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Ref.: Petiția nr. 1456/2007, adresată de domnul Joaquim Monteiro de Barros, de 
cetățenie portugheză, în numele Union Pan Européenne de la Propriété 
Immobilière, privind probleme legate de sectorul imobiliar din întreaga UE și 
necesitatea reglementării la nivel UE

1. Rezumatul petiției

 Petiționarul susține că Comisia Europeană ar trebui să ia măsurile necesare pentru a 
reglementa sectorul imobiliar la nivel UE. Petiționarul prezintă un studiu comparativ care 
relevă deosebirile de tratament acordat proprietarului în diferite state membre UE care ar 
trebui să justifice o politică globală omogenă care să acopere drepturile fundamentale ale 
proprietarilor și utilizatorilor de imobile. Petiționarul insistă asupra necesității armonizării 
sistemului de taxe și a diverselor concepte de proprietate. Petiționarul consideră că o abordare 
de către UE a sectorului imobiliar este legată de libertatea de circulație.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 mai 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 15 mai 2009

Petiția

De fapt, această petiție reiterează opiniile exprimate de propunătorii extinderii competenței 
comunitare în domeniul dreptului proprietății. Argumentul avansat este că un bun sistem de 
drept al proprietății se corelează cu prosperitatea economică, unul dintre obiectivele 
Comunității, iar pentru a ilustra argumentul prin efectul invers, se prezintă mai multe cazuri 
dramatice din sectorul imobiliar intern.
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Observațiile Comisiei

Fără a ține seama de îndoielile care ar putea apărea în legătură cu admisibilitatea acestui caz, 
care vizează o extindere a competenței comunitare, mai degrabă decât să ridice o problemă 
care intră în competența Comunității, Comisia ar face următoarele observații pentru 
informarea membrilor Comisiei pentru petiții.

Comisia ar fi de acord că un sistem al dreptului proprietății care funcționează în mod corect, 
precum orice altă ramură a dreptului, este o condiție necesară pentru dezvoltarea economică. 
Funcționarea corectă a sistemelor juridice, fie în domeniul juridic relevat de această 
campanie, fie în oricare altul, se află, de asemenea, printre criteriile de la Copenhaga pentru 
aderarea la Uniunea Europeană.

Pentru motivele menționate anterior, dreptul proprietății, printre alte ramuri ale dreptului, este 
unul dintre punctele analizate în negocierile de unificare a Uniunii Europene. Cu toate 
acestea, articolul 295 din Tratatul CE exclude în mod special din competența comunitară 
regimurile naționale ale proprietății. Acestea fiind spuse, este evident că în multe domenii 
linia de demarcație dintre ceea ce se poate numi dreptul proprietății, pe de o parte, și 
domeniile dreptului care intră în competența comunitară, pe de altă parte, nu este ușor de 
trasat. Ar putea apărea suprapunerea acestor ramuri ale dreptului în domenii de politică 
precum contingentele tarifare, proprietatea intelectuală și mărcile, cotele de producție în 
sectorul agricol sau cel al pescuitului sau drepturile de emisie de gaze cu efect de seră, care ar 
putea deveni un domeniu important în viitor. În asemenea cazuri, competența comunitară se 
extinde doar în limitele necesare pentru punerea în aplicare a politicilor convenite, precum 
libertatea de circulație. Cu toate acestea, în ceea ce privește sectorul imobiliar, Comunitatea s-
a abținut de la orice implicare, cu excepția unei contribuții financiare la renovări, în special în 
scopul economisirii de energie, care se poate încadra în obiectivele fondurilor structurale. 

Concluzie

Comisia crede că este evident din exemplele anterioare că o competență comunitară directă în 
dreptul proprietății este exclusă în temeiul articolului 295 din tratat. Drepturile de proprietate 
pot fi relevante doar ca element ajutător, atunci când, în sensul politicilor care intră sub 
incidența legislației comunitare, este necesar și proporțional, pentru politicile respective, să se 
limiteze exercitarea dreptului. Aceste limite au fost confirmate de Curtea de Justiție în mai 
multe rânduri, dar Comunitatea nu este competentă în ceea ce privește fondul dreptului 
proprietății – după cum s-a explicat în contextul multor altor petiții.


