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Betreft: Verzoekschrift 1049/2011, ingediend door Reino Merekula (Estse nationaliteit), over 
schending van mensenrechten en grondwettelijke rechten in Estland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt in zijn verzoekschrift een aantal verschillende punten aan de orde:

1. Klacht over de door de burgemeester van de plattelandsgemeente Harku veroorzaakte 
vertraging in een publiekrechtelijke relatie en het negeren van de problemen die indiener 
heeft aangekaart bij de gouverneur van de plattelandsgemeente Harku en de weigering deze 
op te lossen. 

2. Klacht over ambtenaren van wethandhavingsinstanties in Estland die hun bevoegdheid 
overschrijden door niet op te treden tegen de vernieling van de erfafbakening van het land 
dat hij in eigendom heeft, over de schending van de regels voor de verwerking van dit 
vergrijp, alsook over het bevel om deze zaak af te sluiten en over de vertraging in de 
beantwoording van de door indiener aan de Estse autoriteiten gerichte verzoekschriften.

3. Klacht over de milieu-inspectiedienst en de Commissie milieubeheer van het Parlement die 
nog steeds niet hebben gereageerd en hebben nagelaten te reageren in een publiekrechtelijke 
relatie ten aanzien van grootschalige milieuvervuiling in de plattelandsgemeente Harku, in 
het dorp Humala.

4. Klacht over AS Kindlus die zonder toestemming gebruik maakt van zijn land en daarbij de 
erfafbakening heeft vernield.

Klacht over het bevel van de Landautoriteit voor het beëindigen van de procedures in het kader 
van dit vergrijp en de vertraging door de fungerende directeur-generaal van de Landautoriteit in 
een publiekrechtelijke relatie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 januari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

Volgens de EU-waterwetgeving zijn lidstaten verplicht grondwater te beschermen tegen 
chemische verontreiniging, de kwantitatieve status ervan te beschermen tegen overmatige 
wateronttrekking, een goede status te behalen tegen 2015 en in de tussentijd verdere 
achteruitgang te voorkomen. Een goede toestand van het grondwater wordt in de Kaderrichtlijn 
water1 zowel in termen van chemische samenstelling als in termen van kwantiteit, d.w.z. de 
balans tussen winning en natuurlijke aanvulling, gedefinieerd.  

De Kaderrichtlijn water (artikel 11, lid 3, letter j) verplicht lidstaten er ook toe enkele 
basismaatregelen te nemen, zoals een verbod op rechtstreekse lozingen van verontreinigende 
stoffen in het grondwater. Op grond van de door indiener vermelde gegevens is de Commissie 
niet in de gelegenheid om vast te stellen of een dergelijk verbod in dit geval is nageleefd, noch 
om commentaar te geven op de algemene, door indiener aan de orde gestelde kwestie.

Krachtens EU-wetgeving zijn lidstaten ook verplicht tot naleving van Richtlijn 91/676/EEG van 
de Raad2 (de 'nitraatrichtlijn'), inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door 
nitraten uit agrarische bronnen. De nitraatrichtlijn verplicht lidstaten ertoe nitraatgevoelige 
gebieden  aan te wijzen. Het betreft stukken land die afwateren in verontreinigde wateren of in 
wateren die kans lopen te worden verontreinigd en bijdragen aan nitraatverontreiniging. 
Lidstaten dienen actieprogramma’s op te stellen, die boeren verplicht zijn uit te voeren in de 
nitraatgevoelige gebieden.

De eisen van de nitraatrichtlijn zijn opgenomen in de Estlandse 'waterwet' (die op 11 mei met 
wijzigingen werd aangenomen) en daarnaast in de overheidsvoorschriften ter vaststelling van  
bemestingsregels en de regels aangaande meststoffen en opslag, met inachtneming van 
milieueisen. Om de nitraatrichtlijn na te leven heeft Estland twee afzonderlijke zones als 
kwetsbare zones aangewezen: de 'Pandivere-zone' en de 'Põltsamaa-Adavere-zone'. 

De gemeente Harku ligt niet in een nitraatgevoelig gebied; derhalve gelden er binnen de 
werkingssfeer van de EU-wetgeving geen verplichte maatregelen voor dit gebied met betrekking 
tot de bescherming van wateren tegen nitraatverontreiniging uit agrarische bronnen.

De klachten van indiener komen in wezen voort uit het niet eerbiedigen van erfafbakeningen. 
Zoals in opmerkingen op vele andere verzoekschriften is uitgelegd, vallen dergelijke zaken niet 
binnen de werkingssfeer van de EU-wetgeving. Wat de beschuldigingen van verontreiniging 
betreft, beveelt de Commissie aan om indiener naar de bovenvermelde wetgeving te verwijzen.

                                               
1 PB L 327 van 22.12.2000.
2 PB L 375 van 31.12.1991.


