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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1456/2007, ko Union Pan Européenne de la Propriété 
Immobilière vārdā iesniedza Portugāles valstspiederīgais Joaquim Monteiro de 
Barros, par problēmām, kas saistītas ar nekustamā īpašuma nozari visā ES, un 
regulējuma nepieciešamību ES līmenī

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Eiropas Komisijai ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai 
regulētu nekustamā īpašuma nozari ES līmenī. Lūgumraksta iesniedzējs iesniedz salīdzinošu 
pētījumu, kas atklāj neatbilstības attieksmē pret nekustamā īpašuma īpašniekiem dažādās ES 
valstīs un kam būtu jāpamato globāla, viendabīga politika attiecībā uz ēku īpašnieku un 
izmantotāju pamattiesībām. Lūgumraksta iesniedzējs uzstāj, ka nepieciešama nodokļu sistēmu 
un dažādo īpašuma jēdzienu saskaņošana. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ES pieeja 
nekustamā īpašuma nozarei ir savstarpēji saistīta ar pārvietošanās brīvību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 29. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 15. maijā

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs būtībā atkārto priekšlikuma iesniedzēju izteiktos viedokļus par 
Kopienas kompetences paplašināšanu īpašuma tiesību aktu jomā. Izvirzītais arguments ir tāds, 
ka laba īpašuma tiesību aktu sistēma iet roku rokā ar ekonomisko labklājību, kas ir viens no 
Kopienas mērķiem, un, lai ilustrētu argumenta pretējo pusi, ir iesniegtas vairākas dramatisku 
lietu vēstures no iekšzemes mājokļu nozares.
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Komisijas komentāri

Par spīti šaubām attiecībā uz šīs lietas pieņemamību, jo tā skar jautājumu par Kopienas 
kompetences paplašināšanu, nevis Kopienas kompetencē ietilpstoša jautājuma izskatīšanu, 
Komisijas pārstāvji vēlas Lūgumrakstu komitejas locekļiem izteikt šādas piezīmes.

Komisija piekrīt, ka pareizi funkcionējoša īpašuma tiesību aktu sistēma, tāpat kā jebkurā citā 
tiesību aktu nozarē, ir nepieciešams nosacījums ekonomikas attīstībai. Pareizi funkcionējošas 
tiesību sistēmas, vai tas būtu šīs kampaņas uzsvērtajā tiesību nozarē vai jebkurā citā, arī ir 
viens no Kopenhāgenas kritērijiem, lai pievienotos Eiropas Savienībai.

Iepriekš minēto iemeslu dēļ īpašuma tiesību akti līdz ar citu tiesību nozaru aktiem ir viens no 
jautājumiem, kurš tiek apspriests sarunās par pievienošanos Eiropas Savienībai. Tomēr EK 
līguma 295. pants skaidri izslēdz no Kopienas kompetences jautājumus par valsts īpašuma 
tiesību sistēmu. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir redzams, ka daudzās nozarēs dalījums starp to, 
ko, no vienas puses, var saukt par īpašumtiesību aktiem un kādas ir Kopienas kompetencē 
ietilpstošās tiesību nozares, no otras puses, ir grūti definējams. Nozares, kurās varētu 
parādīties atsevišķas sadursmes var būt tādās politikas jomās kā tarifu kvotas, intelektuālais 
īpašums un preču zīmes, ražošanas kvotas lauksaimniecības un zivsaimniecības sektoros vai 
siltumnīcefekta gāzu emisiju tiesības, kas varētu būt nozīmīga joma nākotnē. Šādos gadījumos 
Kopienas kompetence paplašinās tikai tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešamas apstiprinātās politikas 
īstenošanai, piemēram, attiecībā uz pārvietošanās brīvību. Attiecībā uz iekšzemes mājokļu 
nozari Kopiena ir atturējusies no iesaistīšanās tajā, izņemot finansiālo atbalstu rekonstrukciju 
darbiem, īpaši enerģijas taupīšanas nolūkos, kas varētu atbilst struktūrfondu mērķiem. 

Secinājums

Komisija uzskata, ka no iepriekš minētajiem piemēriem ir redzams, ka Kopienas tiešā 
kompetence īpašuma tiesību aktu jomā neietilpst Līguma 295. panta formulējumā. Īpašuma 
tiesības var būt saistītas tikai papildus veidā, kad to politiku mērķos, kuras ietilpst Kopienas
tiesību aktu kompetencē, tas ir nepieciešami un proporcionāli šādu tiesību izmantošanas 
ierobežošanai. Šādus ierobežojumus vairākkārt ir atbalstījusi Kopienu Tiesa, bet, kas attiecas 
īpašumtiesību aktiem — kā tika skaidrots daudzu citu lūgumrakstu kontekstā — tie neietilpst 
Kopienas kompetencē.”


