
CM\829532LV.doc PE448.720

LV Vienoti daudzveidībā LV
Ārējais tulkojums

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

2.9.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0092/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Klaus Fuchs
un kam pievienoti 775 paraksti, par zemes gabalu apvienošanas tiesību aktu 
iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu, lai veiktu zemes obligātu iepirkšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Vācijas Bādenes–Virtembergas federālās zemes varas 
iestādes ļaunprātīgi izmanto zemes gabalu apvienošanas tiesību aktus, lai (obligātā kārtā) lēti 
iepirktu zemes gabalus to izmantošanai citiem nolūkiem. Viņš apgalvo, ka varas iestādes 
izmanto A8 autoceļa paplašināšanu, lai veiktu zemes gabalu apvienošanu teritorijā, kur jau ir 
notikusi līdzīga zemes gabalu apvienošana. Varas iestādes apgalvo, ka apvienošana ir 
nepieciešama, „lai uzlabotu lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanu un darba 
apstākļus”. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šajā teritorijā ir palicis tikai viens 
lauksaimnieks un ka varas iestādes nekad nav pamatojušas apvienošanas nepieciešamību.
Vispirms tās minēja, ka autoceļa paplašināšana skar 25 ha teritoriju, bet patiesībā tagad tiek 
reorganizēta aptuveni 1000 ha teritorija. Lūgumraksta iesniedzējs raksta, ka, pēc viņa domām, 
ar zemes gabalu apvienošanas tiesību aktu neatbilstīgu izmantošanu tiek pārkāptas ir tiesības 
uz īpašumu, kas ir vienas no ES garantētajām tiesībām. Viņš lūdz veikt izmeklēšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 30. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī
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Uz juridiskiem strīdiem, kas saistīti ar zemes īpašumtiesībām un zemes gabalu apvienošanu, 
attiecas tikai dalībvalstu civiltiesību noteikumi. Šajā sakarībā Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 345. pants paredz, ka šis Līgums nekādi neietekmē dalībvalstu tiesību aktus, kas 
reglamentē īpašumtiesību sistēmu. Tādējādi ar šo noteikumu dalībvalstis tiek pilnvarotas to 
teritorijā veidot īpašumtiesību sistēmas.

Tāpēc, ņemot vērā, ka lūgumraksta iesniedzēja norādītajā jautājumā kompetentas ir 
dalībvalstis, ar šiem jautājumiem pienācīgi nodarbojas Vācijas kompetentās tiesu un/vai 
administratīvās iestādes. Eiropas Kopiena nav pilnvarota darboties šajā jomā.


