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Θέμα: Αναφορά 1456/2007, του Joaquim Monteiro de Barros, πορτογαλικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Union Pan Européenne de la Propriété Immobilière, σχετικά με 
προβλήματα που αφορούν τον τομέα της ακίνητης περιουσίας σε ολόκληρη την 
ΕΕ και την αναγκαιότητα ρύθμισης σε επίπεδο ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για 
τη ρύθμιση του τομέα της ακίνητης περιουσίας σε επίπεδο ΕΕ. Ο αναφέρων παρουσιάζει μια 
συγκριτική μελέτη, η οποία αποκαλύπτει τις διαφορές μεταχείρισης των ιδιοκτητών ακινήτων 
σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, οι οποίες δικαιολογούν μια γενική, ομοιογενή πολιτική που 
θα καλύπτει τα βασικά δικαιώματα των ιδιοκτητών και των χρηστών κτιρίων. Ο αναφέρων 
επιμένει στην αναγκαιότητα εναρμόνισης του φορολογικού συστήματος και των διαφόρων 
εννοιών ιδιοκτησίας. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η κοινοτική προσέγγιση του τομέα των 
ακινήτων συνδέεται αναπόσπαστα με την ελεύθερη κυκλοφορία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 15 Μαΐου 2009.

Η αναφορά

Η παρούσα αναφορά επαναλαμβάνει τις απόψεις που εκφράστηκαν από υπέρμαχους της 
επέκτασης της κοινοτικής αρμοδιότητας στον τομέα του δικαίου ιδιοκτησίας. Το επιχείρημα
που προβάλλεται είναι ότι ένα καλό σύστημα δικαίου ιδιοκτησίας συμβαδίζει με την 
οικονομική ευημερία, έναν από τους στόχους της Κοινότητας, και για να γίνει παραστατικό 
το επιχείρημα διά του αντιθέτου, παρατίθενται ορισμένες δραματικές ιστορίες από τον 



PE426.912 2/2 CM\784473EL.doc

EL

στεγαστικό κλάδο κατοικιών.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Παρά τις αμφιβολίες που ενδέχεται να έχει κάποιος για το παραδεκτό της παρούσας υπόθεσης, 
στην οποία ζητείται επέκταση της αρμοδιότητας της Κοινότητας, αντί να τεθεί θέμα που 
εμπίπτει στην κοινοτική αρμοδιότητα, η Επιτροπή θα προβεί στα ακόλουθα σχόλια προς 
ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Αναφορών.

Η Επιτροπή συμφωνεί ότι ένα σύστημα δικαίου ιδιοκτησίας που λειτουργεί ορθά, όπως κάθε 
άλλος τομέας δικαίου, συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για οικονομική ανάπτυξη. Τα νομικά 
συστήματα που λειτουργούν ορθά, είτε στον τομέα δικαίου που επισημαίνεται σε αυτήν την 
εκστρατεία είτε σε κάποιον άλλο, περιλαμβάνονται επίσης στα κριτήρια της Κοπεγχάγης για 
την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, το δίκαιο ιδιοκτησίας, μεταξύ άλλων τομέων 
δικαίου, συνιστά ένα από τα θέματα που εξετάζονται στις διαπραγματεύσεις για την ένταξη 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, το άρθρο 295 ΕΚ αποκλείει ρητά από την κοινοτική 
αρμοδιότητα τα εθνικά συστήματα για το καθεστώς ιδιοκτησίας. Τούτου λεχθέντος, είναι 
προφανές ότι σε πολλούς τομείς δεν είναι δυνατόν να διακριθεί η διαχωριστική γραμμή 
μεταξύ αυτού που καλείται δίκαιο ιδιοκτησίας αφενός και τομέων δικαίου που εμπίπτουν 
στην κοινοτική αρμοδιότητα αφετέρου. Τομείς στους οποίους ενδέχεται να σημειώνεται 
αλληλεπικάλυψη του ενός τομέα με τον άλλο μπορεί να εντοπιστούν σε τομείς πολιτικής 
όπως οι ποσοστώσεις δασμών, η πνευματική ιδιοκτησία και οι εμπορικές επωνυμίες, η 
παραγωγή ποσοστώσεων στον γεωργικό ή αλιευτικό κλάδο ή τα δικαιώματα εμπορίας 
εκπομπών που ενδέχεται να αποτελέσουν σημαντικό τομέα στο μέλλον. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, η κοινοτική αρμοδιότητα εκτείνεται μόνο σε ό,τι είναι απαραίτητο για την 
εφαρμογή των συμπεφωνημένων πολιτικών, όπως οι ελευθερίες κυκλοφορίας. Όσον αφορά 
τον στεγαστικό κλάδο κατοικιών, ωστόσο, η Κοινότητα έχει απόσχει από κάθε ανάμιξη εκτός 
ενδεχομένως από ορισμένες χρηματοδοτικές εισφορές που προσέφερε για ανακαινίσεις, ιδίως 
για σκοπούς εξοικονόμησης ενέργειας, κάτι που ενδέχεται να εμπίπτει στους στόχους των 
διαρθρωτικών ταμείων. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή πιστεύει ότι είναι προφανές από τα ανωτέρω παραδείγματα ότι μια άμεση 
κοινοτική αρμοδιότητα στο δίκαιο ιδιοκτησίας αποκλείεται βάσει του άρθρου 295 της 
Συνθήκης. Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας μπορούν να είναι σχετικά μόνο με δευτερεύων τρόπο 
όταν, για σκοπούς πολιτικών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, 
είναι απαραίτητο και αναλογικό για τους σκοπούς αυτών των πολιτικών να περιοριστεί η 
άσκηση του δικαιώματος. Τέτοιοι περιορισμοί αποτέλεσαν αντικείμενο υπεράσπισης από το 
Δικαστήριο σε πολυάριθμες περιπτώσεις αλλά, ως προς την ουσία του δικαίου ιδιοκτησίας –
όπως εξηγήθηκε στο πλαίσιο πολλών άλλων αναφορών– η Κοινότητα δεν έχει αρμοδιότητα.


