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Temats: Lūgumraksts Nr. 1178/2011, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgais K. L., 
par piespiedu atsavināšanu un Ūdens pamatdirektīvas piemērošanu Austrijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par ūdeņu tiesību piespiedu atsavināšanu Austrijā. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ūdeņu tiesības ir līdzvērtīgas zemes un nekustamā 
īpašuma tiesībām un pret tām jāizturas tādā pašā veidā. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka 
Austrijā Ūdens pamatdirektīvas piemērošanas ietvaros ūdeņu tiesības atsavina, neizmaksājot 
īpašniekiem zaudējumu atlīdzību, lai cita starpā izveidotu kāpņveida zivju ceļus un cita veida 
zivju ceļus. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka atsevišķi Ūdens pamatdirektīvas punkti ir 
pretrunā pamattiesībām uz īpašumu un vienlīdzīgas attieksmes principam.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 30. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Ūdens pamatdirektīvas1 īstenošana nelabvēlīgi ietekmēs 
viņa īpašuma tiesības bez kompensācijas izmaksas.

Līguma par Eiropas Savienības darbību 345. pantā noteikts, ka „Līgumi nekādi neietekmē 
dalībvalstu tiesību aktus, kas regulē īpašumtiesību sistēmu”. Tādēļ jautājums par iespējamu 
kompensāciju saistībā ar valsts vai vietējiem pasākumiem, kas ietekmē īpašuma tiesības, 

                                               
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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neietilpst ES tiesību aktu kompetencē.

Ar Ūdens pamatdirektīvu tika izveidota visu ūdenstilpņu, proti, upju, ezeru, piekrastes ūdeņu 
un gruntsūdeņu, aizsardzības sistēma. Ūdens pamatdirektīvā (ŪPD) — ES ūdens resursu 
politikas pamatdokumentā — noteikts, ka līdz 2015. gadam jāpanāk, lai visas ūdenstilpnes 
būtu „labā stāvoklī”. Šajā nolūkā dalībvalstis katram upes baseina apgabalam izstrādā upes 
baseina apsaimniekošanas plānu (UBAP) un pasākumu programmu. Šīs pasākumu 
programmas jāievieš praksē līdz 2012. gadam.

Dalībvalstīm bija pienākums nodot viņu UBAP projektu sabiedriskajai apspriešanai, un 
Austrijas iestādes to ir izdarījušas. Šobrīd tiek izvērtēti visi UBAP, un svarīgākie novērtējuma 
atzinumi 2012. gadā tiks publiskoti ziņojumā par Ūdens pamatdirektīvas īstenošanu.

Secinājums

Ar šo lūgumrakstu saistītais UBAP tika atbilstoši iesniegts sabiedriskajai apspriešanai. 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 345. pantā noteikts, ka ES sekundārie tiesību akti 
nekādi neietekmē dalībvalstu tiesību aktus, kas regulē īpašumtiesību sistēmu. Tādēļ jautājumu 
par iespējamu kompensāciju saistībā ar valsts vai vietējiem pasākumiem, kas ietekmē īpašuma 
tiesības, pilnībā izvērtē attiecīgā dalībvalsts.


