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Suġġett: Petizzjoni 1049/2011, imressqa minn Reino Merekula, ta’ ċittadinanza 
Estonjana, dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u kostituzzjonali fl-Estonja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant iqajjem għadd ta’ punti differenti fil-petizzjoni tiegħu:

1. Ilment dwar id-dewmien ikkawżat mis-Sindku tal-Muniċipalità Rurali ta’ Harku f’azzjoni 
ta’ dritt pubbliku u l-injorar tal-problemi li l-petizzjonant qajjem mal-Gvernatur tal-
Muniċipalità Rurali ta’ Harku u r-rifjut li tinstab soluzzjoni għalihom. 

2. Ilment dwar l-uffiċjali tal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi fl-Estonja li marru lil hinn mis-
setgħat tagħhom meta aċċettaw azzjoni ta’ infrazzjoni li tikkonċerna ħsara fil-markaturi 
tal-konfini tal-proprjetà (art) tiegħu, dwar il-ksur tar-regoli tal-ipproċessar ta’ azzjoni ta’ 
infrazzjoni kif ukoll dwar l-ordni biex tingħalaq l-azzjoni u d-dewmien biex jitwieġbu l-
petizzjonijiet tiegħi indirizzati lill-awtoritajiet Estonjani.

3. Ilment dwar l-Ispettorat Ambjentali u l-Kumitat Parlamentari għall-Ambjent minħabba d-
dewmien fit-tweġiba tagħhom u n-nuqqas li jwieġbu f’azzjoni ta’ dritt pubbliku fir-
rigward tat-tniġġis ambjentali estensiv fil-Muniċipalità Rurali ta’ Harku, ir-Raħal ta’ 
Humala.

4. Ilment dwar AS Kindlus li użat il-proprjetà tiegħu mingħajr awtorizzazzjoni u kkaġunat 
ħsara fil-markaturi tal-konfini tal-proprjetà.

Ilment dwar l-ordni tal-Bord tal-Artijiet għat-terminazzjoni tal-proċedimenti ħżiena fl-azzjoni 
ta’ infrazzjoni u dwar id-dewmien tal-Aġent Direttur Ġenerali tal-Bord tal-Artijiet f’azzjoni 
ta’ dritt pubbliku.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Jannar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).



PE491.001v01-00 2/2 CM\903813MT.doc

MT

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012

Skont il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ilma, l-Istati Membri huma meħtieġa jipproteġu l-ilma ta’
taħt l-art mit-tniġġiż kimiku, jippreservaw l-istatus kwantitattiv tiegħu kontra l-estrazzjoni 
żejda, jiksbu status tajjeb sal-2015 u fl-istess ħin jipprevjenu d-deterjorament. L-istatus tajjeb 
għall-ilma ta’ taħt l-art huwa ddefinit fid-Direttiva Qafas dwar l-Ilma1 f’termini tal-kimika kif 
ukoll tal-kwantità, jiġifieri l-bilanċ bejn l-estrazzjoni u l-iċċarġjar naturali mill-ġdid.  

Id-Direttiva Qafas dwar l-ilma (l-Artikolu 11, il-paragrafu 3, l-ittra j) titlob ukoll li l-Istati 
Membri jinfurzaw xi miżuri bażiċi bħall-projbizzjoni tar-rimi dirett ta’ sustanzi li jniġġsu fl-
ilma ta’ taħt l-art. Abbażi tal-informazzjoni sottomessa mill-petizzjonant, il-Kummissjoni 
mhijiex f’pożizzjoni li taċċerta jekk din il-projbizzjoni ġietx irrispettata f'dan il-każ speċifiku, 
u lanqas ma tista’ tikkummenta iżjed dwar il-kwistjoni ġenerali mqajma mill-petizzjonant.  

Skont il-leġiżlazzjoni tal-UE, l-Istati Membri huma meħtieġa wkoll jikkonformaw mad-
Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE ("Direttiva dwar in-Nitrati")2 li tikkonċerna l-protezzjoni 
tal-ilmijiet kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati ġejjin minn sorsi agrikoli. Id-Direttiva dwar 
in-Nitrati teħtieġ li l-Istati Membri jinnominaw iż-"żoni vulnerabbli għan-nitrati " (NVZs), 
bħala żoni tal-art li l-ilma tagħhom jiskula f’ilmijiet imniġġsa jew mhedda u li 
jikkontribwixxu għat-tniġġis min-nitrati. L-Istati Membri huma meħtieġa jistabbilixxu 
Programmi ta’ Azzjoni, li għandhom jiġu implimentati mill-bdiewa ġewwa l-NVZs fuq bażi 
obbligatorja.Ir-rekwiżiti tad-Direttiva dwar in-Nitrati huma inkorporati fl-"Att dwar l-Ilma" 
tal-Estonja (approvat fil-11 ta’ Mejju 1994 u l-emendi tiegħu) u barra minn hekk fir-
Regolamenti Governattivi li jistabbilixxu r-regoli dwar il-fertilizzazzjoni u r-regoli dwar id-
demel u l-ħżin f’silos, waqt li jitqiesu r-rekwiżiti ambjentali. Sabiex tikkonforma mad-
Direttiva dwar in-Nitrati, l-Estonja nnominat żewġ żoni separati, "iż-Żona Pandivere" u "ż-
Żona Põltsamaa-Adavere" bħala NVZs. 

Fil-każ speċifiku, il-muniċipalità ta’ Harku ma tinsabx f’Żona Vulnerabbli għan-Nitrati, 
għalhekk, m’hemm ebda miżuri obbligatorji li japplikaw għal din iż-żona fil-kamp tal-
applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-protezzjoni tal-ilmijiet kontra t-tniġġis ikkawżat 
min-nitrati ġejjin minn sorsi agrikoli.

L-ilmenti tal-petizzjonant essenzjalment nibtu min-nuqqas ta’ rispett għall-konfini tal-
proprjetà. Kif ġie spjegat fl-osservazzjonijiet ta’ ħafna petizzjonijiet oħra, dawn il-materji ma 
jaqgħux fil-kamp tal-applikazzjoni tal-liġi tal-UE. Għal dak li għandu x’jaqsam mal-
allegazzjonijiet dwar it-tniġġis, il-Kummissjoni tirrakkomanda li l-petizzjonant jirreferi għal-
leġiżlazzjoni msemmija hawn fuq.

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


