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Ref.: Petiția nr. 1178/2011, adresată de K. L., de cetățenie austriacă, privind 
exproprierea silită și aplicarea Directivei-cadru privind apa în Austria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva exproprierii silite a dreptului în materie de apă în Austria. 
Potrivit acestuia, dreptul în materie de apă are același statut ca și dreptul la teren și dreptul la 
proprietate și ar trebui tratat în același mod. Potrivit petiționarului, dreptul în materie de apă 
este expropriat în Austria în temeiul Directivei-cadru privind apa, pentru construcția, de 
exemplu, a unor scări de pești și a altor tipuri de astfel de scări, fără despăgubirea 
proprietarilor. Petiționarul este de părere că, în anumite privințe, Directiva-cadru privind apa 
contrazice dreptul fundamental la proprietate și principiul egalității de tratament.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 mai 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Petiționarul susține faptul că punerea în aplicare a Directivei-cadru privind apa1 ar avea efecte 
negative asupra drepturilor sale de proprietate, fără a-i fi plătite despăgubiri pentru acestea.

Articolul 345 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că tratatele nu 
trebuie să aducă atingere în nici un fel regimului proprietății în statele membre. Prin urmare, 
problema unei posibile despăgubiri ca urmare a unor măsuri naționale sau locale care 

                                               
1 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1-73).
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afectează dreptul de proprietate nu intră în domeniul de aplicare a dreptului UE.

Directiva-cadru privind apa stabilește un cadru pentru protecția tuturor corpurilor de apă, și 
anume râuri, lacuri, ape de coastă și ape subterane. Directiva-cadru privind apa, care 
reprezintă piatra de temelie a politicii UE în domeniul apei, prevede că toate corpurile de apă 
trebuie să îndeplinească standardul de „stare bună” până la sfârșitul anului 2015. În acest 
scop, statelor membre le revine obligația de a elabora un plan de gestionare a bazinelor 
hidrografice (PGBH) și de a stabili un program de măsuri pentru fiecare district hidrografic. 
Aceste programe de măsuri trebuiau să fie puse în aplicare înainte de anul 2012.

Statele membre au obligația să își prezinte proiectele de PGBH într-o consultare publică și se 
pare că autoritățile austriece au respectat această obligație. În prezent, toate PGBH se află în 
curs de evaluare, iar rezultatele principale ale evaluării vor fi făcute publice raportul referitor 
la punerea în aplicare a Directivei-cadru privind apa, care este planificat să apară în cursul 
anului 2012.

Concluzie

PGBH relevante pentru această petiție au fost prezentate în mod corespunzător în cadrul 
consultării publice. Articolul 345 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede 
că legislația secundară a UE nu trebui să aducă atingere în niciun fel regimului proprietății în 
statele membre. Prin urmare, chestiunea unei posibile despăgubiri ca urmare a unor măsuri 
naționale sau locale care afectează drepturile de proprietate este lăsată pe deplin la aprecierea 
statelor membre respective.


