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Θέμα: Αναφορά 0092/2010, του Klaus Fuchs, γερμανικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 775 υπογραφές, σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της 
νομοθεσίας περί αναδασμού με σκοπό την αναγκαστική εξαγορά γης 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι αρχές του γερμανικού κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης 
παραβιάζουν τη νομοθεσία που αφορά τον αναδασμό με σκοπό την (αναγκαστική) εξαγορά 
αγροτεμαχίων σε χαμηλές τιμές ώστε να τα χρησιμοποιήσουν για άλλους σκοπούς. Όπως 
ισχυρίζεται, οι αρχές εκμεταλλεύονται τη διαπλάτυνση της εθνικής οδού Α8 προκειμένου να
πραγματοποιήσουν αναδασμό σε μια περιοχή όπου είχε ήδη εφαρμοστεί παρόμοια πρακτική 
αναδασμού. Οι αρχές, από την πλευρά τους, ισχυρίζονται ότι ο αναδασμός είναι 
υποχρεωτικός «προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες παραγωγής και εργασίας στον τομέα 
της γεωργίας και της δασοπονίας». Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι στην περιοχή έχει απομείνει 
μόνον ένας αγρότης και ότι οι αρχές ουδέποτε αιτιολόγησαν την ανάγκη για αναδασμό. 
Αρχικά, γινόταν αναφορά σε έκταση 25 εκταρίων η οποία θα επηρεαζόταν από τη 
διαπλάτυνση του αυτοκινητοδρόμου, αλλά στην πραγματικότητα αφορούσε έκταση περίπου 
1 000 εκταρίων η οποία επί του παρόντος αναδιοργανώνεται. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η 
εσφαλμένη, κατά την άποψή του, χρήση της νομοθεσίας περί αναδασμού συνιστά παραβίαση 
του δικαιώματος ιδιοκτησίας το οποίο διασφαλίζεται από την ΕΕ μεταξύ άλλων. Για τον λόγο
αυτόν, ζητεί να διενεργηθεί έρευνα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Απριλίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 02, παράγραφος 6 του κανονισμού). 

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.
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Οι νομικές διαφορές σχετικά με την ιδιοκτησία γαιών και τον αναδασμό εμπίπτουν
αποκλειστικά στο πεδίο του αστικού δικαίου των κρατών μελών. Υπό το πρίσμα αυτό, το
άρθρο 345 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι η εν 
λόγω συνθήκη δεν θίγει κατά κανένα τρόπο τις διατάξεις των κρατών μελών που διέπουν το 
σύστημα ιδιοκτησίας. Η διάταξη αυτή παρέχει στα κράτη μέλη κατ΄ ουσία τη δυνατότητα να
καθορίζουν το σύστημα της ιδιοκτησίας στην επικράτειά τους. 

Για το λόγο αυτό, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τα ειδικά θέματα που θίγει
ο αναφέρων, τα ζητήματα αυτά αντιμετωπίζονται δεόντως από τις αρμόδιες δικαστικές και/ή 
διοικητικές γερμανικές αρχές. Η Επιτροπή δεν έχει την αρμοδιότητα να αναλαμβάνει
ενέργειες στον τομέα αυτό.


