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Comissão das Petições

15.05.2009

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Assunto: Petição n.º 1456/2007, apresentada por Joaquim Monteiro de Barros, de 
nacionalidade portuguesa, em nome da Union Pan Européenne de la Propriété 
Immobilière, sobre problemas relacionados com o sector imobiliário na União 
Europeia e a necessidade de regulamentação ao nível da UE 

1. Síntese da petição

O peticionário defende que a Comissão Europeia deve tomar as medidas necessárias para 
regulamentar o sector imobiliário ao nível da UE. O peticionário apresenta um estudo 
comparativo que revela disparidades no tratamento dos proprietários de imóveis em diferentes 
Estados-Membros, que justificariam uma política global e homogénea que cobrisse os direitos 
básicos dos proprietários e utentes de edifícios. O peticionário insiste na necessidade de 
harmonização do sistema fiscal e dos vários conceitos de propriedade. O peticionário 
considera que uma abordagem comunitária para o sector imobiliário está inter-relacionada 
com a livre circulação.

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 29 de Maio de 2008. A Comissão foi instada a prestar informações 
(n.º 4 do artigo 192.º do Regimento).

3. Resposta da Comissão, recebida em 15 de Maio de 2009.

A petição

Esta petição reitera, de facto, os pontos de vista dos proponentes de um alargamento da 
competência comunitária ao domínio do direito em matéria de propriedade. Segundo a 
argumentação apresentada, um bom sistema de direito em matéria de propriedade contribui 
para a prosperidade económica, um dos objectivos da Comunidade. Para ilustrar a 
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argumentação a contrario, são apresentados diversos relatos de casos dramáticos vividos no 
sector imobiliário nacional.

As observações da Comissão

Independentemente das dúvidas que poderiam existir sobre a admissibilidade deste caso, que 
visa o alargamento da competência comunitária, em vez de suscitar uma questão no âmbito da 
competência comunitária, a Comissão faz as seguintes observações para informação dos 
membros da Comissão das Petições.

A Comissão concorda que um sistema de direito em matéria de propriedade que funcione 
correctamente, como qualquer outro ramo do direito, é uma condição necessária para o 
desenvolvimento económico. Um sistema jurídico que funcione correctamente, quer no ramo 
do direito salientado por esta campanha, quer em qualquer outro, conta-se também entre os 
critérios de Copenhaga para a adesão à União Europeia.

Pelas razões supramencionadas, o direito em matéria de propriedade, entre outros domínios
do direito, é um dos aspectos avaliados durante as negociações de adesão à União Europeia. 
Contudo, o artigo 295.º do Tratado CE exclui especificamente os regimes de propriedade nos 
Estados-Membros da competência da Comunidade. É óbvio, porém, que em muitas áreas, a 
linha que separa o que se poderia designar por direito em matéria de propriedade de outros 
domínios legais abrangidos pela competência comunitária nem sempre é fácil de traçar. 
Algumas áreas onde parece existir alguma sobreposição entre os domínios mencionados são, 
por exemplo, os contingentes pautais, a propriedade intelectual e as marcas registadas, as 
quotas de produção no sector agrícola e das pescas ou os direitos de emissão de gases com 
efeito de estufa, que deverão vir a constituir uma área de relevo no futuro. Nestes casos, a 
competência da Comunidade só vai até onde for necessário para a execução das políticas 
acordadas, como, por exemplo, a livre circulação. Porém, no que respeita ao sector 
imobiliário nacional, a Comunidade tem-se abstido de qualquer tipo de envolvimento, salvo 
na medida em que um contributo financeiro para renovações, em particular tendo em vista a 
economia de energia, se enquadre nos objectivos dos Fundos Estruturais. 

Conclusão

A Comissão considera que, face aos exemplos supramencionados, é evidente que está fora de 
questão uma competência comunitária directa em matéria de direito da propriedade nos 
termos do artigo 295.º do Tratado. Os direitos de propriedade só podem ser relevantes de uma 
forma complementar quando, para efeitos das políticas incluídas no âmbito do direito 
comunitário, é necessário e proporcional limitar o exercício desses direitos para efeitos dessas 
políticas. Essas limitações têm sido confirmadas pelo Tribunal de Justiça em vários casos 
mas, no que respeita à substância do direito em matéria de propriedade – conforme já foi 
explicado no contexto de muitas outras petições – a Comunidade não é competente.


