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Temats: Lūgumraksts Nr. 0031/2011, ko „Bürgerinitiative Müggelspree” vārdā 
iesniedza Vācijas valstspiederīgais Volker Schmohl, par Brandenburgas 
iedzīvotāju daļas neapmierinātību saistībā ar ietekmi, ko atstāj Eiropas 
politika Ūdens pamatdirektīvas ietvaros

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja pausto Brandenburgā veiktās Ūdens pamatdirektīvas 
īstenošanas dēļ tūkstošiem iedzīvotāju zaudēs savus īpašumus un iztikas līdzekļus, tādēļ tie ir 
saniknoti uz Parlamentu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 26. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. septembrī

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Ūdens pamatdirektīvas1 īstenošanai Brandenburgā būtu 
nevēlama ietekme uz viņa personiskā īpašuma tiesībām biežāku plūdu rezultātā, kas saskaņā 
ar lūgumraksta iesniedzēja teikto rastos veikto atjaunošanas pasākumu dēļ.

Ar Ūdens pamatdirektīvu tika izveidota visu ūdenstilpņu, proti, upju, ezeru, piekrastes ūdeņu 
un gruntsūdeņu, aizsardzības stratēģija. Ūdens pamatdirektīvā (ŪPD) — ES ūdens resursu 
politikas pamatdokumentā — noteikts, ka līdz 2015. gadam jāpanāk, lai visas ūdenstilpnes 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas 
rīcībai ūdens resursu politikas jomā (OV L 327, 22.12.2000., 1.–73. lpp.).
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būtu „labā stāvoklī”. Šajā saistībā dalībvalstu pienākums ir izstrādāt upju baseinu 
apsaimniekošanas plānu (UBAP) un pasākumu programmu katram upes baseina reģionam.
Šīs pasākumu programmas jāievieš praksē līdz 2012. gadam.

Dalībvalstīm UBAP projekti bija jāiesniedz sabiedriskajai apspriešanai, un galīgā redakcija 
2010. gadā bija jāiesniedz Eiropas Komisijai. Šobrīd tiek izvērtēti visi UBAP, un svarīgākie 
atzinumi (atbilstīgi ŪPD 18. pantā minētajai prasībai) 2012. gadā tiks publiskoti ziņojumā par 
Ūdens pamatdirektīvas īstenošanu. Šajā ziņojumā būs ietverts pārskats par to, kā dalībvalstis 
ir tikušas galā ar sava upju baseina apsaimniekošanas plānošanu. Ja līdz tam Komisija 
attiecīgajā UBAP konstatēs kādas neatbilstības, par tām tiks informēta attiecīgā dalībvalsts.

Otrie upju baseina apsaimniekošana plāni tiks sagatavoti, tos saskaņojot ar pirmajiem plūdu 
riska pārvaldības plāniem, līdz 2015. gada beigām, kā noteikts Direktīvā 2007/60/EK1.
Direktīvas mērķis ir samazināt ar plūdiem saistīto nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēku veselību, 
saimniecisko darbību, kultūras mantojumu un vidi. Plūdu direktīvā ir atzīsta ciešā saikne starp 
ūdens apsaimniekošanu un plūdu riska pārvaldību, tādēļ tajā ir paredzēta plānošanas procesu, 
tostarp sabiedriskās apspriešanas procesa, sinhronizēšana un saskaņošana vai integrēšana.
Tādējādi svarīgs mērķis ir gan ūdens kvalitātes pārvaldība, gan plūdu riska pārvaldība.

Ūdens pamatdirektīvā ir noteikti saistoši mērķi, vienlaikus atstājot dalībvalstīm ļoti plašu 
rīcības brīvību attiecībā uz pasākumiem šo mērķu sasniegšanai. UBAP, uz ko attiecas šis 
lūgumraksts, tika iesniegts sabiedriskai apspriešanai, un lūgumraksta iesniedzēja likumīgās 
intereses varēja tikt aplūkotas tās ietvaros. Lūgumraksts neliecina par kādu iespējamu ES 
tiesību akta pārkāpumu, tādēļ lūgumraksta iesniedzējs var ar savu lietu, ja ir pietiekams 
pamats, vērsties attiecīgās dalībvalsts kompetentajās iestādēs.

                                               

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Direktīva 2007/60/EK par plūdu riska novērtējumu un 
pārvaldību (OV L 288, 6.11.2007., 27–34. lpp.).


