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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1178/2011 dėl priverstinio nusavinimo ir Vandens pagrindų 
direktyvos Austrijoje, kurią pateikė Austrijos pilietis K. L.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl priverstinio vandens nuosavybės teisių nusavinimo 
Austrijoje. Anot peticijos pateikėjo, vandens nuosavybės teisės yra tokios pat kaip žemės ir 
nekilnojamojo turto, todėl turėtų būti tvarkomos tokiu pat būdu. Pasak peticijos pateikėjo, 
Austrijoje vykdant Vandens pagrindų direktyvą vandens nuosavybė nusavinama nesumokant 
kompensacijų savininkams siekiant įrengti, pvz., pralaidas su slenksčiais žuvims ar kitus 
žuvitakius. Peticijos pateikėjas mano, kad kai kurios Vandens pagrindų direktyvos nuostatos 
prieštarauja pagrindinei teisei į nuosavybę ir vienodo požiūrio principui.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gegužės 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Peticijos pateikėjo teigimu, įgyvendinant Vandens pagrindų direktyvą1 ir nesumokant jam 
kompensacijos, būtų pažeista jo teisė į nuosavybę.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 345 straipsnyje nustatyta, kad ši Sutartis jokiu būdu 
nepažeidžia valstybių narių nuosavybės teisės sistemą reglamentuojančių taisyklių. Todėl 
klausimas dėl galimos kompensacijos už nacionalinio ar vietos lygmens priemones, turinčias 

                                               
1 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1–73).
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įtakos teisėms į nuosavybę, nepatenka į ES teisės sritį.

Vandens pagrindų direktyvoje patvirtinta visų vandens telkinių, t. y. upių, ežerų, pakrančių ir 
požeminio vandens apsaugos sistema. Vandens pagrindų direktyva yra ES vandens politikos 
pagrindas ir joje numatyta, kad visi vandens telkiniai iki 2015 m. pabaigos turi atitikti geros 
būklės normas. Tuo tikslu valstybės narės yra įpareigotos sudaryti upių baseino valdymo 
planus ir priemonių programą kiekvienam upės baseino regionui. Šios priemonių programos 
turi būti įgyvendinamos iki 2012 m. 

Valstybės narės įsipareigojo pateikti savo upių baseino valdymo planų projektus viešoms 
konsultacijoms ir, atrodo, kad Austrijos valdžios institucijos tai ir padarė. Visi upių baseino 
valdymo planai šiuo metu yra vertinami ir pagrindinės šio vertinimo išvados bus viešai 
paskelbtos ataskaitoje apie Vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimą, kurią planuojama 
parengti 2012 m. pabaigoje.

Išvada

Šioje peticijoje minimas upės baseino valdymo planas buvo deramai pateiktas viešoms 
konsultacijoms. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 345 straipsnyje nustatyta, kad 
antriniai ES teisės aktai jokiu būdu nepažeidžia valstybių narių nuosavybės teisės sistemą 
reglamentuojančių taisyklių. Todėl klausimą dėl galimos kompensacijos už nacionalinio arba 
vietos lygmens priemones, turinčias įtakos nuosavybės teisėms, turi įvertinti tik susijusi 
valstybė narė.“


