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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Framställning 0665/2006, ingiven av Stratos Paradias (grekisk medborgare), för 
internationella fastighetsägarföreningen, med underskrifter av fyra andra personer, om 
behovet av att skydda egendomsrätt i Europeiska unionen och på västra Balkan

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar, för internationella fastighetsägarföreningen, att EU har underlåtit att 
kräva att den privata äganderätten respekteras och införs i vissa nya medlemsstater, i 
kandidatländer och länder i det ”vidare europeiska grannskapet”. Framställaren anser att 
egendomsrätt och rättssäkerhet i fråga om ägandet är oundgängligt i varje försök att 
konsolidera demokrati och bygga upp en fungerande marknadsekonomi och att lagligt 
förvärvad egendom som illegalt har konfiskerats genom godtyckliga och ensidiga beslut 
måste återställas till de rättmätiga ägarna i befintligt skick eller i form av kompensation. 
Framställaren hänvisar också till länderna på västra Balkan och särskilt till Serbien, där 
återtagandeprocessen hämmas svårt av legala, rättsliga och administrativa hinder. 
Framställaren ber Europaparlamentet verka för att EU i sin dialog med och politik gentemot 
dessa länder till fullo beaktar hur dessa länder hanterar egendomsrättsfrågan, både från 
lagstiftnings- och verkställighetssynpunkt.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 22 januari 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 25 januari 2007

Europeiska kommissionen har inga allmänna befogenheter att ingripa på de grundläggande 
rättigheternas område. Kommissionen kan handla enbart i frågor som gäller 
Europeiska gemenskapen. Frågan om återställande av egendom som förlorats under 
kommunisttiden har inget samband med tillämpningen av Europeiska gemenskapens lag. 
Nationella domstolar eller Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna är behöriga 
att handlägga enskilda fall.
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I samband med övervakningen av att de politiska kriterierna för EU-anslutning uppfylls 
lägger dock kommissionen vikt vid att processen för återställning av egendom – som 
genomförs enligt tillämplig nationell lagstiftning – sker på ett rättvist och öppet sätt, med full 
respekt för de grundläggande rättigheterna och rättsstatsprincipen och med avsikten att trygga 
den rättssäkerhet som befordrar en sund utveckling av marknadsekonomin.

I det europeiska partnerskap som trädde i kraft i februari 2006 har EU uppmanat Serbien att 
anta en adekvat lagstiftning om återställande av egendom och se till att den tillämpas till fullo.

Kommissionen övervakar noga genomförandet av denna rekommendation. Vid mötet mellan 
företrädare för EU och Serbien och den förstärkta politiska dialogen om Montenegro som 
ägde rum i Belgrad den 7 april 2006 framförde kommissionen de farhågor som flera personer 
och organisationer hade gett uttryck för i denna viktiga fråga. Kommissionen uppmanade 
myndigheterna att i avvaktan på genomförandet av lagstiftningen om återställning se till att de 
tidigare ägarnas rättigheter inte bedöms i förtid.

I lägesrapporten av den 8 november 2006 anger kommissionen följande: ”När det gäller
egendomsrätt har lagen om återställning av kyrkoegendom antagits. Lagstiftning om 
återställning av annan egendom saknas dock fortfarande. Fristen för registrering av ärenden 
gick ut i juni 2006. Enligt fastighetsägarföreningar har ett antal personer, i synnerhet 
medlemmar av den judiska befolkningen, inte tillåtits att registrera sina ärenden, eftersom 
registreringslagstiftningen inte omfattar tiden före andra världskriget. Registreringen är inte 
ett anspråk på konfiskerad egendom. Syftet med den är att skydda sakägarnas rättigheter eller 
att skydda själva egendomen mot att avhändas.”

Kommissionen har därför dragit slutsatsen (se meddelandet om strategi för utvidgningen 
antaget den 8 november 2006) att ”frågan om återlämnande av egendom alltjämt är olöst”.

Kommissionen uppmärksammade de serbiska myndigheterna på denna fråga vid 
överlämnandet av 2006 års lägesrapport vid det utökade ständiga mötet mellan EU och 
Serbien den 10 november 2006 och vid det interparlamentariska mötet den 
21 november 2006.

I fråga om Kroatien konstaterade kommissionen i sin senaste lägesrapport att processen för 
återställning av egendom som konfiskerades under jugoslavregimen fortfarande går långsamt. 
Bestämmelser som diskriminerar på grund av nationalitet har inte tagits bort från lagen om 
återställande av nationaliserad egendom.

I fråga om egendomsrätt i samband med kriget 1991–1995 återstår endast ett relativt litet antal 
av de omkring 20 000 ockuperade fastigheter som ännu inte återtagits och återlämnats till sina 
rättmätiga ägare. Med dessa återstående fall har inte mycket hänt. Arton fastigheter var 
fortfarande ockuperade i slutet av augusti 2006 och 80 fall väntade på ett domstolsavgörande, 
vilket tyder på att mycket lite har skett sedan föregående år. Ett antal frågor i samband med 
återtagandet är fortfarande olösta. I fråga om skador eller plundring av den tillfälliga 
innehavaren eller tredje man, har ett reparationsprogram för 396 hushåll inrättats som nu har 
börjat genomföras. Flera fall ligger hos domstolen där den återvändande innan han kan återfå 
sin egendom ställs inför betydande ersättningsanspråk på grund av oönskade investeringar 
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som gjorts i hans frånvaro. Regeringen har fortfarande inte utfärdat ett planerat dekret i frågan 
baserat på utomrättsliga tvistelösningar. Det kvarstår en eftersläpning i betalningen av 
ersättning till ägare för förseningar i återlämnandet av deras egendom. Det finns också vissa 
kommersiella fastigheter och jordbruksfastigheter som ännu inte har lämnats över till de 
rättmätiga ägarna.

Kommissionen fortsätter att övervaka framstegen på dessa områden.

Liknande strategier har antagits för andra kandidatländer eller potentiella kandidatländer i 
tillämpliga fall.


