusele Harku vallas Humala külas.

4. Kaebus seoses AS Kindlusega, kes kasutab petitsiooni esitaja omandit omavoliliselt ning
kahjustab omandi piirimärke.

Kaebus seoses maa-ameti korraldusega lõpetada väärteoküsimuse menetlemine ning maa-
ameti peadirektori asetäitja viivitusega avalik-õiguslikus suhtes.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 13. jaanuaril 2012. aastal. Komisjonil paluti vastavalt kodukorra 
artikli 202 lõikele 6 anda teavet.

3. Komisjoni vastus, mis saadi 30. mail 2012. aastal
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Vastavalt ELi veealastele õigusaktidele peavad liikmesriigid kaitsma põhjavett keemilise 
saaste eest ja selle koguselist seisundit liigse veevõtu eest, saavutama 2015. aastaks hea 
seisundi ning vältima vahepealset seisundi halvenemist. Põhjavee hea seisund on määratletud 
vee raamdirektiivis1 nii keemiliselt kui ka koguseliselt, st pidades silmas tasakaalu veevõtu ja 
loodusliku moodustumise vahel.

Vastavalt vee raamdirektiivile (artikkel 11, lõige 3, punkt j) on liikmesriigid ühtlasi 
kohustatud jõustama mõningad põhimeetmed, nagu saasteainete põhjavette otseheite keeld. 
Petitsiooni esitaja esitatud teabe põhjal ei ole komisjonil võimalik kindlaks teha, kas seda 
keeldu on konkreetsel juhul järgitud, ega lähemalt kommenteerida petitsiooni esitaja 
tõstatatud üldist probleemi.

Vastavalt ELi õigusaktidele on liikmesriigid seoses veekogude kaitsmisega põllumajandusliku 
päritoluga nitraatide reostuse eest kohustatud järgima ka nõukogu direktiivi 91/676/EMÜ 
veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest (nitraadidirektiiv)2. 
Nitraadidirektiivi kohaselt on liikmesriigid kohustatud määrama nitraaditundlikud alad ehk 
maa-alad, kust reostunud veekogud või veekogud, mida reostus võib mõjutada, saavad oma 
vee ja mis soodustavad nende veekogude reostumist. Liikmesriigid peavad välja töötama 
tegevuskavad, mille rakendamine on nitraaditundlike alade põllumajandustootjatele 
kohustuslik.

Nitraadidirektiivis sätestatud nõuded on lisatud Eesti veeseadusesse (vastu võetud 11. mail 
1994. aastal) ja selle muudatustesse, samuti valitsuse määrustesse väetamiseeskirja ning 
sõnniku ja silo ladustamise eeskirja vastuvõtmise kohta, milles on arvestatud 
keskkonnanõuetega. Nitraadidirektiivi nõuete täitmiseks on Eesti määranud kaks 
nitraaditundlikku ala: Pandivere ja Adavere-Põltsamaa.

Harku vald ei kuulu nitraaditundlikku alasse ning sellele ei kohaldu ELi õigusaktidest 
tulenevad kohustuslikud meetmed seoses veekogude kaitsmisega põllumajandusliku 
päritoluga nitraatide reostuse eest.

Petitsiooni esitaja kaebus tuleneb esmajoones omandipiiride mitteaustamisest. Nagu paljude 
teistegi petitsioonide puhul varem selgitatud, ei kuulu taolised juhtumid ELi õigusaktide 
reguleerimisalasse. Mis puutub reostusega seotud väidetesse, soovitab komisjon petitsiooni 
esitajal lähtuda eespool osutatud õigusaktidest.

                                               
1 EÜT L 327, 22.12.2000.
2 EÜT L 375, 31.12.1991.


