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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over gedwongen onteigening van waterrechten in Oostenrijk. Volgens 
indiener hebben waterrechten dezelfde status als land- en eigendomsrechten en dienen op 
dezelfde wijze te worden behandeld. Volgens indiener worden in Oostenrijk in het kader van 
de Kaderrichtlijn Water waterrechten zonder schadevergoeding voor de eigenaren onteigend 
ten behoeve van de aanleg van onder meer vistrappen en andere vispassages. Indiener is van 
opvatting dat de Kaderrichtlijn Water op bepaalde punten strijdig is met het grondrecht op 
eigendom en het beginsel van gelijke behandeling.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 mei 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

Indiener stelt dat de tenuitvoerlegging van de Kaderrichtlijn Water1 nadelige gevolgen zou 
hebben voor zijn eigendomsrechten zonder dat hij hiervoor schadevergoeding krijgt.

Artikel 345 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat de 
Verdragen de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten onverlet laten. Een mogelijke 
schadevergoeding voor nationale of lokale maatregelen die gevolgen hebben voor de 

                                               
1 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1–73).
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eigendomsrechten, valt bijgevolg niet onder EU-wetgeving.

Met de Kaderrichtlijn Water is een kader vastgesteld voor de bescherming van alle 
waterlichamen, zoals rivieren, meren, kustwateren en grondwater. De Kaderrichtlijn Water 
(KRW) bepaalt als hoeksteen van het waterbeleid van de Europese Unie dat alle 
waterlichamen in het algemeen uiterlijk eind 2015 een goede toestand moeten hebben bereikt. 
Daarom zijn lidstaten verplicht een stroomgebiedsbeheersplan (River Basin Management 
Plan, RBMP) op te stellen en daarnaast een maatregelenprogramma voor elk 
stroomgebiedsdistrict. Deze maatregelenprogramma's moeten uiterlijk eind 2012 zijn 
uitgevoerd.

De lidstaten waren verplicht de ontwerpversies van hun RBMP’s voor openbare raadpleging 
voor te leggen en de Oostenrijkse autoriteiten hebben aan deze verplichting voldaan. Alle 
RBMP’s worden momenteel geëvalueerd en de belangrijkste bevindingen van deze evaluatie 
zullen openbaar worden gemaakt in het verslag over de tenuitvoerlegging van de 
Kaderrichtlijn Water dat voor later in 2012 gepland staat.

Conclusie

Het RBMP in kwestie werd naar behoren voorgelegd voor openbare raadpleging. Artikel 345 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat de secundaire 
wetgeving van de EU de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten onverlet laat. De 
kwestie van een mogelijke schadevergoeding voor nationale of lokale maatregelen die 
gevolgen hebben voor de eigendomsrechten, wordt bijgevolg volledig overgelaten aan de 
betrokken lidstaat.


