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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

30.5.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1178/2011, którą złożył K. L.(Austria) w sprawie przymusowego 
wywłaszczenia oraz ramowej dyrektywy wodnej w Austrii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się przymusowemu wywłaszczeniu prawa wodnego w Austrii. 
Jak twierdzi składający petycję, prawo wodne ma ten sam status co prawo do gruntu czy 
prawo własności, więc powinno być tak samo traktowane. Składający petycję informuje, że w 
Austrii wywłaszcza się prawo wodne na mocy ramowej dyrektywy wodnej pod budowę, np. 
przepławki dla ryb bądź innych dróg dla ryb, a właściciele nie otrzymują z tego tytułu 
odszkodowania. Składający petycję uważa, że pod niektórymi względami ramowa dyrektywa 
wodna jest sprzeczna z podstawowym prawem do własności i z zasadą równego traktowania.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 maja 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Składający petycję twierdzi, że wdrożenie ramowej dyrektywy wodnej1będzie miało 
niekorzystny wpływ na jego prawa własności i nie zostanie mu wypłacone żadne 
odszkodowanie.

Zgodnie z art. 345 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej postanowienia Traktatów nie 
przesądzają w niczym zasad prawa własności w państwach członkowskich. W związku z tym 

                                               
1Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1–73).
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kwestia ewentualnego odszkodowania z tytułu krajowych lub lokalnych działań 
naruszających prawa własności nie wchodzi w zakres prawa UE.

W ramowej dyrektywie wodnej ustanowiono strategiczne ramy ochrony wszystkich części 
wód, czyli rzek, jezior, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych. Ponadto w ramowej 
dyrektywie wodnej, będącej filarem unijnej polityki wodnej, przewiduje się, że do końca 2015 
r. wszystkie części wód muszą osiągnąć stan określany jako dobry. W tym celu państwa 
członkowskie są zobligowane do sporządzenia planów gospodarowania wodami w dorzeczu 
oraz programu działań dla każdego obszaru dorzecza. Programy działań należy uruchomić do 
roku 2012. 

Państwa członkowskie były zobowiązane do przekazania do konsultacji społecznych 
projektów planów gospodarowania wodami w dorzeczu i wydaje się, że władze austriackie 
tak postąpiły. Wszystkie plany gospodarowania wodami w dorzeczu są obecnie poddawane 
ocenie, a główne wnioski z oceny zostaną podane do wiadomości publicznej w sprawozdaniu 
w sprawie wdrażania ramowej dyrektywy wodnej, co ma nastąpić w 2012 r.

Wniosek

Plan gospodarowania wodami w dorzeczu został prawidłowo przekazany do konsultacji 
społecznych. Zgodnie z art. 345 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej prawodawstwo 
wtórne UE nie przesądza w niczym zasad prawa własności w państwach członkowskich. W 
związku z tym kwestię ewentualnego odszkodowania z tytułu krajowych lub lokalnych 
działań naruszających prawa własności państwa członkowskie rozstrzygają wyłącznie według 
własnego uznania.


