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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1456/2007 af Joaquim Monteiro de Barros, portugisisk statsborger, 
for Union Pan Européenne de la Propriété Immobilière, om problemer forbundet 
med ejendomsmarkedet over hele EU og nødvendigheden af regulering på EU-
plan

1. Sammendrag

Andrageren mener, at Kommissionen bør tage de nødvendige skridt til at regulere 
ejendomsmarkedet på EU-plan. Andrageren forelægger en sammenlignende undersøgelse, der 
afslører forskelsbehandling af ejere af fast ejendom i forskellige EU-medlemsstater og taler 
for en samlet, ensartet politik for grundlæggende rettigheder for ejere og brugere af 
bygninger. Andrageren understreger behovet for harmonisering af skattesystemer og af de 
forskellige ejendomsbegreber. Andrageren mener, at en EU-tilgang til ejendomsmarkedet er 
knyttet sammen med den frie bevægelighed.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. maj 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 15. maj 2009.

"Andragendet

Dette andragende gengiver faktisk de synspunkter, der blev udtrykt af fortalere for en 
udvidelse af Fællesskabets kompetence inden for ejendomsret. Det fremlagte argument er, at 
et godt ejendomsretssystem går hånd i hånd med økonomisk fremgang, et af Fællesskabets 
mål, og for at illustrere argumentet ved hjælp af det modsatte gives der en række dramatiske 
sager fra den private boligsektor.
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Kommissionens bemærkninger

Uanset de tvivl, man måske har vedrørende betingelserne for denne sag, som handler om en 
udvidelse af Fællesskabets kompetence i stedet for at rejse et spørgsmål, der ligger inden for 
denne, vil Kommissionen komme med følgende betragtninger til medlemmerne af Udvalget 
for Andragernes oplysning.

Kommissionen er enig i, at et velfungerende ejendomsretssystem, så vel som enhver anden 
del af lovgivningen, er en nødvendig betingelse fra økonomisk udvikling. Velfungerende 
retssystemer, uanset om det er inden for det retsområde, der fremhæves i denne kampagne, 
eller inden for ethvert andet, er også blandt Københavnskriteriet for tiltrædelse af EU.

At ovennævnte årsager er ejendomsret, blandt andre områder af lovgivningen, et af de 
punkter, der screenes i forhandlingerne om at tiltræde EU. EF-traktatens artikel 295 udelukker 
dog specifikt nationale ejendomsretssystemer fra Fællesskabets kompetence. Når det er sagt, 
er det tydeligt, at grænsen mellem, hvad der på den ene side kan kaldes ejendomsret, og på 
den anden side områder der henhører under Fællesskabets kompetence, på mange områder 
ikke er let at trække. Områder, hvor der måske synes at være et sammenstød mellem de to, 
kan findes på politikområder såsom toldkontingenter, intellektuel ejendomsret og varemærker, 
produktionskvoter inden for landbrugs- og fiskerisektoren eller rettigheder til udledninger af 
drivhusgasser, som sandsynligvis bliver vigtige områder i fremtiden. I sådanne tilfælde 
omfatter Fællesskabets kompetence kun, hvad der er nødvendigt for gennemførelsen af de 
vedtagne politikker, såsom fri bevægelighed. Hvad angår den private boligsektor, har 
Fællesskabet dog undladt enhver involvering, for så vidt økonomisk støtte til renoveringer, 
særligt til energibesparende formål, henhører under målene for strukturfondene.

Konklusion

Kommissionen mener, at det ud fra ovenstående eksempel er tydeligt, at en direkte 
fællesskabskompetence inden for ejendomsret er udelukket i henhold til EF-traktatens artikel 
295. Ejendomsret kan kun være relevant på en supplerende måde, i forbindelse med politikker 
der ikke ligger inden for Fællesskabets rammer, hvis det er nødvendigt og proportionelt med 
formålene for disse politikker at begrænse udøvelsen af denne ret. Sådanne begrænsninger er i 
flere tilfælde blevet opretholdt af EF-Domstolen, men i forbindelse med ejendomsrettens 
indhold - hvilket er blevet forklaret i forbindelse med mange andre andragender - har 
Fællesskabet ikke denne kompetence."


