
CM\887547DA.doc PE384.347v03-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

16.12.2011

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0665/2006 af Stratos Paradias, græsk statsborger, for International 
Union of Property Owners, og 4 medunderskrivere, om behovet for at beskytte 
ejendomsrettighederne i EU og i det vestlige Balkan

1. Sammendrag

Andrageren hævder på vegne af International Union of Property Owners, at det ikke er 
lykkedes EU at sikre, at de private ejendomsrettigheder respekteres og gennemføres i flere af 
de nye medlemsstater såvel som i visse kandidatlande og lande i det bredere europæiske 
naboskab. Andrageren fastholder, at ejendomsrettighederne og visheden om ejendomsret er 
væsentlige for enhver indsats for at konsolidere demokratiet og opbygge en velfungerende 
markedsøkonomi, og at lovligt erhvervet ejendom, der på ulovlig vis er blevet konfiskeret 
gennem vilkårlige og ensidige beslutninger, bør gives tilbage til deres retmæssige ejere, enten 
i deres nuværende stand eller i form af erstatning. Andrageren henviser ligeledes til de 
vestbalkanske lande, især Serbien, hvor generhvervelsesprocessen vanskeliggøres alvorligt af 
juridiske, retlige og administrative hindringer. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om 
at sørge for, at EU i sin dialog med og politik over for disse lande tager fuldt ud højde for den 
måde, de behandler spørgsmålet om ejendomsrettigheder på, både ud fra et juridisk og et 
håndhævelsesmæssigt synspunkt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. januar 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. januar 2007

"Kommissionen har ingen generelle beføjelser til at gribe ind på området for grundlæggende 
rettigheder. Den kan kun gøre noget, såfremt det drejer sig om et EF-anliggende. Spørgsmålet 
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om tilbagelevering af ejendom, som man har mistet under det kommunistiske styre, er ikke 
forbundet med anvendelsen af fællesskabslovgivningen. Det er de nationale domstole eller 
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der er kompetente i individuelle sager.

Inden for rammerne af overvågningen af opfyldelsen af de politiske kriterier for tiltrædelse af 
EU lægger Kommissionen imidlertid vægt på, at tilbageleveringen af ejendom, som 
gennemføres med udgangspunkt i gældende national lovgivning, sker på retfærdig og 
gennemsigtig vis, under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder og 
retsstatsprincippet og med henblik på at sikre den retssikkerhed, der er befordrende for en 
sund markedsøkonomisk udvikling. 

I det europæiske partnerskab, der trådte i kraft i februar 2006, opfordrede EU Serbien til at 
vedtage "passende lovgivning om tilbagelevering af ejendom" og sikre "fuld gennemførelse 
heraf". 

Kommissionen overvåger gennemførelsen af denne henstilling meget nøje. På mødet i den 
styrkede politiske dialog mellem EU og Serbien og Montenegro, der blev afholdt i Beograd 
den 7. april 2006, gav Kommissionen udtryk for den bekymring, som flere personer og 
organisationer gør sig om dette vigtige emne. Kommissionen opfordrede myndighederne til at 
sikre, at de tidligere ejeres rettigheder ikke blev forringet under gennemførelsen af 
lovgivningen om tilbagelevering.

I statusrapporten, der blev offentliggjort den 8. november 2006, erklærede Kommissionen, at 
for så vidt angik ejendomsrettighederne, var loven om tilbagelevering af kirkens ejendom 
blevet vedtaget. Spørgsmålet om lovgivningen om tilbagelevering af anden ejendom var dog 
fortsat uløst. Fristen for registrering af dokumenter udløb i juni 2006. I henhold til 
ejerforeningerne havde flere personer, navnlig medlemmer af det jødiske samfund, ikke fået 
lov til at registrere deres dokumenter, da registreringslovgivningen ikke dækkede perioden før 
Anden Verdenskrigs afslutning. Registreringen var ikke et krav på konfiskeret ejendom. Den 
omfattede ikke beskyttelse af de skadelidtes rettigheder eller beskyttelse af selve ejendommen 
mod overdragelse.

Kommissionen konkluderede derfor (se meddelelsen om udvidelsesstrategien, der blev 
vedtaget den 8. november 2006), at "spørgsmålet om tilbagelevering af ejendom fortsat er 
uløst". 

Kommissionen henledte de serbiske myndigheders opmærksomhed på dette spørgsmål, da 
den forelagde 2006-statusrapporten på mødet i den styrkede permanente dialog mellem EU og 
Serbien den 10. november 2006 og på det interparlamentariske møde den 21. november 2006.

Med hensyn til Kroatien har Kommissionen i sin seneste statusrapport bemærket, at 
tilbageleveringen af ejendom, der blev konfiskeret under det jugoslaviske styre, fortsat skrider 
langsomt fremad. Bestemmelserne, der diskriminerer på grundlag af nationalitet, er ikke 
blevet fjernet fra loven om tilbagelevering af nationaliseret ejendom. 

