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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1456/2007, którą złożył Joaquim Monteiro de Barros (Portugalia) 
w imieniu Union Pan Européenne de la Propriété Immobiličre, w sprawie 
problemów związanych z sektorem nieruchomości w UE i konieczności przyjęcia 
przepisów na szczeblu UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że Komisja Europejska powinna podjąć niezbędne kroki w celu 
uregulowania sektora nieruchomości na szczeblu UE. Przedstawia on analizę porównawczą, 
ukazującą rozbieżności w sposobie traktowania właścicieli nieruchomości w różnych 
państwach członkowskich UE, która uzasadniałaby ustanowienie globalnej, jednorodnej 
polityki obejmującej podstawowe prawa właścicieli budynków i użytkowników. Składający 
petycję nalega na konieczność harmonizacji systemu podatkowego oraz różnorodnych 
koncepcji dotyczących nieruchomości. Jest on zdania, że podejście UE w odniesieniu do 
sektora nieruchomości jest powiązane ze swobodą przemieszczania się.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 15 maja 2009 r.

Petycja

W zasadzie petycja jest powtórzeniem uwag wyrażonych przez zwolenników rozszerzenia 
uprawnień Wspólnoty na dziedzinę prawa majątkowego. Wysunięty argument zwraca uwagę 
na to, że dobry system prawa majątkowego współgra z jednym z celów Wspólnoty, jakim jest 
koniunktura gospodarcza. Na poparcie tego argumentu przytoczono kilka dramatycznych 
historii z krajowego sektora mieszkaniowego.
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Uwagi Komisji Europejskiej

Pomimo wątpliwości, jakie można żywić co do dopuszczalności tej petycji, w której dąży się 
do rozszerzenia uprawnień Wspólnoty, ale nie porusza się kwestii leżącej w gestii Wspólnoty, 
Komisja Europejska chciałaby przekazać następujące uwagi do informacji członków Komisji 
Petycji.

Komisja Europejska zgadza się z tym, że właściwie funkcjonujący system prawa 
majątkowego, podobnie jak innych dziedzin prawa, jest koniecznym warunkiem rozwoju 
gospodarczego. Właściwie funkcjonujące systemy prawne, bez względu na to, czy wchodzą 
w skład dziedziny prawa podkreślonej przez tę kampanię, czy też innej, znajdują się również 
pośród kryteriów kopenhaskich dotyczących przystąpienia do Unii Europejskiej.

Z uwagi na wymienione wyżej przyczyny prawo majątkowe, podobnie jak inne dziedziny 
prawa, jest jednym z aspektów poddawanych procedurze „screeningu” w negocjacjach 
dotyczących przystąpienia do Unii Europejskiej. Niemniej jednak art. 295 WE wyraźnie 
wyłącza z zakresu uprawnień Wspólnoty krajowe systemy własności majątkowej. Ponadto 
oczywiste jest to, że w wielu dziedzinach niełatwo wyznaczyć granicę między tym, co można 
nazwać prawem majątkowym, a dziedzinami prawa podlegającymi kompetencjom Wspólnoty. 
Dziedziny polityki, w których może wystąpić tego typu problem, obejmują kwoty taryfowe, 
własność intelektualną i znaki handlowe, kwoty produkcyjne w sektorze rolniczym i 
rybołówstwa lub prawa emisji gazów cieplarnianych, które prawdopodobnie staną się 
ważnymi dziedzinami w przyszłości. W takich przypadkach uprawnienia Komisji 
Europejskiej obejmują jedynie to, co konieczne do wdrożenia uzgodnionych polityk takich 
jak swoboda przepływu. W przypadku sektora mieszkaniowego Wspólnota wstrzymała się 
jednak od wszelkiego zaangażowania z wyjątkiem finansowego wkładu w renowacje, 
zwłaszcza w celu oszczędzania energii, który może podlegać celom funduszy strukturalnych. 

Wniosek

Według Komisji Europejskiej z powyższych informacji wyraźnie wynika, że zgodnie 
z art. 295 traktatu bezpośrednie uprawnienia Wspólnoty w dziedzinie prawa majątkowego nie 
wchodzą w grę. Zatem prawa majątkowe mogą mieć charakter jedynie pomocniczy dla celów 
polityk, które leżą w zakresie prawa Wspólnoty, gdy przez wzgląd na te polityki konieczne 
i proporcjonalne jest ograniczenie korzystania z tego prawa. Ograniczenia te wielokrotnie 
podtrzymywał Trybunał Sprawiedliwości, lecz co do istoty prawa majątkowego – jak 
wyjaśniono w kontekście wielu innych petycji – Wspólnota nie ma uprawnień. 


