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alkalmazásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt tesz amiatt, hogy Ausztriában kényszerű vízjogi kisajátítás 
folyik. A petíció benyújtója szerint a vízjognak ugyanolyan a státusza, mint a földre és az 
ingatlanra vonatkozó jognak, ezért ezeket azonos módon kell kezelni. A petíció benyújtója 
szerint Ausztriában többek között hallépcsők és más halátjárók létesítése érdekében a vízügyi 
keretirányelv alapján vízjogi kisajátítás folyik a tulajdonosok kártalanítása nélkül. A petíció 
benyújtója szerint a vízügyi keretirányelv bizonyos pontokon ellentétes a tulajdonhoz való 
alapvető joggal és az egyenlő bánásmód elvével.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. május 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

A petíció benyújtója azzal érvel, hogy a vízügyi keretirányelv1 kedvezőtlen hatást gyakorolna 
tulajdonjogára, anélkül, hogy ezért kártalanításban részesülne.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve a vízpolitika terén a közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1–73. o.).



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

HU

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 345. cikke úgy rendelkezik, hogy a 
szerződések nem sérthetik a tagállamokban fennálló tulajdoni rendet. Ezért a tulajdonjogot 
érintő nemzeti vagy helyi intézkedések kapcsán járó esetleges kártalanítás kérdése nem 
tartozik az uniós jog körébe.

A vízügyi keretirányelv meghatározta az összes víztest – azaz a folyók, tavak, parti 
tengervizek és felszín alatti vizek – védelmére vonatkozó keretet. Az EU vízügyi 
politikájának sarokköveként a vízügyi keretirányelv (WFD) előírja, hogy fő szabályként 2015 
végéig valamennyi víztestnek teljesítenie kell a „jó állapot” követelményét. E célból a 
tagállamok minden vízgyűjtő kerület esetében kötelesek vízgyűjtő-gazdálkodási terveket 
(RBMP) és intézkedési programokat kidolgozni. Az intézkedési programokat 2012 végére át 
kell ültetni a gyakorlatba. 

A tagállamoknak vízgyűjtő-gazdálkodási terveik tervezetét nyilvános konzultációra kellett 
bocsátaniuk, és úgy tűnik, hogy Ausztria ezt meg is tette. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek 
értékelése jelenleg is folyik, és annak legfontosabb eredményeit a vízügyi keretirányelv 
végrehajtásáról szóló jelentésben teszik majd közzé, amelyet még ez évre (2012) terveznek.

Következtetés

Az e petíció szempontjából releváns vízgyűjtő-gazdálkodási tervet megfelelő módon 
nyilvános konzultációra bocsátották. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 345. 
cikke úgy rendelkezik, hogy az Európai Unió másodlagos joga nem sértheti a tagállamokban 
fennálló tulajdoni rendet. Ezért a tulajdonjogot érintő nemzeti vagy helyi intézkedések 
kapcsán járó esetleges kártalanítás kérdése teljes mértékben az érintett tagállam megítélésére 
tartozik.


