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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0092/2010 dėl galimo teisės aktų, kuriais reglamentuojamas 
žemės sklypų perskirstymas, neteisingo taikymo siekiant nusavinti žemę, 
kurią pateikė Vokietijos pilietis Klaus Fuchs, su 775 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aiškina, kad Badeno-Viurtembergo federacinės žemės valdžios institucijos 
neteisingai taiko teisės aktus, kuriais reglamentuojamas žemės sklypų perskirstymas, kad 
pigiai įsigytų arba nusavintų žemės sklypus ir galėtų juos naudoti kitais tikslais. Anot peticijos 
pateikėjo, valdžios institucijos naudojasi greitkelio (A8) išplėtimu, kad perskirstytų žemės 
sklypus teritorijoje, kurioje toks žemės sklypų perskirstymas jau buvo atliktas. Valdžios 
institucijų nuomone, žemės sklypų perskirstymas būtinas siekiant pagerinti gamybos ir darbo 
sąlygas žemės ir miškų ūkio srityje. Anot pateikėjo, susijusioje teritorijoje yra tik vienas 
žemdirbys, o valdžios institucijos niekada konkrečiai nepatvirtino, kad būtina perskirstyti 
žemės sklypus. Iš pradžių buvo kalbama apie susijusią 25 ha teritoriją greitkeliui išplėsti, 
tačiau dabar iš tikrųjų visiškai pertvarkoma maždaug 1 000 ha teritorija. Peticijos pateikėjas 
mano, kad, jo nuomone, neteisingas teisės aktų, kuriais reglamentuojamas žemės sklypų 
perskirstymas, taikymas turi būti laikomas Europos Sąjungos garantuojamos teisės į 
nuosavybę pažeidimu. Jis prašo atlikti tyrimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. balandžio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Teisiniai ginčai, susiję su žemės nuosavybe ir žemės sklypų perskirstymu, priklauso išimtinai 
valstybių narių nacionalinės civilinės teisės kompetencijai. Šiuo požiūriu Sutarties dėl 
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Europos Sąjungos veikimo 345 straipsnyje numatoma, kad ši Sutartis jokiu būdu nepažeidžia 
valstybių narių nuosavybės teisės sistemą reglamentuojančių taisyklių. Ši nuostata iš esmės 
suteikia valstybėms narėms teisę savo teritorijoje nustatyti nuosavybės teisės sistemą.

Taigi, kadangi valstybės narės turi kompetenciją spręsti specialius klausimus, kuriuos pateikė 
peticijos pateikėjas, šiuos klausimus turi tinkamai spręsti kompetentingos Vokietijos teismo ir 
(arba) administracinės institucijos. Europos Komisija neturi įgaliojimų imtis veiksmų šioje 
srityje.“


