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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója különböző kérdések kapcsán tesz panaszt a petíciójában.

1. Ezek a következők: azzal kapcsolatos panasz, hogy Harku település polgármestere 
késedelmet okozott egy közjogi jogviszonyban, valamint figyelmen kívül hagyta azokat a 
problémákat, amelyekre a petíció benyújtója felhívta Harku település területi 
képviselőjének a figyelmét, illetve nem volt hajlandó rendezni ezeket a problémákat; 

2. azzal kapcsolatos panasz, hogy az észt bűnüldöző hatóság tisztviselői túllépik a 
hatáskörüket, amikor jóváhagyják a földtulajdona határjelzéseinek megrongálásával 
kapcsolatos szabálysértési ügy vizsgálatát, valamint megsértik a szabálysértés elbírálására 
vonatkozó szabályokat; kifogásolja továbbá az ügyet lezáró végzést, illetve az észt 
hatóságokhoz intézett petícióira adandó válaszok késedelmét;

3. azzal kapcsolatos panasz, hogy az észt környezetvédelmi felügyelőség és a parlament 
környezetvédelmi bizottsága halogatja a válaszadást, és a Harku településen (Humala 
város) zajló kiterjedt környezetszennyezéssel kapcsolatosan nem teljesíti a közjogi 
jogviszonyból eredő kötelezettségeit;

4. azzal kapcsolatos panasz, hogy AS Kindlus engedély nélkül használja az ingatlanát, és 
megrongálja az ingatlan határjelzéseit;

azzal kapcsolatos panasz, hogy a szabálysértési ügyben folyó szabálysértési eljárást a 
földhivatal végzésével lezárták, és hogy a földhivatal nevében eljáró főigazgató késedelmet 
okoz egy közjogi jogviszonyban.
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2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. január 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

Az uniós vízügyi jogszabályok előírják a tagállamok számára, hogy megóvják a talajvizet a 
vegyi szennyezéstől, megőrizzék mennyiségi állapotát a túlzott kitermeléssel szemben, 2015-
ig elérjék annak jó állapotát, mindeközben pedig megakadályozzák az állapotromlását. A 
vízügyi keretirányelv1 a felszín alatti vizek jó állapotának fogalmát a kémiai összetétel és a 
mennyiség tekintetében határozza meg, azaz a kitermelés és a természetes utánpótlódás 
közötti egyensúly összefüggésében.  

A vízügyi keretirányelv továbbá előírja a tagállamok számára, hogy tartsanak be bizonyos 
alapvető intézkedéseket, mint például a szennyezőanyagok közvetlen talajvízbe bocsátásának 
tilalmát. A petíció benyújtójának tájékoztatása alapján a Bizottság nem tudja megállapítani, 
hogy mennyiben tartották tiszteletben ezt a tilalmat ebben a konkrét esetben, és további 
megjegyzéseket sem tud fűzni a petíció benyújtója által felvetett kérdésekhez.

Az uniós jog szerint a tagállamoknak meg kell felelniük a vizek mezőgazdasági eredetű 
nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK tanácsi irányelvnek („nitrát-
irányelv”)2 . A nitrát-irányelv kötelezővé teszi a tagállamok számára, hogy a szennyezett és 
veszélyeztetett vizekbe vezető és a nitrátszennyezéshez hozzájáruló területeket „nitrátok által 
veszélyeztetett területnek” (NVZ) nevezzék ki. A tagállamoknak a NVZ-kben működő 
gazdálkodók által kötelezően végrehajtandó cselekvési programokat kell kidolgozniuk.

A nitrát-irányelv követelményeit beépítették az észt „vízügyi törvénybe” (amelyet és 
módosításait 1994. május 11-én fogadták el), valamint a műtrágyázásra és a trágya és szilázs 
tárolására vonatkozó szabályokat a környezetvédelmi követelmények figyelembevételével 
megállapító kormányrendeletekbe. A nitrát-irányelvnek való megfelelés érdekében Észtország 
két különálló NVZ zónát jelölt ki: a „Pandivere-zónát” és a „Pöltsamaa-Adavere-zónát”. 

Ebben a konkrét esetben a harkui települési önkormányzat nem egy ilyen nitrátok által 
veszélyeztetett területen található, ezért erre a területre nem vonatkoznak a vizek 
mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló uniós szabályozás 
kötelező érvényű intézkedései.

A petíció benyújtójának panaszai alapvetően az ingatlanhatárok megsértéséből erednek. 
Amint azt már számos másik petíció kapcsán is megállapították, ezek a kérdések nem 
tartoznak az uniós jog hatálya alá. A szennyezéssel kapcsolatos állítások tekintetében a 
Bizottság azt javasolja, hogy a petíció benyújtója tanulmányozza a fent hivatkozott 
jogszabályokat.

                                               
1 HL L 327., 2000.12.22.
2 HL L 375., 1991.12.31.


