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bentlakási záradék alkalmazásáról és az írországi tulajdonjog korlátozásáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója állítja, hogy az ír jogszabályok megakadályozzák, hogy a tulajdonosok 
nyílt piacon adhassák el ingatlanukat, és kötelezik őket, hogy kizárólag helyi vevőknek 
ajánlhassák fel azokat. A petíció benyújtója kifejti, hogy a 2000. évi Írország Tervezési és 
Fejlesztési Határozat egy adott társadalmi réteghez tartozó vagy bizonyos személyleírásnak 
megfelelő személyekre korlátozza a fejlesztések lehetőségét. A petíció benyújtója kifejti, 
hogy e rendelkezés a gyakorlatban egy úgynevezett bentlakási záradék alkalmazását jelenti, 
amely értelmében mindazok, akik tervezési engedélyt kapnak, kötelesek 5-7 évig terjedő
időszakban a házban lakni. A petíció benyújtója szerint ugyanezen határozat megakadályozza, 
hogy a tervezési engedéllyel rendelkező személyek a nyílt piacon értékesítsék ingatlanjukat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. július 6. 

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

A petíció benyújtója a bizonyos építmények eladására alkalmazott korlátozásokat sérelmezi. 
Egyes építési engedélyeket ugyanis a bentlakás feltételéhez kötnek, ami miatt az építtető 
tulajdonos kénytelen 5-7 évig az új építményben lakni. Ez idő alatt a ház csak olyan vevőknek 
adható el, akik megfelelnek az építtető tulajdonossal szemben az építési engedély 
megadásakor támasztott feltételeknek.
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A Bizottság már kérdéseket intézett az ír hatóságokhoz az ír regionális fejlesztési terveknek az 
EK-Szerződéssel való összeegyeztethetőségéről. Ugyanis számos terv tartalmaz az építési 
engedély elnyerésére vonatkozó korlátozásokat, különösen a vidéki területeken, és az építési 
engedélyek kiadását bizonyos kategóriáknak megfelelő személyekre korlátozza.

A Bizottság ezért 2007. június 27-én felszólító levelet küldött Írországnak, amelyben 
tájékoztatást kért néhány regionális fejlesztési tervről. A Bizottság szeretné ellenőrizni, hogy 
azok az intézkedések, amelyek előírják néhány speciális követelmény előzetes teljesülését a 
lakhatási engedély megadásához, megfelelnek-e az EK-Szerződés 43. és 56. cikkének, 
amelyek a letelepedés szabadságát, illetve a szabad tőkemozgást biztosítják.
A többi tagállam polgárai nehezen tudták teljesíteni a Bizottság által vizsgált intézkedéseket, 
úgymint kötelező korábbi lakóhely a régióban, vagy ott élő családtagok, vagy helyi állás 
betöltése a földhöz kapcsolódó tevékenységek egyikében.

A Bizottsággal folytatott megbeszélések nyomán az ír hatóságok 2008. szeptember 30-án 
körlevelet küldtek az összes ír régiónak, amelyben arra kérték őket, hogy ellenőrizzék, 
fejlesztési tervük megfelel-e az EK-Szerződés 43. és 56. cikkének, és amennyiben nem felel 
meg, akkor azt igazítsák a közösségi elvekhez. A terveknek figyelembe kell venniük az 
érintett régióban való letelepedésre irányuló szándékot.

A Bizottsághoz 2009. március 30-án beérkezett legfrissebb információk szerint a régiók fele 
nyilatkozott úgy, hogy megfelel a körlevél tartalmának, míg a másik felük már módosította, 
vagy jelenleg módosítja a fejlesztési tervét. Mindenekelőtt Louth régió jelezte, hogy 
véleménye szerint a fejlesztési terve tiszteletben tartja az EK-Szerződés 43. és 56. cikkét.

A későbbi bentlakásnak az új lakóhely építéséhez feltételként kötése tárgyában a Bizottság két 
korábbi petícióban (a 951/2008. és az 1477/2008. számú petíciókban) már jelezte a 
Parlamentnek, hogy egy ilyen jellegű feltétel összeegyeztethető lehet a Szerződés által 
biztosított szabadságokkal, amennyiben alkalmazása nem megkülönböztető jellegű, és egy 
meghatározott közérdekű célnak tesz eleget, úgymint a helyi gazdasági élet fenntartása, 
különösen az egyedüli idegenforgalmi ágazaton kívül.

Ily módon az új lakóhely építését követő lakóhely létesítés feltétele elkerülhetővé teszi a 
0951/2008. számú petícióban leírt megkerülő megoldásokat abban az esetben, amikor a 
mezőgazdasági területek tulajdonosai építési engedélyt kapnak arra, hogy a földjükön 
lakóhelyet építsenek a családtagjaik számára, és e lakóhelyeket, miután felépültek, 
családjukon kívül álló személyeknek adják el.

Mivel a bentlakási záradék megkülönböztető jellegű alkalmazására nézve nincsenek 
meghatározó tényelemek, ezért a Bizottság megítélése szerint a petíció nem derít fényt a 
közösségi jog megsértésére.


