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Temats: Lūgumraksts Nr. 1049/2011, ko iesniedza Igaunijas valstspiederīgais Reino 
Merekula, par cilvēktiesību un konstitucionālo tiesību pārkāpumiem Igaunijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs izvirza vairākus atšķirīgus punktus savā lūgumrakstā:

1. Sūdzību par kavēšanos, ko radījis Harku pagasta pašvaldības mērs publisko tiesību 
attiecībās, ignorējot un atsakoties risināt problēmas, kuras lūgumraksta iesniedzējs 
izvirzījis Harku pagasta pašvaldības vadītājam. 

2. Sūdzību par Igaunijas tiesībsargājošo iestāžu amatpersonu pilnvaru pārsniegšanu, 
pieņemot lietu par likumpārkāpumu par viņa robežas zīmju bojāšanu uz viņa (zemes) 
īpašuma, noteikumu par likumpārkāpumu izskatīšanu pārkāpšanu, kā arī kārtību lietas 
izbeigšanai un kavēšanos ar atbildes sniegšanu uz Igaunijas varas iestādēm adresētiem 
lūgumrakstiem.

3. Sūdzību par Vides inspekcijas un parlamenta Vides komitejas kavēšanos ar atbildi un 
nereaģēšanu publisko tiesību attiecībās saistībā ar plašu vides piesārņošanu Harku 
pagasta pašvaldībā, Humala ciemā.

4. Sūdzību pret AS Kindlus par viņa īpašuma izmantošanu bez atļaujas un viņa īpašuma 
robežzīmju bojāšanu.

Sūdzību par Zemes padomes rīkojumu izbeigt pārkāpumu tiesvedību likumpārkāpuma lietā un 
Zemes padomes ģenerāldirektora vilcināšanos rīkoties publisko tiesību attiecībās.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 13. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā
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Saskaņā ar ES tiesību aktiem ūdens resursu jomā dalībvalstīm ir jāaizsargā gruntsūdeņi no 
ķīmiska piesārņojuma nolūkā saglabāt to kvantitatīvo stāvokli, aizsargājot tos pret nesaprātīgu 
izmantošanu, lai līdz 2015. gadam panāktu labu stāvokli un vienlaikus nepieļautu situācijas 
pasliktināšanos. Ūdens pamatdirektīvā1 ir noteikts, kāds ir labs gruntsūdeņu stāvoklis gan 
ķīmiskās kvalitātes rādītāju, gan kvantitatīvo rādītāju izteiksmē, t. i., ieguves un dabiskās 
papildināšanās līdzsvars. 

Ūdens pamatdirektīva (11. panta 3. punkta j) apakšpunkts) arī paredz dalībvalstīm ieviest 
dažus pamatpasākumus, piemēram, aizliegumu tieši iepludināt piesārņojošās vielas 
gruntsūdeņos. Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisija nevar 
konstatēt, vai šajā gadījumā aizliegums ir ievērots, un sniegt turpmākus komentārus par 
lūgumraksta iesniedzēja ierosināto vispārīgo jautājumu.

Saskaņā ar ES tiesību aktiem dalībvalstīm ir arī jāievēro Padomes Direktīva 91/676/EEK 
(„Nitrātu direktīva”)2 attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada 
lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti. Nitrātu direktīva paredz, ka dalībvalstīm ir jānosaka 
„nitrātu jutīgas zonas” (NJZ) kā zemes platības, kur nonāk piesārņoti vai bīstami ūdeņi un kas 
sekmē piesārņojumu ar nitrātiem. Dalībvalstīm ir jāizveido rīcības programmas, kas 
lauksaimniekiem NJZ teritorijās ir obligāti jāīsteno.

Nitrātu direktīvas prasības ir iekļautas Igaunijas „Ūdens likumā” (pieņemts 1994. gada 
11. maijā, grozīts) un valdības noteikumos, kas ir pamatā noteikumiem mēslojuma, kūtsmēslu 
un skābbarības glabāšanas jomā, ņemot vērā prasības vides jomā. Lai nodrošinātu atbilstību 
Nitrātu direktīvai, Igaunija divas atsevišķas zonas — „Pandivere zone” un „Põltsamaa-
Adavere Zone” — ir noteikusi par NJZ. 

Konkrētajā gadījumā Harku pašvaldība neatrodas īpaši jūtīgā nitrātu zonā, un tāpēc saskaņā ar 
ES tiesību aktiem šajā teritorijā nav piemērojami obligāti pasākumi saistībā ar ūdeņu 
aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti.

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzības būtībā ir saistītas ar īpašuma robežu neievērošanu. Kā ir 
paskaidrots daudzu citu lūgumrakstu apsvērumos, šādi jautājumi neattiecas uz ES tiesību 
aktiem. Saistībā ar iespējamo piesārņojumu Komisija iesaka lūgumraksta iesniedzējam 
izskatīt iepriekš minētos tiesību aktus.

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


