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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1049/2011, którą złożył Reino Merekula (Estonia) w sprawie 
naruszania praw człowieka i praw konstytucyjnych w Estonii

1. Streszczenie petycji

W swojej petycji składający petycję formułuje kilka różnych kwestii:

1. skargę na opóźnienia spowodowane przez naczelnika gminy wiejskiej Harku w kwestii 
z zakresu prawa publicznego oraz na ignorowanie i odmowę rozwiązania problemów, 
jakie składający petycję zgłaszał w ramach kontaktów z zarządcą gminy wiejskiej Harku;

2. skargę na estońskich funkcjonariuszy organów ścigania przekraczających swoje 
kompetencje w związku z przyjęciem sprawy dotyczącej wykroczenia (zniszczenia 
znaków granicznych na jego nieruchomości (gruncie)); skargę na naruszenie przepisów 
dotyczących rozpatrywania wykroczenia, jak również nakazu zakończenia sprawy 
i opóźnień w odpowiedziach na petycje skierowane do władz estońskich;

3. skargę dotyczącą Inspektoratu Środowiska i parlamentarnej Komisji ds. Środowiska, 
które to organy opóźniały udzielenie odpowiedzi i na mocy prawa publicznego nie 
złożyły wyjaśnień na temat ekstensywnego zanieczyszczenia środowiska w miejscowości 
Humala w gminie wiejskiej Harku;

4. skargę na firmę AS Kindlus, która korzysta z nieruchomości składającego petycję bez 
jego zgody i zniszczyła znaki graniczne na gruncie;

skargę dotyczącą wydanego przez Zarząd Gruntów nakazu zakończenia postępowania 
w sprawie o wykroczenie oraz opóźnień p.o. dyrektora generalnego Zarządu Gruntów 
w związku z kwestią z zakresu prawa publicznego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 stycznia 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Zgodnie z unijnym prawodawstwem dotyczącym wody państwa członkowskie mają 
obowiązek chronić wody podziemne przed zanieczyszczeniem chemicznym, utrzymywać ich 
stan ilościowy i zapobiegać nadmiernemu odprowadzaniu wody oraz doprowadzić je do 
dobrego stanu do 2015 r. i jednocześnie zapobiegać pogarszaniu tego stanu. W ramowej 
dyrektywie wodnej1dobry stan wód podziemnych określony jest zarówno pod względem 
stanu chemicznego, jak i ilości, to jest równowagi pomiędzy poborem a naturalnym 
zasilaniem tych wód.

W ramowej dyrektywie wodnej (art. 11 ust. 3 lit. j)) wymaga się również, aby państwa 
członkowskie wdrożyły kilka podstawowych środków, takich jak zakaz bezpośrednich 
zrzutów zanieczyszczeń do wód podziemnych. Na podstawie informacji dostarczonych przez 
składającego petycję Komisja nie jest w stanie ustalić, czy takiego zakazu przestrzegano w 
tym konkretnym przypadku, ani też poczynić dalszych uwag na temat ogólnych kwestii 
poruszonych przez składającego petycję.

Na mocy prawodawstwa unijnego państwa członkowskie są zobowiązane także do 
przestrzegania przepisów dyrektywy Rady 91/676/EWG („dyrektywy 
azotanowej”)2dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez 
azotany pochodzenia rolniczego. W ramach dyrektywy azotanowej wymaga się od państw 
członkowskich, aby wyznaczyły „strefy zagrożenia zanieczyszczeniem azotanami”, czyli 
obszary, z których następują spływy do wód zanieczyszczonych lub zagrożonych 
zanieczyszczeniem i które przyczyniają się do zanieczyszczenia azotanami. Państwa 
członkowskie są zobowiązane do określenia programów działania, które obowiązkowo 
powinni wdrażać rolnicy w strefach zagrożenia zanieczyszczeniem azotanami.

Wymagania określone w dyrektywie azotanowej zostały uwzględnione w estońskiej ustawie 
w sprawie wód (przyjętej dnia 11 maja 1994 r., ze zmianami) oraz dodatkowo w rządowych 
przepisach ustanawiających zasady nawożenia oraz zasady przechowywania obornika i 
kiszone, z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska. Aby zapewnić zgodność z 
dyrektywą azotanową, Estonia wyznaczyła dwie oddzielne strefy – „Pandivere” i „Põltsamaa-
Adavere” – jako strefy zagrożenia zanieczyszczeniem azotanami.

W odniesieniu do rozpatrywanego przypadku gmina Harku nie znajduje się w obrębie strefy 
zagrożenia zanieczyszczeniem azotanami i w związku z tym w stosunku do tego obszaru nie 
mają zastosowania żadne obowiązkowe środki w ramach prawodawstwa UE dotyczącego 
ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia 
rolniczego.

Skarga składającego petycję dotyczy przede wszystkim braku poszanowania granic 
własności. Jak wyjaśniano w uwagach do wielu innych petycji, takie sprawy nie wchodzą w 
zakres unijnego prawa. W odniesieniu do zarzutów dotyczących zanieczyszczenia Komisja 
zaleca składającemu petycję powołanie się na wyżej wymienione akty prawne.

                                               
1Dz.U. L 327 z 22.12.2000.
2Dz.U. L 375 z 31.12.1991.


