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Peticijų komitetas

30.5.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1049/2011 dėl žmogaus ir konstitucinių teisių pažeidimo Estijoje,
kurią pateikė Estijos pilietis Reino Merekula

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas savo peticijoje kelia įvairius klausimus:

1. skundžiasi dėl Harku kaimo savivaldybės mero delsimo spręsti klausimą, susijusį su 
viešaisiais teisiniais santykiais, ir dėl to, kad Harku kaimo savivaldybės valdytojas 
neatsižvelgė į peticijos pateikėjo nurodytas problemas ir atsisakė jas spręsti; 

2. skundžiasi dėl to, kad Estijos teisėsaugos institucijų pareigūnai viršijo savo 
įgaliojimus priimdami nagrinėti administracinio pažeidimo bylą, susijusią su peticijos 
pateikėjui priklausančio žemės sklypo riboženklių pažeidimu, taip pat skundžiasi dėl 
administracinio pažeidimo bylos nagrinėjimo ir nutraukimo tvarkos ir dėl Estijos 
valdžios institucijų delsimo pateikti atsakymus į peticijos pateikėjo peticijas;

3. skundžiasi dėl Estijos aplinkos apsaugos inspekcijos ir Estijos parlamento Aplinkos 
komiteto delsimo pateikti atsakymus ir nereagavimo į pažeidimus viešųjų teisinių 
santykių srityje, susijusius su didele aplinkos tarša Harku kaimo savivaldybės 
Humalos kaime;

4. skundžiasi dėl to, kad įmonė „AS Kindlus“ naudoja peticijos pateikėjo žemės sklypą 
be leidimo ir pažeidė sklypo riboženklius;

skundžiasi dėl tvarkos, pagal kurią Žemės valdyba nutraukė administracinio pažeidimo bylos
nagrinėjimą, ir dėl Žemės valdybos generalinio direktoriaus pareigas einančio pareigūno 
delsimo spręsti klausimą, susijusį su pažeidimu viešųjų teisinių santykių srityje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. sausio 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).
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3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Pagal ES vandens teisės aktus valstybės narės privalo saugoti požeminį vandenį nuo 
cheminės taršos, išlaikyti esamą vandens kiekį, apsaugodamos jį nuo pernelyg didelės 
gavybos, iki 2015 m. užtikrinti tinkamą vandens būklę ir kartu užkirsti kelią jo būklės 
blogėjimui. Gera požeminio vandens būklė apibrėžta Vandens pagrindų direktyvoje1, kurioje 
nustatyta jo cheminė sudėtis ir kiekis, t. y. vandens ėmimo ir natūralaus jo pasipildymo 
pusiausvyra.

Vandens pagrindų direktyvoje (11 straipsnio 3 dalies j punkte) valstybėms narėms taip pat 
nustatytas reikalavimas taikyti tam tikras pagrindines priemones, pvz., draudimą teršalus 
išleisti tiesiogiai į požeminį vandenį. Pagal peticijos pateikėjo pateiktą informaciją Komisija 
negali nustatyti, ar tokio draudimo laikomasi šiuo konkrečiu atveju, ir negali pateikti 
papildomų pastabų dėl bendro peticijos pateikėjo iškelto klausimo.

Pagal ES teisės aktus valstybės narės taip pat privalo laikytis Tarybos direktyvos 91/676/EEB 
(Nitratų direktyva)2 dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių. Pagal 
Nitratų direktyvą valstybės narės privalo nustatyti „nitratų jautrias zonas“ (NJZ), iš kurių 
vanduo patenka į užterštus ar pavojuje esančius vandenis ir kurios didina taršą nitratais. 
Valstybės narės privalo parengti veiksmų programas, kurias ūkininkai privalo įgyvendinti 
NJZ.

Nitratų direktyvos reikalavimai įtraukti į Estijos „Vandens aktą“ (priimtą 1994 m. gegužės 
11 d. su pakeitimais) ir į vyriausybės nutarimus, kuriais nustatomos tręšimo taisyklės ir mėšlo 
bei siloso laikymo taisyklės, atsižvelgiant į aplinkosaugos reikalavimus. Laikydamasi Nitratų 
direktyvos reikalavimų Estija dvi atskiras zonas „Pandivere“ zoną ir „Põltsamaa-Adavere“ 
zoną paskelbė NJZ. 

Šiuo konkrečiu atveju Harku savivaldybė nėra nitratų jautrioje zonoje, taigi pagal ES teisės 
aktus, susijusius su vandens apsauga nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių, šiai zonai nėra 
taikomos jokios privalomos priemonės.

Peticijos pateikėjo skundai pateikti iš esmės dėl nuosavybės ribų nesilaikymo. Kaip jau 
aiškinama daugelyje kitų peticijų, tokie klausimai nepatenka į ES teisės taikymo sritį. Dėl 
teiginių dėl taršos Komisija rekomenduotų peticijos pateikėjui nurodyti pirmiau minėtus teisės 
aktus.“

                                               
1 OL L 327, 2000 12 22.
2 OL L 375, 1991 12 31.


