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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 0041/2019, którą złożył György Csóti (Węgry), w imieniu 
instytutu „Kisebbségi Jogvédő Intézet”, w sprawie zwrotu mienia w kilku 
państwach członkowskich

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że ustawodawstwo, a także praktyka administracyjna i sądowa 
związana ze zwrotem mienia w kilku państwach członkowskich, takich jak Słowacja, 
Rumunia lub Austria, są sprzeczne ze swobodnym przepływem kapitału, związanymi z tym 
prawami procesowymi, Kartą praw podstawowych UE i ogólnymi zasadami prawa Unii. 
Twierdzi, że to ustawodawstwo i praktyka mają dyskryminujący wpływ na obywateli UE, 
ponieważ prowadzi do ich dyskryminowania ze względu na miejsce zamieszkania i 
obywatelstwo, oraz wzywa instytucje UE do znalezienia rozwiązania, by złagodzić ten 
wpływ, nawet przy braku znaczącego oddziaływania na funkcjonowanie jednolitego rynku.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 5 kwietnia 2019 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 227 ust. 6 Regulaminu – dawny art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 24 czerwca 2020 r.

Petycja

Zdaniem składającego petycję Rumunia naruszyła zasady swobodnego przepływu kapitału, 
dyskryminując „kilkuset obywateli UE”. Przemawiając w imieniu tzw. Instytutu Ochrony Praw 
Mniejszości, składający petycję informuje o obywatelach, którzy borykają się z problemami 
związanymi ze zwrotem gruntów lub lasów skonfiskowanych w przeszłości (przed 
przystąpieniem Rumunii do UE). Okazuje się, że w wielu przypadkach zwrot został 
zakwestionowany ze względu na oszustwo, korupcję lub niepewność co do własności w 
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procesie zwrotu mienia. W związku z tym władze rumuńskie podjęły działania prawne, aby 
unieważnić decyzje o zwrocie lub zawiesić zarządzanie gruntami w celu zabezpieczenia status 
quo w oczekiwaniu na ostateczne wyjaśnienia.

Uwagi Komisji

Komisja wie już o problemach podobnych do tych zgłoszonych przez składającego petycję. 
Otrzymała niedawno skargi od obywateli UE. Służby Komisji (Dyrekcja Generalna ds. 
Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych) spotkały się w dniu 
20 czerwca 2019 r. ze składającym petycję w celu omówienia tej sprawy. Składający petycję 
przedłożył ostatnio szczegółowe informacje na temat indywidualnych przypadków. Komisja 
ocenia również pozostałe skargi, a następnie zdecyduje o dalszym badaniu sprawy. 

Do zwrotu gruntów lub lasów zastosowanie mają zasady swobodnego przepływu kapitału (art. 
63 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), a także prawo własności (art. 17 Karty praw 
podstawowych), gdy państwa członkowskie wdrażają prawo UE. W związku z tym wszelkie 
krajowe przepisy lub praktyki administracyjne dotyczące obywateli UE powinny być zgodne z 
tymi zasadami prawa UE, ograniczenia powinny być uzasadnione względami uznanymi w 
Traktatach, w Karcie lub w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(nadrzędny interes publiczny) i zgodne z ogólnymi zasadami prawa UE, takimi jak zasada 
proporcjonalności.

Wniosek

Komisja zajmuje się przedmiotem petycji w kontekście skarg dotyczących możliwego 
naruszenia prawa UE. Po zakończeniu oceny zgodności z prawem UE Komisja poinformuje o 
jej wynikach skarżących i Komisję Petycji.