For så vidt angår ejendomsrettighederne i forbindelse med krigen 1991-1995, mangler kun en 
relativt lille del af de omkring 20.000 huse, der var blevet besat, at blive overtaget og givet 
tilbage til deres retmæssige ejere. Med disse resterende sager går det langsomt fremad. 18 
huse var stadig besat i slutningen af august 2006, og 80 sager afventede en retsafgørelse, 
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hvilket betyder, at der kun er sket små fremskridt siden sidste år. Også en række spørgsmål 
om generhvervelsen er fortsat uløste. For så vidt angår den midlertidige beboers eller 
tredjemands skader eller plyndring, er der blevet iværksat et erstatningsprogram for 396 
husholdninger, som nu er ved at blive gennemført. Flere sager verserer for domstolene, hvor 
de tilbagevendte før generhvervelsen er blevet stillet over for omfattende krav vedrørende 
uopfordrede investeringer, der er blevet gjort i deres fravær. Regeringen har endnu ikke 
udsendt et planlagt dekret om dette emne baseret på udenretlige godtgørelser. Det går stadig 
trægt med udbetalingen af erstatning til ejere for forsinkelser i generhvervelsen af deres 
ejendom. Også flere kommercielle ejendomme og landbrugsejendomme mangler at blive 
overdraget til deres retmæssige ejere. 

Kommissionen fortsætter med at overvåge fremskridtene inden for disse områder.

Lignende tiltag er blevet iværksat for de øvrige kandidatlande og potentielle kandidatlande 
efter behov."

4. Kommissionens svar, modtaget den 24. juni 2010

"På baggrund af offentliggørelsen af Europa-Parlamentets undersøgelser vedrørende de i 
andragendet omtalte spørgsmål fremsatte andrageren bemærkninger om diagnosticeringen af 
de pågældende faktorer og gjorde blandt andet opmærksom på den aktuelle situation i 
Serbien.

Kommissionen glæder sig over de to undersøgelser vedrørende tilbagelevering af ejendom i 
Balkanlandene, som kan bidrage til på bedre vis at træffe eller fastsætte de foranstaltninger, 
der er behov for på området. Kommissionens tidligere anførte holdning til de grundlæggende 
principper for Kommissionens foranstaltninger inden for ejendomsrettigheder gælder dog 
stadig.

Lissabontraktaten og integrationen af chartret om grundlæggende rettigheder har ikke ændret 
ved Kommissionens beføjelser til at træffe foranstaltninger på området. Den tidligere artikel 
295 i EF-traktaten er den nye artikel 345 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, som grundlæggende har samme ordlyd som før, idet det angives, at 
traktaterne ikke foregriber reglerne i medlemsstaterne vedrørende systemet for 
ejendomsrettigheder. Det henhører stadig under nationale beføjelser at fastsætte, hvem den 
retmæssige ejer af en ejendomsrettighed er, og konceptet for samt anvendelsen af 
ejendomsrettigheder. Spørgsmål vedrørende tilbagelevering af ejendom er i princippet 
ligeledes reguleret ved national lovgivning.

Et spørgsmål vedrørende ejendomsrettigheder kan være en faktor for vurdering af udøvelsen 
af en rettighed eller et krav, som henhører under EU's kompetence, herunder eksempelvis 
etableringsfrihed eller fri bevægelighed for kapital. Ejendomsrettigheder kan kun blive et EU-
anliggende i denne indirekte betydning. Det skal dog understreges, at Domstolen alene har 
beføjelser til at komme med en endelig fortolkning af EU-lov og således også af artikel 345 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Denne kompetenceafgrænsning for EU og medlemsstaterne er forklaret i artikel 51 i chartret 
om grundlæggende rettigheder, der behandler anvendelsen af chartret. I henhold til artikel 51 i 



PE384.347v03-00 4/5 CM\887547DA.doc

DA

chartret rettes bestemmelserne udelukkende mod EU's institutioner og organer og til 
medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten. Unionens begrænsede beføjelser skal 
respekteres, og chartret udvider ikke EU-lovgivningens anvendelsesområde eller opretter nye 
beføjelser eller opgaver eller ændrer disse.

I forhold til kandidatlande er Kommissionens foranstaltninger baseret på en vurdering af deres 
overholdelse af tiltrædelseskriterierne, herunder retsstatsprincippet og et korrekt fungerende 
juridisk system. Overholdelse af ejendomsrettigheder er et brugbart kriterium i sådanne 
vurderinger. Tilbagelevering af ejendom bør ske på et retfærdigt og gennemsigtigt grundlag 
og med fuld respekt for grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet.

