
CM\829532RO.doc PE448.720v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiţii

2.9.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0092/2010 adresată de Klaus Fuchs, de cetăţenie germană, însoţită 
de 775 de semnături, privind presupusul abuz în cazul aplicării legislaţiei 
privind comasarea terenurilor în vederea achiziţionării obligatorii a acestora

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul informează că autorităţile din landul german Baden-Württemberg fac abuz de 
legislaţia privind comasarea terenurilor pentru a achiziţiona (obligatoriu) loturi de pământ la 
preţuri reduse, în vederea folosirii acestora în alte scopuri. După părerea sa, autorităţile profită 
de lărgirea autostrăzii A8 pentru a comasa un teren care a fost deja parcelat. Conform 
autorităţilor, această comasare este necesară „pentru îmbunătăţirea condiţiilor de producţie şi 
de muncă în domeniul agricol şi silvic”. Potrivit petiţionarului, nu mai există decât un singur 
fermier în acea zonă, iar autorităţile nu au confirmat niciodată necesitatea comasării. În primă 
instanţă, a fost vorba despre un teren cu o suprafaţă de 25 de hectare afectat pentru lărgirea 
autostrăzii, dar, de fapt, în prezent este vorba de reamenajarea unui teren cu o suprafaţă de 
1000 ha. Petiţionarul susţine că aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei privind comasarea 
terenurilor reprezintă, potrivit acestuia, o încălcare a dreptului la proprietate garantat, printre 
alţii, de Uniunea Europeană. El solicită desfăşurarea unei anchete.   

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 aprilie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010.

Litigiile juridice legate de proprietatea funciară şi comasarea terenurilor intră sub incidenţa 
exclusivă a dreptului civil intern al statelor membre. În această privinţă, articolul 345 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene prevede că acest tratat nu aduce atingere 
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regimului proprietății în statele membre. Această dispoziţie conferă efectiv statelor membre 
competenţa de a defini sistemul regimului de proprietate pe teritoriul lor.

Prin urmare, întrucât statele membre sunt competente în ceea ce priveşte chestiunile specifice 
semnalate de petiţionar, aceste chestiuni sunt tratate în mod corespunzător de către autorităţile 
judiciare şi/sau administrative germane competente. Comisia Europeană nu are nicio 
autoritate să intervină în acest domeniu.


