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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0458/2009 af Tomás Sharkey, irsk statsborger, om anvendelsen af 
klausulen om bopælspligt og indskrænkning i rettighederne til at forvalte ejendom 
i Irland

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at den irske lovgivning forhindrer ejere i at sælge deres ejendom på det 
frie marked og tvinger dem til udelukkende at udbyde den til lokale købere. Andrageren 
forklarer, at byplanlægnings- og byggeloven fra 2000 begrænser byggeretten til personer, der 
tilhører en bestemt kategori eller type. Han forklarer, at denne bestemmelse i praksis kommer 
til udtryk i en klausul om bopælspligt, ifølge hvilken personer, der får udstedt en 
byggetilladelse, skal bo i ejendommen i fem til syv år. Andrageren hævder, at denne lov også 
forhindrer den person, der er indehaver af byggetilladelsen, i at sælge ejendommen på det frie 
marked.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. juli 2009). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009

"Andrageren klager over indskrænkninger i rettighederne til salg af visse ejendomme. Visse 
byggetilladelser er da også forbundet med en bopælspligt, der tvinger den ejer, der har opført 
ejendommen, til at bo i den nye ejendom i en periode på mellem fem og syv år. I denne 
periode må huset kun sælges til købere, der opfylder de vilkår, som den ejer, der har opført 
ejendommen, er underkastet i henhold til byggetilladelsen.
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Kommissionen har allerede henvendt sig til de irske myndigheder med spørgsmål om de irske 
regionaludviklingsplaners overensstemmelse med bestemmelserne i EF-traktaten. Flere planer 
indeholder ganske rigtigt restriktive kriterier for opnåelsen af byggetilladelser, navnlig i 
landdistrikter, og begrænser udstedelsen af byggetilladelser til visse personkategorier.

Kommissionen sendte således den 27. juni 2007 en åbningsskrivelse til de irske myndigheder 
med henblik på at anmode om oplysninger om en række regionaludviklingsplaner.
Kommissionen ønskede at få bekræftet, at bestemmelserne, ifølge hvilke visse specifikke 
kriterier skal være opfyldt for at få udstedt en byggetilladelse, er i overensstemmelse med EF-
traktatens artikel 43 og 56, der sikrer henholdsvis etableringsfrihed og kapitalens frie 
bevægelighed.

De kriterier, som Kommissionen fremhævede, kunne vanskeligt opfyldes af borgere fra andre 
medlemsstater. Det gjaldt f.eks. en forpligtelse til, at den pågældende selv eller et medlem af 
vedkommendes familie tidligere skal have haft bopæl i regionen eller have haft lokal 
beskæftigelse i landbrugsaktiviteter.

Efter drøftelser med Kommissionen sendte de irske myndigheder den 30. september 2008 en 
skrivelse til samtlige irske regioner, i hvilken de blev anmodet om at bekræfte, at deres 
udviklingsplan var i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 43 og 56, og i modsat fald 
om at sikre, at udviklingsplanen blev bragt i overensstemmelse med fællesskabsprincipperne.
Planerne skal navnlig tage hensyn til ønsket om at etablere sig i den pågældende region.

Ifølge de seneste oplysninger, som Kommissionen modtog den 30. marts 2009, erklærede 
halvdelen af regionerne, at deres planer var i overensstemmelse med skrivelsens indhold, 
mens den anden halvdel enten allerede har ændret deres udviklingsplan eller er i færd med at 
ændre den. Især regionen Louth anførte, at den vurderede, at dens udviklingsplan var i 
overensstemmelse med EF-traktatens artikel 43 og 56.

For så vidt angår bopælspligten i en nyopført ejendom, har Kommissionen allerede i to 
tidligere andragender (andragende 951/2008 og 1477/2008) meddelt Parlamentet, at en sådan 
pligt kan være i overensstemmelse med de friheder, der er fastlagt i traktaten, så længe den 
anvendes uden forskelsbehandling og er begrundet i et mål af almen interesse, såsom 
opretholdelse af økonomisk liv i et område, navnlig for så vidt angår aktiviteter uden for 
turistsektoren.

Således giver bopælspligten i forbindelse med opførelse af en ny beboelsesejendom mulighed 
for at undgå de smuthuller, der er beskrevet i andragende 0951/2008, hvor ejere af 
landejendomme opnår byggetilladelse på deres jord til beboelsesejendomme til deres 
familiemedlemmer og efterfølgende sælger disse beboelsesejendomme til personer uden for 
deres familie.

Da der ikke er fremlagt dokumentation for, at beboelsesklausulen er anvendt diskriminatorisk, 
vurderer Kommissionen, at andragendet ikke giver anledning til at konstatere, at der er tale 
om en overtrædelse af den gældende fællesskabslovgivning."


