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Θέμα: Αναφορά 1178/2011, του K. L., αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αναγκαστική απαλλοτρίωση και την Οδηγία-Πλαίσιο για τα Ύδατα στην 
Αυστρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων παραπονείται για την αναγκαστική απαλλοτρίωση δικαιωμάτων επί υδάτων 
στην Αυστρία. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, για τα δικαιώματα επί υδάτων ισχύει το ίδιο 
καθεστώς που ισχύει για τα δικαιώματα επί γης και ακίνητης περιουσίας και συνεπώς πρέπει 
να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, στην Αυστρία τα 
δικαιώματα επί υδάτων απαλλοτριώνονται στα πλαίσια της Οδηγίας-Πλαισίου για τα Ύδατα 
χωρίς να αποζημιώνονται οι ιδιοκτήτες, μεταξύ άλλων για την κατασκευή ιχθυοσκαλών και 
άλλων μηχανισμών διέλευσης ψαριών. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η Οδηγία-Πλαίσιο για τα 
Ύδατα αντίκειται σε ορισμένα σημεία στο θεμελιώδες δικαίωμα ιδιοκτησίας και στην αρχή 
της ίσης μεταχείρισης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Μαΐου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η εφαρμογή της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα1 θα έχει ολέθριες 
επιπτώσεις για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του χωρίς να του καταβληθεί αποζημίωση.

                                               
1 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη 
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σελ. 1-
73).
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Το άρθρο 345 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι 
Συνθήκες δεν προδικάζουν με κανένα τρόπο το καθεστώς της ιδιοκτησίας στα κράτη μέλη. 
Ως εκ τούτου, το ενδεχόμενο καταβολής αποζημίωσης σε περίπτωση θέσπισης μέτρων σε 
εθνικό ή τοπικό επίπεδο που επηρεάζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ.

Η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα θεσπίζει πλαίσιο για την προστασία όλων των υδατικών 
συστημάτων, δηλαδή των ποταμών, των λιμνών, των παράκτιων και των υπόγειων υδάτων. 
Ως ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής της ΕΕ για τα ύδατα, η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα 
(ΟΠΥ) προβλέπει ότι όλα τα υδατικά συστήματα πρέπει, κατά κανόνα, να πληρούν το 
πρότυπο της «καλής κατάστασης» μέχρι το τέλος του 2015. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται να καταρτίσουν σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού (ΣΔΛΑΠ), 
καθώς και πρόγραμμα μέτρων για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού. Τα εν λόγω 
προγράμματα μέτρων πρέπει να έχουν τεθεί σε λειτουργία μέχρι το 2012. 

Τα κράτη μέλη όφειλαν να υποβάλουν τα προκαταρκτικά τους ΣΔΛΑΠ σε δημόσια 
διαβούλευση. Προκύπτει ότι οι αυστριακές αρχές ακολούθησαν την παραπάνω διαδικασία. 
Όλα τα ΣΔΛΑΠ τελούν επί του παρόντος υπό αξιολόγηση και τα βασικά συμπεράσματα της 
αξιολόγησης θα δημοσιευτούν και θα συμπεριληφθούν στην έκθεση για την εφαρμογή της 
οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα, η οποία προγραμματίζεται για αργότερα εντός του 2012.

Συμπέρασμα

Το σχετικό ΣΔΛΑΠ για το οποίο γίνεται λόγος στην παρούσα αναφορά υποβλήθηκε σε 
δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Το άρθρο 345 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ 
δεν προδικάζει με κανένα τρόπο το καθεστώς της ιδιοκτησίας στα κράτη μέλη. Κατά 
συνέπεια, το ενδεχόμενο καταβολής αποζημίωσης σε περίπτωση θέσπισης μέτρων σε εθνικό 
ή τοπικό επίπεδο που επηρεάσουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας εναπόκειται αποκλειστικά στην 
κρίση του εκάστοτε κράτους μέλους.


