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Ref.: Petiția nr. 1049/2011, adresată de Reino Merekula, de cetățenie estonă, privind 
încălcarea drepturilor omului și a drepturilor constituționale în Estonia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul prezintă o serie de aspecte diferite în petiția sa:

1. Reclamația privind întârzierea cauzată de primarul municipalității rurale Harku într-o 
relație de drept public, precum și ignorarea și refuzul de a soluționa problemele pe care 
petiționarul le-a prezentat guvernatorului municipalității rurale Harku. 

2. Reclamația privind funcționarii autorităților responsabile cu aplicarea legii din Estonia 
care își depășesc competențele în acceptarea unei probleme contravenționale privind 
distrugerea indicatoarelor de limitare a proprietății (terenului) acestuia, încălcarea 
normelor de procesare a problemei contravenționale, precum și închiderea problemei și 
întârzierea răspunsului privind petițiile acestuia adresate autorităților estoniene.

3. Reclamația privind întârzierea răspunsului inspectoratului de mediu și al Comisiei 
parlamentare pentru mediu și lipsa unui răspuns din partea acestora cu privire la o relație 
de drept public referitoare la poluarea amplă a mediului în municipalitatea rurală Harku, 
satul Humala.

4. Reclamația privind utilizarea de către AS Kindlus a proprietății sale fără autorizație și 
distrugerea indicatoarelor de limitare a proprietății.

5. Reclamația privind decizia Land Board de a finaliza procedura infracțională a problemei 
contravenționale și întârzierea relației de drept public de către directorul general interimar 
al Land Board.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 ianuarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

În temeiul legislației UE din domeniul apei, statele membre sunt obligate să protejeze apa 
subterană împotriva poluării chimice, să îi conserve starea cantitativă împotriva captării 
excesive, să realizeze o stare generală bună până în 2015 și să prevină între timp deteriorarea 
acesteia. Starea bună a apei subterane este definită în Directiva-cadru privind apa1 atât în 
termeni chimici, cât și cantitativi, adică echilibrul dintre captare și reîncărcarea naturală.

Directiva-cadru privind apa [articolul 11 alineatul (3) litera (j)] impune, de asemenea, statelor 
membre să aplice anumite măsuri de bază, cum ar fi interzicerea evacuărilor directe de 
poluanți în apele subterane. Pe baza informațiilor furnizate de către petiționar, Comisia nu 
este în măsură nici să stabilească dacă o astfel de interdicție a fost respectată în acest caz 
specific, nici să facă observații suplimentare asupra problemei generale ridicate de petiționar.

În temeiul legislației UE, statele membre sunt obligate, de asemenea, să respecte 
Directiva 91/676/CEE a Consiliului („Directiva privind nitrații”)2 în ceea ce privește protecția 
apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole. Conform Directivei privind 
nitrații, statele membre au obligația de a desemna „zone vulnerabile la nitrați” (ZVN) ca fiind 
zone de teren care alimentează ape poluate sau amenințate și care contribuie la poluarea cu 
nitrați. Statele membre sunt obligate să stabilească programe de acțiune care să fie puse în 
aplicare cu titlu obligatoriu de către agricultori în cadrul ZVN.

Cerințele Directivei privind nitrații sunt incluse în „Legea apelor” din Estonia (adoptată la 
11 mai 1994, împreună cu amendamentele la aceasta), precum și în regulamentele 
guvernamentale de stabilire a normelor în materie de fertilizare și a normelor aplicabile 
depozitării gunoiului de grajd și a furajului însilozat, ținând seama de cerințele în materie de 
mediu. Pentru a se conforma Directivei privind nitrații, Estonia a desemnat două zone 
distincte, „zona Pandivere” și „zona Põltsamaa-Adavere” ca fiind ZVN. 

În cazul de față, municipalitatea Harku nu se situează într-o zonă vulnerabilă la nitrați, motiv 
pentru care nu există măsuri obligatorii aplicabile acestei zone în temeiul legislației UE 
privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole.

În esență, reclamațiile petiționarului au drept cauză nerespectarea limitelor proprietății. După 
cum s-a explicat în observațiile formulate cu privire la multe alte petiții, astfel de chestiuni nu 
intră în sfera de aplicare a dreptului UE. În ceea ce privește afirmațiile legate de poluare,
Comisia recomandă petiționarului să consulte legislația citată mai sus.

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


