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Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1178/2011, внесена от K. L., с австрийско гражданство, относно 
принудителното отчуждаване и Рамковата директива за водите в 
Австрия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията подава сигнал във връзка с принудителното отнемане на 
правата на собственост върху водите в Австрия. Според вносителя на петицията 
правата върху водите имат същия статут като правата върху поземлена и имуществена 
собственост и следва да се третират по същия начин. Според вносителя на петицията 
правата върху водите в Австрия са отнети по силата на Рамковата директива за водите 
за строителството например на риболовни стълби и други рибопропускащи съоръжения 
без обезщетение за собствениците. Вносителят на петицията счита, че в някои 
отношения Рамковата директива за водите противоречи на основното право на 
собственост и принципа на равното третиране.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 май 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Вносителят на петицията твърди, че прилагането на Рамковата директива за водите1 би 
ощетило сериозно неговото право на собственост, без да му бъде изплатено 

                                               
1 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване 
на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 
1—73).



PE491.026v01-00 2/2 CM\903870BG.doc

BG

обезщетение.

Член 345 от Договора за функционирането на Европейския съюз постановява, че 
договорите по никакъв начин не засягат разпоредбите в държавите членки, отнасящи се 
до режима на собственост върху имущество. Следователно въпросът за възможно 
обезщетение във връзка с национални или местни мерки, засягащи правото на 
собственост, не попадат в обхвата на правото на ЕС.

Рамковата директива за водите е установила рамка за опазване на всички водни обекти 
като реки, езера, крайбрежни и подземни води. Като крайъгълен камък в политиката на 
ЕС относно водите, Рамковата директива за водите (РДВ) предвижда като правило до 
края на 2015 г. всички водни обекти да отговарят на стандарта за „добро състояние“. За 
целта държавите членки имат задължението да изготвят планове за управление на 
речните басейни (ПУРБ) и програма от мерки за всеки район на речен басейн. Тези 
програми от мерки трябва да влязат в действие не по-късно от 2012 г. 

Държавите членки бяха задължени да предоставят своите проекти за ПУРБ за 
обществено допитване и се знае, че австрийските органи са изпълнили това изискване. 
Всички ПУРБ в момента се оценяват и основните данни, получени от оценката, ще 
бъдат оповестени в доклада относно прилагането на Рамковата директива за водите, 
който трябва да бъде готов по-късно през 2012 година.

Заключение

Съответният ПУРБ, който има отношение към петицията, е бил надлежно предоставен 
за обществено допитване. Член 345 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз гласи, че вторичното законодателство на ЕС по никакъв начин не засяга 
разпоредбите в държавите членки, отнасящи се до режима на собственост върху 
имущество. Следователно въпросът за възможно обезщетение във връзка с национални 
или местни мерки, засягащи правото на собственост, подлежи изцяло на преценката на 
съответната държава членка.