En situation, hvor ejerskab af fast ejendom i stor udstrækning forbliver uløst, forhindrer 
ligeledes en solid markedsøkonomi og opfyldelsen af de økonomiske tiltrædelseskriterier. 
Klar og ikke-diskriminerende adgang til ejerskab af fast ejendom vil styrke oprettelsen af 
virksomheder, udenlandske og nationale investeringer, økonomisk vækst, produktivitet i 
landbrugssektoren osv. Muligheden for at anvende land og fast ejendom som sikkerhed for 
lån til investeringer og andre formål er ligeledes et grundlæggende princip for en 
markedsøkonomi. Dette er endnu en grund til, at det er vigtigt at klarlægge ejerskabsforhold. 

Som nævnt i den tidligere meddelelse fortsætter Kommissionen derfor med at overvåge 
situationen. Den seneste udvikling inden for tilbagelevering af ejendom i landene på 
Vestbalkan samt Kosovo kan sammenfattes som følger:

– I Bosnien-Hercegovina er der endnu ikke fastsat en lovgivningsramme. På statsniveau 
skyldes denne forsinkelse en række politiske partiers modstand. De har sat spørgsmålstegn 
ved den forfatningsmæssige kompetence hos den parlamentariske forsamling i Bosnien-
Hercegovina i forhold til at vedtage lovgivning vedrørende tilbagelevering af ejendom. 

– Republika Srpska står over for at vedtage en udgave af tilbageleveringsloven på 
enhedsniveau. Dette bekræfter, at der stadig ikke findes nogen betingelser for en bæredygtig 
og harmonisk løsning.

– I Kroatien sikres ejendomsrettighederne i det store hele. Der er dog stadig udestående 
sager om forsinkede tilbageleveringer af ejendom og problemer med kompensation for 
anvendelse af privat ejendom som følge af krigslovgivningen fra 1990'erne. 

– I Serbien forhindrer det fortsat manglende retsgrundlag den egentlige iværksættelse af 
tilbageleveringsprocessen. Privatiseringen af en række af de pågældende ejendomme 
fortsætter med risiko for faktisk at foregribe fremtidige beslutninger om tilbagelevering af 
ejendom. Som følge af den økonomiske krise og de begrænsede budgetmæssige ressourcer 
står processen over for endnu større udfordringer.

– Situationen i Kosovo er beskrevet udførligt i undersøgelserne. Ejendomsagenturet i Kosovo, 
som har modtaget EU-støtte, har ansvaret for den tekniske fase af den proces, der medfører 
tildelingen af ejendomme. De endelige afgørelser træffes af retsinstanserne. Kosovo og 
Serbien bliver nødt til at samarbejde på ejendomsområdet. Uden et sådant samarbejde vil der 
på kort sigt ikke ske nogen fremskridt. Tilbagelevering af ejendom er vigtig for 
tilbageleveringsprocessen, hvilket ligeledes er blevet understreget i 
undersøgelseskonklusionerne." 
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5. Kommissionens svar (REV. II), modtaget den 16. december 2011

"På baggrund af andragerens oplysninger om UIPI's møde om tilbagelevering af ejendom den 
30. november 2010 gentager Kommissionen sin tidligere holdning.

I henhold til artikel 345 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vil 
ejendomsretlige ordninger fortsat være et anliggende for medlemsstaterne. Det betyder, at 
EU-lovgivningen hverken kræver eller forbyder tilbageleverings- eller 
kompensationsordninger for ejendom, som er blevet eksproprieret eller nationaliseret, før 
retten til ejendom blev beskyttet som en grundlæggende rettighed i disse lande (dvs. før 
artikel 1 i protokol 1 til den europæiske menneskerettighedskonvention fandt anvendelse i de 
pågældende lande). 

Spørgsmålet om, hvorvidt en sådan ordning skal indføres eller ej, samt betingelserne, reglerne 
og kriterierne for en sådan ordning, er i princippet et nationalt anliggende. Hvis en 
medlemsstat indfører sådan en ordning, må den respektere grundlæggende rettigheder, især 
princippet om ikke-diskrimination og lighed for loven. 

I forhold til kandidatlande og potentielle kandidatlande vurderer Kommissionen, om de 
overholder Københavnskriterierne. Ud over at principperne om ikke-diskrimination og lighed 
for loven skal respekteres, skal det også tages i betragtning, at uløste sager om ejendomsret og 
uklare situationer omkring ejerskab kan have en negativ effekt på investeringsklimaet og den 
økonomiske udvikling. Derfor fortsætter Kommissionen med at overvåge situationen for 
tilbagelevering i udvidelseslandene.

Med hensyn til den seneste udvikling skal det bemærkes, at Serbien i september 2011 vedtog 
en lov om tilbagelevering for at stoppe den uharmoniske måde, hvorpå ejendomsrettighederne 
er blevet behandlet, og for at skabe større juridisk klarhed om ejerskabsrettighederne. 
Kommissionen lægger i sin udtalelse om Serbien vægt på behovet for en gennemsigtig og 
ikke-diskriminerende gennemførelse af loven, som Kommissionen vil overvåge tæt."


