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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1456/2007, Joaquim Monteiro de Barros, Portugalin kansalainen, 
Union Pan Européenne de la Propriété Immobilière -liiton puolesta, 
kiinteistöalaan liittyvistä ongelmista Euroopan unionissa ja sääntelyn tarpeesta 
Euroopan unionin tasolla

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittelijä on sitä mieltä, että Euroopan komission olisi ryhdyttävä tarpeellisiin 
toimenpiteisiin kiinteistöalan sääntelemiseksi EU:n tasolla. Vetoomuksen esittäjä esittelee 
vertailevan tutkimuksen, joka paljastaa, että kiinteistön omistajia kohdellaan EU:n 
jäsenvaltioissa eri tavoin. Tämä voi toimia perusteena yleismaailmallisen ja yhtenäisen 
politiikan luomiselle, joka kattaa rakennusten omistajien ja käyttäjien perustavanlaatuiset 
oikeudet. Vetoomuksen esittäjä painottaa verojärjestelmän ja omaisuuteen liittyvien erilaisten 
käsitteiden yhtenäistämisen tarvetta. Hän katsoo, että EU:n lähestymistapa kiinteistöalaan ja 
liikkumisvapaus liittyvät toisiinsa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 29. toukokuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 15. toukokuuta 2009

Vetoomus

Vetoomuksessa itse asiassa toistetaan yhteisön toimivallan ulottamista omistusoikeuden alalle 
kannattavien henkilöiden näkemykset. Perusteeksi on esitetty, että hyvä omistussoikeutta 
koskeva järjestelmä kulkee käsikkäin taloudellisen vaurauden kanssa, joka on yksi yhteisön 
tavoitteista. Perusteen vastakohdaksi annetaan esimerkkejä eräistä dramaattisista tapauksista 
kotimaan asuntoalalta.
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Komission huomautukset

Vaikka tämän yhteisön toimivallan laajentamiseen tähtäävän tapauksen käsiteltäväksi 
ottamista voitaisiin epäillä, yhteisön toimivallan kyseenalaistamisen sijaan komissio antaa 
seuraavat huomautukset tiedoksi vetoomusvaliokunnan jäsenille.

Komissio on samaa mieltä siitä, että asianmukaisesti toimiva omistusoikeutta tai mitä tahansa 
muuta oikeuden alaa koskeva järjestelmä on välttämätön edellytys taloudelliselle kehitykselle. 
Asianmukaisesti toimivat oikeusjärjestelmät, jotka koskevat tässä vetoomuksessa esiin tuotua 
tai mitä tahansa muuta oikeuden alaa, kuuluvat Kööpenhaminassa vahvistettuihin 
arviointiperusteisiin Euroopan unioniin liittymisestä.

Edellä mainituista syistä muiden oikeuden alojen tavoin myös omistusoikeus on yksi 
kysymyksistä, joita tarkastellaan Euroopan unioniin liittymistä koskevissa neuvotteluissa. 
EY:n perustamissopimuksen 295 artiklassa kuitenkin yhteisön toimivallasta nimenomaan 
suljetaan pois kansalliset omistusoikeusjärjestelmät. Näin ollen on selvää, että useilla alueilla 
on vaikea vetää rajaa toisaalta omistusoikeudeksi kutsuttavan oikeuden ja toisaalta yhteisön 
toimivaltaan kuuluvien oikeuden alojen välille. Päällekkäisyyksiä saattaa esiintyä politiikan 
aloilla, joita ovat esimerkiksi tariffikiintiöt, immateriaalioikeudet ja tavaramerkit, maatalous-
ja kalastusalan tuotantokiintiöt tai kasvihuonekaasujen päästöoikeudet, jotka todennäköisesti 
ovat tärkeä ala tulevaisuudessa. Tällaisissa tapauksissa yhteisön toimivalta ulottuu vain 
sovitun politiikan toteuttamisen kannalta välttämättömiin alueisiin, kuten liikkumisvapauteen. 
Kotimaisen asuntoalan osalta yhteisö on pidättynyt kaikesta osallistumisesta, paitsi jos 
kunnostustöille myönnettävä taloudellinen tuki, erityisesti energiansäästötarkoituksiin, 
sisältyy rakennerahastojen tavoitteisiin. 

Johtopäätös

Komissio uskoo, että edellä mainittujen esimerkkien perusteella on selvää, että välitön 
yhteisön toimivalta omistusoikeuden alalla ei tule kysymykseen perustamissopimuksen 
295 artiklan nojalla. Omistusoikeudet voivat olla olennaisia vain toissijaisesti, jos yhteisön 
lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvan politiikan tavoitteiden kannalta on välttämätöntä ja 
suhteellista rajoittaa oikeuden käyttöä. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on pitänyt yllä 
tällaisia rajoituksia lukuisissa tapauksissa, mutta omistusoikeuden sisällön kannalta yhteisö ei 
ole toimivaltainen, mikä on selitetty useiden muiden vetoomusten yhteydessä.


