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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy : Petycji 0092/2010, którą złożył Klaus Fuchs (Niemcy) z 775 podpisami, 
w sprawie rzekomego nadużywania ustawodawstwa dotyczącego konsolidacji 
gruntów w celu przymusowego nabywania ziemi

1. Streszczenie petycji

Składający petycję oświadcza, że władze niemieckiego landu Badenia-Wirtembergia 
nadużywają ustawodawstwa dotyczącego konsolidacji, by (przymusowo) nabywać działki po 
niskiej cenie i wykorzystywać je do innych celów. Twierdzi on, że władze wykorzystują 
poszerzenie autostrady A8, by przeprowadzać konsolidację gruntów na obszarze, gdzie 
podobna konsolidacja już nastąpiła. Władze twierdzą, że konsolidacja jest potrzebna, „by 
zwiększyć produkcję i poprawić warunki pracy w rolnictwie i leśnictwie”. Składający petycję 
twierdzi, że w okolicy pozostał tylko jeden rolnik i władze nigdy nie uzasadniły potrzeby 
konsolidacji. Z początku nawiązywano do poszerzania autostrady na obszarze 25 ha, lecz 
w rzeczywistości reorganizacji podlega obecnie około 1000 ha. Składający petycję stwierdza, 
że niewłaściwe jego zdaniem wykorzystanie przepisów o konsolidacji gruntów stanowi 
pogwałcenie prawa własności gwarantowanego między innymi przez UE. Zwraca się on 
o przeprowadzenie dochodzenia.   

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 kwietnia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Spory prawne dotyczące własności gruntów i konsolidacji gruntów wchodzą wyłącznie w 
zakres stosowania przepisów prawa cywilnego państw członkowskich. Z tego względu art. 
345 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że traktat ten nie przesądza w 
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niczym zasad prawa własności w państwach członkowskich. Postanowienie to daje państwom 
członkowskim prawo do ustalania systemu prawa własności na ich terytoriach. 

Dlatego, jako że konkretne kwestie poruszone przez składającego petycję należą do 
kompetencji państw członkowskich, mogą one zostać należycie rozpatrzone przez właściwy 
organ administracji lub wymiaru sprawiedliwości w Niemczech. Komisja Europejska nie jest 
uprawniona do interweniowania w tej dziedzinie.


