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Комисия по петиции

15.05.2009.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1456/2007, внесена от г-н Joaquim Monteiro de Barros, с португалско 
гражданство, от името на Union Pan Européenne de la Propriété Immobilière, 
относно проблеми във връзка със сектора на недвижимите имоти в 
Европейския съюз и необходимостта от регламентирането му на ниво ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че Европейската комисия следва да предприеме 
необходимите мерки за регламентиране на сектора на недвижими имоти на ниво 
Европейски съюз. Той представя едно сравнително изследване, което разкрива 
несъответствия в третирането на собствениците на имоти в различните държави-членки 
на ЕС, което би оправдало въвеждането на глобална, единна политика, отнасяща се до 
основните права на собствениците и ползвателите на сгради. Вносителят на петицията 
настоява за необходимостта от хармонизиране на данъчната система и на различните 
понятия за собственост. Той счита, че един подход на ниво ЕС към сектора на 
недвижими имоти е взаимосвързан със свободата на движение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 май 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 15 май 2009 г.

Петицията

Петицията повтаря позицията, изразена от защитниците на разширяването на 
компетенциите на Общността в областта на вещното право. Изложените аргументи са, 
че вещното право е неизменна част от икономическия просперитет, една от целите на 
Общността, и за да се илюстрира по-добре този факт, са изложени няколко примера на 
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драматични случаи от сектора на жилищната собственост.

Наблюдения на Комисията

Независимо от съмненията, които съществуват относно допустимостта на този казус, 
който иска разширяване на компетенциите на Общността, вместо да повдига въпроси, 
които са част от компетенциите на Общността, Комисията би желала да направи 
следните забележки за сведение на членовете на комисията по петиции. 

Комисията е съгласна, че правилно функционираща система на вещното право, както 
всяка друга част от правото, е необходимо условие за икономическо развитие. 
Правилното функциониране на правните системи, независимо дали в сферата, засягаща 
настоящата кампания или в друга сфера, също така е сред критериите от Копенхаген за 
присъединяване към Европейския съюз. 

Поради гореспоменатите причини, наред с останалите сектори на правото, вещното 
право е един от въпросите, които се проучват по време на преговорите за 
присъединяване към Европейския съюз. Но член 295 от Договора за ЕО недвусмислено
изключва от компетенциите на Общността националните системи на собственост върху 
имуществото. Поради това е очевидно, че в много области е трудно да се сложи 
разделителна линия между това, което може да се нарече вещно право, от една страна,
и областите на правото, които попадат в компетенциите на Общността, от друга.
Областите, където може да се наблюдава припокриване на едното с другото, са в сфери 
на политиката като например тарифни квоти, интелектуална собственост и търговски 
марки, производствени квоти в селскостопанския и риболовния сектор или правата във 
връзка с емисиите на парникови газове, които се очаква да формират важна сфера за 
обсъждане в бъдеще. В подобни случаи, компетенциите на Общността се простират 
единствено до необходимите действия за прилагане на договорените политики, като 
например свободното движение. Но що се отнася до сектора на жилищната 
собственост, Общността се въздържа от намеса, освен дотолкова, доколкото в целите на 
структурните фондове може да попадне финансиране за саниране, по-специално за 
целите на спестяването на енергия. 

Заключение

Комисията счита, че от примерите, дадени по-горе, става ясно, че съгласно член 295 от 
Договора за ЕО, Общността не може да има преки компетенции в областта на вещното 
право. Правото на собственост може да се взема предвид като второстепенен фактор, 
когато за целите на политиките, които попадат в обхвата на правото на Общността, е 
необходимо и пропорционално с целите на тези политики да се ограничи 
упражняването на това право. Такова ограничаване неведнъж е одобрявано и от Съда 
на Европейските общности, но що се отнася до същността на вещното право, както е 
обяснено в контекста на много други петиции, Общността няма компетенции. 


