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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1178/2011 af K. L., østrigsk statsborger, om tvangsekspropriering og 
vandrammedirektivet i Østrig

1. Sammendrag

Andrageren klager over tvangsekspropriering af vandrettigheder i Østrig. Ifølge andrageren 
har vandrettigheder samme status som jord og fast ejendom og skal behandles på samme 
måde. Ifølge andrageren eksproprierer man i Østrig - uden at kompensere ejerne -
vandrettigheder på grundlag af vandrammedirektivet, når der skal anlægges bl.a. fisketrapper 
og andre passager for fisk. Andrageren mener, at vandrammedirektivet på visse punkter er i 
strid med ejendomsretten og princippet om ligebehandling.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. maj 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Andrageren anfører, at gennemførelsen af vandrammedirektivet1 vil have ødelæggende 
virkninger for hans ejendomsrettigheder, uden at han vil få udbetalt erstatning.

I henhold til artikel 345 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde berøres de 
ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne ikke af traktaterne. Derfor henhører spørgsmålet 
om eventuel kompensation for nationale eller lokale foranstaltninger, der påvirker 
ejendomsrettighederne, ikke under EU-lovgivningens anvendelsesområde.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1–73).
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I vandrammedirektivet er der fastsat en ramme for beskyttelse af alle vandområder, dvs. 
floder, søer, kystvande og grundvand. Det vigtigste krav i EU's vandpolitik er fastsat i 
vandrammedirektivet og medfører, at alle vandområder skal opfylde standarden for "god 
tilstand" inden udgangen af 2015. Medlemsstaterne er i denne sammenhæng forpligtet til at 
udarbejde en vandområdeplan og et program med foranstaltninger for hvert 
vandområdedistrikt. Disse programmer med foranstaltninger skal være iværksat inden 
udgangen af 2012. 

Medlemsstaterne var forpligtet til at forelægge deres udkast til vandområdeplaner til offentlig 
høring, og det har de østrigske myndigheder tilsyneladende gjort. Kommissionen er i 
øjeblikket i gang med at vurdere de indkomne vandområdeplaner og vil offentliggøre de 
vigtigste resultater af sin vurdering i rapporten om gennemførelsen af vandrammedirektivet, 
som forventes senere i 2012.

Konklusion

Den relevante vandrammeplan, som dette andragende omhandler, blev sendt i offentlig høring 
i henhold til reglerne. Det fastslås i artikel 345 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, at de ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne ikke berøres af den afledte 
EU-ret. Derfor skal spørgsmålet om eventuel kompensation for nationale eller lokale 
foranstaltninger, der påvirker ejendomsrettighederne, udelukkende vurderes af den 
pågældende medlemsstat."


