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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Klaus Fuchs német állampolgár által benyújtott 0092/2010 számú, 775 
aláírást tartalmazó petíció a termőföld kisajátítása céljából a tagosításra 
vonatkozó jogszabályokkal történő feltételezett visszaélésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a baden-württembergi hatóságok nem jogszerűen 
alkalmazzák a tagosításra vonatkozó jogszabályokat: olcsón felvásárolják vagy kisajátítják a 
parcellákat, hogy azután más célokra használhassák fel azokat. A petíció benyújtója szerint a 
hatóságok az A8-as autópálya kiszélesítését használják ki a tagosítás végrehajtására egy olyan 
területen, ahol már végeztek hasonló tagosítást. A hatóságok szerint a tagosításra a 
„mezőgazdasági és erdőgazdálkodási munka- és termelési körülmények javítása” miatt van 
szükség. A petíció benyújtója szerint az érintett területen már csak egy személy gazdálkodik, 
és a hatóságok a tagosítás szükségességét soha nem bizonyították konkrétan. A petíció 
benyújtója közli, hogy először arról beszéltek, hogy az autópálya kiszélesítése egy 25 
hektáros területet fog érinteni, jelenleg viszont egy mintegy 1000 hektáros terület 
átszervezéséről van szó. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a tagosításra vonatkozó 
jogszabályok – véleménye szerint – nem megfelelő alkalmazása ellentétben áll az Európai 
Unió által biztosított tulajdonhoz való joggal. Vizsgálatot kér az ügyben.   

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. április 30. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése alapján nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottság válasza: beérkezett 2010. szeptember 2.
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A földtulajdonlással és a tagosítással kapcsolatos jogviták a tagállamok nemzeti polgári 
jogának kizárólagos hatálya alá tartoznak. E tekintetben az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 345. cikke úgy rendelkezik, hogy a szerződés nem sértheti a tagállamokban 
fennálló tulajdoni rendet. Ez a rendelkezés ténylegesen felhatalmazza a tagállamokat arra, 
hogy területükön a tulajdoni rendet szabályozzák.

Ennek megfelelően – mivel a petíció benyújtója által felvetett kérdésekben a tagállamok az 
illetékesek – az említett kérdéseket az illetékes német bíróságok és/vagy közigazgatási 
hatóságok megfelelően rendezik. Az Európai Bizottságnak nincs hatásköre e téren eljárni.


