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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0092/2010 af Klaus Fuchs, tysk statsborger, og 775 
medunderskrivere, om påstået misbrug af lovgivningen om jordfordeling til at 
ekspropriere jord

1. Sammendrag

Andrageren mener, at myndighederne i Baden-Württemberg misbruger lovgivningen om 
jordfordeling til at ekspropriere eller købe jordparceller billigt med henblik på at kunne bruge 
dem til andre formål. Ifølge andrageren benytter myndighederne udvidelsen af en motorvej 
(A8) til at gennemføre en jordfordeling i et område, hvor der allerede tidligere har fundet en 
sådan jordfordeling sted. I henhold til myndighederne er jordfordelingen nødvendig "med 
henblik på at forbedre produktions- og arbejdsbetingelserne i land- og skovbrug". Ifølge 
andrageren er der i det berørte område kun ét landbrug tilbage, og myndighederne har aldrig 
konkret underbygget nødvendigheden af en jordfordeling. Andrageren oplyser, at der til at 
begynde med blev talt om et berørt område på 25 ha til udvidelse af motorvejen, men at der 
nu i virkeligheden er tale om omfordeling af et område på ca. 1.000 ha. Andrageren mener, at 
der er tale om misbrug af lovgivningen om jordfordeling, og er af den opfattelse, at dette 
misbrug krænker ejendomsretten, som er garanteret af EU. Han anmoder om en undersøgelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. april 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

Retlige stridsspørgsmål vedrørende jordbesiddelse og jordfordeling henhører udelukkende 
under medlemsstaternes nationale civilret. I denne forbindelse fastslås det i artikel 345 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, at de ejendomsretlige ordninger i 
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medlemsstaterne ikke berøres af traktaterne. Denne bestemmelse giver således 
medlemsstaterne beføjelse til at definere de ejendomsretlige ordninger inden for deres 
område. 

Da medlemsstaterne derfor har beføjelse vedrørende de særlige spørgsmål, der rejses af 
andrageren, bør de behandles af de kompetente tyske retlige og/eller forvaltningsmæssige 
myndigheder. Europa-Kommissionen har ingen beføjelse til at handle på dette område.


