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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1456/2007 ingiven av Joaquim Monteiro de Barros (portugisisk 
medborgare) för föreningen ”Union Pan Européenne de la Propriété Immobilière”, 
om problem som rör fastighetssektorn inom EU och behovet av en 
EU-lagstiftning

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren anger att Europeiska kommissionen bör vidta nödvändiga åtgärder för att 
reglera fastighetssektorn på EU-nivå. Framställaren presenterar en jämförande undersökning 
som avslöjar skillnader i behandlingen av fastighetsägare i olika EU-medlemsstater, som 
borde rättfärdiga en allmän och homogen politik med grundläggande rättigheter för dem som 
äger och utnyttjar fastigheter. Framställaren framhåller behovet av att harmonisera 
skattesystemet och de olika fastighetsbegreppen. Framhållaren anser att den fria rörligheten är 
förbunden med en gemensam hållning kring fastighetssektorn inom EU.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 29 maj 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 15 maj 2009

Bakgrund

Denna framställning upprepar de åsikter som uttryckts av de som förespråkar att EU:s 
befogenheter ska utvidgas till att gälla även fastighetsrätten. Det argument som lyfts fram är 
att ett väl fungerande system för fastighetsrätt går hand i hand med ekonomiskt välstånd, 
vilket är en av EU:s målsättningar. För att illustrera detta argument ges ett antal dramatiska 
skildringar av olika fall från den inhemska fastighetssektorn som visar nackdelarna med att 
inte ha en gemensam EU-lagstiftning.
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Kommissionens synpunkter

Trots att det är tveksamt om denna framställning är tillåtlig, eftersom den efterfrågar en 
utvidgning av EU:s befogenheter i stället för att ta upp en fråga som ligger inom dessa, vill 
kommissionen göra följande anmärkningar för att informera ledamöterna i utskottet för 
framställningar. 

Kommissionen håller med om att ett väl fungerande system för fastighetsrätt, precis som för 
vilket annat rättsområde som helst, är en nödvändig förutsättning för ekonomisk utveckling. 
Att ha väl fungerande rättssystem, vare sig det gäller det rättsområde som nämns här eller 
något annat område, är även ett av Köpenhamnskriterierna för medlemskap i EU.

Med anledning av det som nämnts ovan är fastighetsrätten en av de frågor som prövas i 
anslutningsförhandlingarna. Medlemsstaternas system för fastighetsrätt faller utanför EU:s 
befogenheter enligt artikel 295 i EG-fördraget. Med detta sagt kan vi ändå konstatera att 
skiljelinjen mellan vad som kan kallas fastighetsrätt å ena sidan och de rättsområden som 
faller under EU:s befogenheter å andra sidan ofta är svår att dra. Inom vissa politikområden 
kan det verka som om det ena inkräktar på det andra, till exempel när det gäller tullkvoter, 
immaterialrätt och varumärken, produktionskvoter i jordbruks- och industrisektorerna eller 
utsläppsrätter för växthusgas som troligtvis kommer att bli en viktig fråga i framtiden. I 
sådana fall sträcker sig EU:s befogenheter endast till vad som är nödvändigt för att kunna 
tillämpa den överenskomna politiken, till exempel i fråga om fri rörlighet. När det gäller 
fastighetssektorn har EU däremot avstått helt från att ingripa, förutom i de fall då finansiella 
bidrag till renoveringar, särskilt i energisparande syften, kan falla inom ramen för 
strukturfondernas mål.

Slutsats

Kommissionen anser att det med tanke på ovanstående är uppenbart att direkt befogenhet för 
EU inom fastighetsrätten är utesluten enligt artikel 295 i fördraget. Fastighetsrättigheter blir 
endast relevanta när de måste underordnas den politik som omfattas av gemenskapsrätten, och 
när det för den politikens syften är nödvändigt och proportionerligt att begränsa utövandet av 
dessa rättigheter. Sådana begränsningar har godkänts av EG-domstolen vid flera tillfällen, 
men när det gäller innehållet i fastighetsrätten – vilket har förklarats i samband med många 
andra framställningar – har EU ingen befogenhet.


