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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0458/2009, του Tomás Sharkey, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εφαρμογή της ρήτρας περί κατοικήσεως και τον περιορισμό των δικαιωμάτων 
εκχώρησης της ακίνητης περιουσίας στην Ιρλανδία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων δηλώνει ότι η ιρλανδική νομοθεσία εμποδίζει τους ιδιοκτήτες να πουλήσουν την 
ακίνητη περιουσία τους στην ελεύθερη αγορά και τους υποχρεώνει να απευθύνονται 
αποκλειστικά σε εγχώριους αγοραστές. Ο αναφέρων εξηγεί ότι ο χωροταξικός και 
πολεοδομικός νόμος του 2000 επιφυλάσσει το δικαίωμα οικοδόμησης σε πρόσωπα 
συγκεκριμένης κατηγορίας ή χαρακτηριστικών. Ο αναφέρων εξηγεί ότι η διάταξη αυτή 
εκφράζεται στην πράξη με μια ρήτρα «κατοικήσεως», σύμφωνα με την οποία τα άτομα που 
έχουν λάβει πολεοδομική άδεια υποχρεούνται να κάνουν χρήση της κατοικίας από πέντε έως 
επτά χρόνια. Ο αναφέρων δηλώνει πως ο ίδιος νόμος εμποδίζει επίσης τους κατόχους 
πολεοδομικής άδειας να πουλήσουν την κατοικία στην ελεύθερη αγορά.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Ιουλίου 2009. 

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τους περιορισμούς επί των πωλήσεων που εφαρμόζονται σε 
ορισμένα κτίρια. Πράγματι, κάποιες οικοδομικές άδειες συνοδεύονται από προϋπόθεση 
κατοικήσεως, η οποία επιβάλλει στον ιδιοκτήτη κατασκευαστή να κάνει χρήση της νέας 
κατοικίας για μια περίοδο από πέντε έως επτά έτη. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, η 
οικία δεν μπορεί να μεταπωληθεί παρά μόνο σε αγοραστές που πληρούν τις προϋποθέσεις 
που επιβάλλονται στον ιδιοκτήτη κατασκευαστή κατά τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας.
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Η Επιτροπή έχει ήδη θέσει ερωτήματα στις ιρλανδικές αρχές σχετικά με τη συμβατότητα των 
ιρλανδικών σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης με τη Συνθήκη ΕΚ. Πράγματι, πολλά σχέδια 
περιέχουν περιοριστικούς όρους όσον αφορά την απόκτηση οικοδομικών αδειών, ιδίως σε 
αγροτικές περιοχές, και περιορίζουν την έκδοση οικοδομικών αδειών σε ορισμένες 
κατηγορίες προσώπων.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις 27 Ιουνίου 2007, 
ζητώντας από την Ιρλανδία πληροφορίες σχετικά με ορισμένα σχέδια περιφερειακής 
ανάπτυξης. Η Επιτροπή επιθυμούσε ουσιαστικά να διακριβώσει εάν τα μέτρα, τα οποία 
προβλέπουν την προϋπόθεση εκ των προτέρων πλήρωσης ορισμένων ειδικών κριτηρίων για 
τη δυνατότητα χορήγησης οικοδομικής άδειας κατοικίας, συνάδουν προς τα άρθρα 43 και 56 
της Συνθήκης ΕΚ, τα οποία διασφαλίζουν αντιστοίχως την ελευθερία εγκατάστασης και την 
ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων.

Τα μέτρα που επεσήμανε η Επιτροπή δύσκολα μπορούσαν να πληρούν πολίτες από άλλα 
κράτη μέλη, όπως, παραδείγματος χάριν, την υποχρέωση προγενέστερης διαμονής των ίδιων 
ή μελών της οικογένειάς τους στην περιοχή ή ακόμα την τοπική απασχόληση στον τομέα των 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη γη.

Κατόπιν συζητήσεων με την Επιτροπή, οι ιρλανδικές αρχές απέστειλαν στις 
30 Σεπτεμβρίου 2008 εγκύκλιο σε όλες τις ιρλανδικές περιφέρειες, ζητώντας τους να 
διακριβώσουν εάν τα σχέδια ανάπτυξής τους ήταν συμβατά προς τα άρθρα 43 και 56 της 
Συνθήκης ΕΚ, και, σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, να μεριμνήσουν για τη συμμόρφωσή 
τους προς τις κοινοτικές αρχές. Τα εν λόγω σχέδια πρέπει να λαμβάνουν κυρίως υπόψη τη 
βούληση εγκατάστασης στην ενεχόμενη περιφέρεια.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή στις 30 Μαρτίου 2009, οι 
μισές περιφέρειες δήλωσαν ότι συμμορφώνονται προς το περιεχόμενο της εγκυκλίου, ενώ οι 
άλλες μισές είτε έχουν ήδη τροποποιήσει το σχέδιο ανάπτυξής τους είτε βρίσκονται επί του 
παρόντος στο στάδιο τροποποίησης αυτού. Η περιφέρεια Louth, συγκεκριμένα, δήλωσε πως 
εκτιμά ότι το σχέδιο ανάπτυξής της τηρεί τα άρθρα 43 και 56 της Συνθήκης ΕΚ.

Όσον αφορά, ειδικότερα, τις προϋποθέσεις κατοικήσεως μετά την ανέγερση νέας κατοικίας, η 
Επιτροπή επεσήμανε ήδη στο Κοινοβούλιο, σε δύο προηγούμενες αναφορές (αναφορές 
951/2008 και 1477/2008), ότι μια τέτοια προϋπόθεση μπορεί να συνάδει προς τις ελευθερίες 
που κατοχυρώνονται από τη Συνθήκη, εφόσον εφαρμόζεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην 
εισάγει διακρίσεις και να ανταποκρίνεται σε καθορισμένο στόχο γενικού συμφέροντος, όπως 
στη διασφάλιση της διατήρησης της οικονομικής ζωής στον οικισμό, ιδίως πέραν του 
τουριστικού τομέα μόνο.

Κατά συνέπεια, η προϋπόθεση διαμονής μετά την ανέγερση νέας κατοικίας παρέχει τη 
δυνατότητα αποφυγής των καταστρατηγήσεων που περιγράφονται στην αναφορά 0951/2008, 
σε περίπτωση που αγρότες ιδιοκτήτες λάβουν άδεια οικοδόμησης επί των γαιών τους με 
σκοπό την ανέγερση κατοικιών που προορίζονται για μέλη της οικογένειάς τους και οι εν 
λόγω κατοικίες μεταπωληθούν μετά την κατασκευή τους σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στην 
οικογένεια.

Ελλείψει στοιχείων που να τεκμηριώνουν εφαρμογή της ρήτρας περί κατοικήσεως κατά 
τρόπο που να εισάγει διακρίσεις, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν προκύπτει από την παρούσα 



CM\792288EL.doc 3/3 PE429.651

EL

αναφορά παραβίαση του κοινοτικού δικαίου.


