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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1456/2007, imressqa minn Joaquim Monteiro de Barros, ta’ 
nazzjonalità Portugiża, f’isem “Union Pan Européenne de la Propriété 
Immobilière”, dwar problemi relatati mas-settur tal-proprjetà fl-UE u l-bżonn ta’ 
regolamenti fil-livell tal-UE 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-Kummissjoni Ewropea għandha tieħu passi meħtieġa biex tirregola 
s-settur tal-proprjetà immobbli fil-livell tal-UE. Il-petizzjonant jippreżenta studju komparattiv 
li juri nuqqas ta’ qbil fit-trattament mogħti lis-sid ta’ proprjetà fi stati membri differenti tal-
UE li jiġġustifika politika globali, omoġenja li tkopri d-drittijiet bażiċi tas-sidien u l-utenti tal-
bini. Il-petizzjonant jinsisti fuq il-bżonn li għandu jkun hemm armonizzazzjoni ta’ sistema tat-
taxxa u ta’ kunċetti varji tal-proprjetà. Il-petizzjonant jidhirlu li l-approċċ tal-UE fis-settur tal-
proprjetà immobbli huwa marbut mal-libertà tal-moviment.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ Mejju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-15 ta’ Mejju 2009.

Il-petizzjoni

Din il-petizzjoni fil-fatt ittenni l-opinjonijiet espressi mill-proponenti dwar estensjoni tal-
kompetenza tal-Komunità fil-qasam tal-liġi tal-proprjetà. L-argument li tressaq kien li sistema 
tajba ta’ liġi tal-proprjetà timxi id f’id mal-prosperità ekonomika, li hija waħda mill-objettivi 
tal-Komunità, u biex jintwera x’jiġri meta dan ma jsirx, ingħata numru ta’ każijiet drammatiċi 
mis-settur domestiku tal-akkomodazzjoni. 
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Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Minkejja d-dubji li wieħed jista’ jkollu dwar l-ammissibilità ta’ dan il-każ, li jfittex li jestendi 
l-kompetenza tal-Komunità aktar milli jqajjem kwistjoni li taqa’ taħt il-kompetenza tagħha, il-
Kummissjoni tagħmel ir-rimarki li ġejjin għal finijiet ta’ informazzjoni għall-Membri tal-
Kumitat għall-Petizzjonijiet.

Il-Kummissjoni taqbel li sistema tal-liġi tal-proprjetà li taħdem kif suppost, l-istess bħal kull 
fergħa oħra tal-liġi, hija kundizzjoni meħtieġa għall-iżvilupp ekonomiku. Sistemi legali li 
jaħdmu kif suppost, kemm jekk huma fil-fergħa tal-liġi msemmija minn din il-kampanja, kif 
ukoll f’kwalunkwe fergħa oħra, jnsabu wkoll fost il-kriterji ta’ Kopenħagen għall-adeżjoni fl-
Unjoni Ewropea.

Għar-raġunijiet imsemmija hawn fuq, il-liġi tal-proprjetà, fost fergħat oħra tal-liġi, hija 
wieħed mill-punti analizzati fin-negozjati għal sħubija fl-Unjoni Ewropea. Madankollu, l-
Artikolu 295 KE jeskludi speċifikament is-sistemi nazzjonali ta’ sjieda ta’ proprjetà mill-
kompetenza tal-Komunità. Minkejja dan, huwa ovvju li f’ħafna oqsma mhux faċli taqta’ linja 
bejn dik li tista’ tissejjaħ liġi tal-proprjetà fuq in-naħa l-waħda, u l-oqsma tal-liġi li jaqgħu 
taħt il-kompetenza tal-Komunità fuq in-naħa l-oħra. L-oqsma fejn jista’ jagħti l-każ li jkun 
hemm xi influwenza ta’ waħda fuq l-oħra, jistgħu jinstabu f’oqsma politiki bħall-kwoti tat-
tariffi, il-proprjetà intellettwali u l-marki reġistrati, il-kwoti tal-produzzjoni fis-settur tal-
biedja u tas-sajd jew id-drittijiet tal-emissjonijiet tal-gass b’effett ta’ serra, li x’aktarx għad 
ikunu qasam importanti fil-futur. F’tali każijiet, il-kompetenza tal-Komunità tiġi estiża biss 
għal dak li hu meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-politiki mifthema, bħal-libertà tal-
moviment. Madankollu, fir-rigward tas-settur domestiku tal-akkomodazzjoni, il-Komunità 
astjeniet milli tipparteċipa għajr biex tikkontribwixxi finanzjarjament għar-rinnovazzjonijiet, 
b’mod partikolari għal finijiet tal-iffrankar tal-enerġija, li jista’ jkun wieħed mill-objettivi tal-
fondi strutturali. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni temmen li mill-eżempji msemmija hawn fuq huwa ċar li l-Komunità 
m’għandha ebda kompetenza diretta fil-liġi tal-proprjetà skont l-Artikolu 295 tat-Trattat. Id-
drittijiet tal-proprjetà jistgħu jkunu relevanti biss b’mod subordinat meta, għall-finijiet tal-
politiki li jaqgħu fil-qasam ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-Komunità, ikunu meħtieġa u 
proporzjonati għall-finijiet ta’ dawk il-politiki biex jillimitaw l-eżerċitar tad-dritt. Il-Qorti tal-
Ġustizzja żammet fermi dawn il-limitazzjonijiet f’diversi okkażjonijiet iżda, f’dak li 
jirrigwarda l-essenzjal tal-liġi tal-proprjetà – kif ġie spjegat f’ħafna petizzjonijiet oħra – il-
Komunità m’għandhiex il-kompetenza biex tintervieni. 


