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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0092/2010, ippreżenata minn Klaus Fuchs, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, flimkien ma’ 775 firma, dwar allegat abbuż ta’ leġiżlazzjoni 
dwar il-konsolidament tal-art biex tinxtara art bil-fors

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-awtoritajiet fil-Land Ġermaniża ta’ Baden-Württemberg qed 
jabbużaw mil-leġiżlazzjoni dwar il-konsolidament tal-art biex jinxtraw (bil-fors) biċċiet tal-art 
bl-irħis sabiex jintużaw għal għanijiet oħra. Huwa jsostni li l-awtoritajiet qed jieħdu vantaġġ 
mit-twessigħ tal-awtostrada A8 sabiex iwettqu konsolidament tal-art f’żona fejn ikun diġà 
seħħ eżerċizzju ta’ konsolidament tal-art simili. L-awtoritajiet isostnu li l-konsolidament huwa 
neċessarju sabiex jitjiebu l-produzzjoni u l-kundizzjonijiet tax-xogħol fl-agrikoltura u l-
forestrija. Il-petizzjonant isostni li għad fadal bidwi wieħed biss fiż-żona u l-awtoritajiet qatt 
ma kkonfermaw il-ħtieġa għall-konsolidament. Għall-ewwel saret referenza għal żona ta’ 25 
ettaru li ġiet affettwata mit-twessigħ tal-awtostrada, iżda fil-verità  żona ta’ madwar 1000 
ettaru attwalment qed terġa’ tiġi organizzata mill-ġdid. Il-petizzjonant isostni li l-użu mhux 
xieraq li, fil-fehma tiegħu, qed isir mil-leġiżlazzjoni tal-konsolidament tal-art jikkostitwixxi 
ksur tad-dritt għall-proprjetà li huwa grantit mill-UE fost oħrajn. Huwa jitlob li ssir 
investigazzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 30 April 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 2 Settembru 2010.

Tilwim legali dwar is-sjieda tal-art u l-konsolidazzjoni tal-art taqa' esklussivament taħt l-iskop 
tal-liġi ċivili nazzjonali tal-Istati Membri. F’dan ir-rigward l-Artikolu 345 tat-Trattat dwar il-
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Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jipprovdi li dan it-Trattat ma jista’ jippreġudika bl-ebda 
mod ir-regoli tal-Istati Membri li jiggvernaw is-sistema tas-sjieda tal-beni. Din id-
dispożizzjoni fis-seħħ tagħti s-setgħa lill-Istati Membri biex jiddefinixxu s-sistema tas-sjieda 
tal-beni fi ħdan it-territorji tagħhom.

Għaldaqstant, ladarba l-Istati Membri għandhom kompetenza fir-rigward tal-kwistjonijiet 
speċifiċi mressqa mill-petizzjonant, dawn il-kwistjonijiet huma ttrattati kif xieraq mill-
awtoritajiet ġudizzjarji Ġermaniżi u/jew l-awtoritajiet amministrattivi. Il-Kummissjoni 
Ewropea ma għandhiex awtorità biex taġixxi f’dan il-qasam.


