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Suġġett: Petizzjoni 1178/2011 imressqa minn K. L., ta’ ċittadinanza Awstrijaka, dwar 
l-esproprjazzjoni infurzata u d-Direttiva Qafas dwar l-Ilma fl-Awstrija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jilmenta dwar l-esproprjazzjoni infurzata ta’ drittijiet tal-ilma fl-Awstrija. 
Skont il-petizzjonant, id-drittijiet tal-ilma għandhom l-istess status bħad-drittijiet tal-art u l-
proprjetà u għandhom jiġu trattati bl-istess mod. Skont il-petizzjonant, id-drittijiet tal-ilma qed 
jiġu esproprjati fl-Awstrija, skont id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, għall-kostruzzjoni ta’, 
pereżempju, slielem tal-ħut u mogħdijiet tal-ħut oħra mingħajr ma s-sidien jingħataw 
kumpens. Il-petizzjonant jemmen li f’ċertu aspetti d-Direttiva Qafas dwar l-Ilma 
tikkontradixxi d-dritt fundamentali għall-proprjetà u l-prinċipju tat-trattament ugwali.       

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Mejju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).  

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012

Il-petizzjonant jargumenta li l-implimentazzjoni tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma1 jista’ jkollha 
effetti ta’ ħsara fuq id-drittijiet tal-proprjetà tiegħu mingħajr ma qed jingħata kumpens.      

L-Artikolu 345 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistabbilixxi li t-Trattati 
m’għandhom bl-ebda mod jippreġudikaw ir-regoli fl-Istati Membri li jirregolaw is-sistema 
tal-proprjetà. Għalhekk, il-kwistjoni ta’ kumpens potenzjali għall-miżuri nazzjonali jew lokali 

                                               
1 Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal 
azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1–73).
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li jolqtu d-drittijiet tal-proprjetà ma taqax fl-ambitu tal-liġi tal-UE.         

Id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma stabbilixxiet qafas għall-ħarsien tal-korpi kollha tal-ilma, 
jiġifieri x-xmajjar, l-għadajjar, l-ilmijiet kostali u l-ilma ta’ taħt l-art. Bħala l-ġebla tax-xewka 
tal-politika tal-UE dwar l-ilma, id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma (WFD) tipprevedi li l-korpi 
kollha tal-ilma għandhom jissodisfaw l-istandard ta' "status tajjeb" bħala regola sal-aħħar tal-
2015. Għal dan il-għan, l-Istati Membri huma obbligati li jfasslu Pjan għall-Ġestjoni tal-Baċiri 
tax-Xmajjar (RBMP) u programm ta’ miżuri għal kull distrett ta’ baċir ta’ xmara. Dawn il-
Programmi ta’ Miżuri għandhom ikunu operattivi sal-2012. 

L-Istati Membri kellhom l-obbligu li jissottomettu l-abbozz tal-RBMPs tagħhom għal 
konsultazzjoni pubblika u jidher li dan sar mill-awtoritajiet Awstrijaċi.   L-RBMPs kollha 
bħalissa qed jiġu vvalutati u s-sejbiet ewlenin tal-valutazzjoni se jiġu ppubblikati fir-rapport 
dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma li hu ppjanat għal iżjed tard fl-2012.

Konklużjoni

L-RBMP rilevanti għal din il-petizzjoni ġie sottomess kif xieraq għal konsultazzjoni pubblika.           
L-Artikolu 345 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistipula li l-
leġiżlazzjoni sekondarja tal-UE m'għandha bl-ebda mod tippreġudika r-regoli tal-Istati
Membri li jirregolaw is-sistema tal-proprjetà.  Għalhekk, il-kwistjoni ta’ kumpens potenzjali 
għall-miżuri nazzjonali jew lokali li jolqtu d-drittijiet tal-proprjetà hi mħollija għalkollox 
għall-apprezzament tal-Istat Membru kkonċernat. 


