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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Airijos įstatymais savininkams nustatomi apribojimai laisvai 
parduoti jiems priklausantį nekilnojamąjį turtą ir jie įpareigojami parduoti šį turtą tik vietos 
pirkėjams. Peticijos pateikėjas aiškina, kad pagal 2000 m. priimtą Miestų planavimo ir 
statybos įstatymą teisė statyti suteikiama tik tam tikrai kategorijai priklausantiems asmenims. 
Peticijos pateikėjas teigia, kad praktiškai ši nuostata yra „įpareigojimo apsigyventi“ sąlyga, 
pagal kurią asmenys, gavę miestų planavimo skyriaus leidimą statyti, privalo toje vietoje 
gyventi nuo penkerių iki septynerių metų. Peticijos pateikėjas pareiškia, kad tuo pačiu 
įstatymu asmeniui, gavusiam miestų planavimo skyriaus leidimą, ribojama teisė būstą laisvai 
parduoti laisvojoje rinkoje. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. liepos 6 d. 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl kai kuriems statiniams taikomų pardavimo apribojimų. Iš 
tiesų kai kurie statybos leidimai išduodami su sąlyga, kad statybas vykdantis savininkas 
naujajame būste gyvens nuo penkerių iki septynerių metų. Per šį laikotarpį būstą galima 
parduoti tik pirkėjams, atitinkantiems sąlygas, nustatytas išduodant statybos leidimą.

Komisija Airijos valdžios institucijoms jau pateikė klausimus dėl Airijos regioninės plėtros 
planų suderinamumo su EB sutartimi. Iš tiesų nemažai planų išsiskyrė tuo, kad išduodant 
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statybos leidimus, ypač kaimo vietovėse, nustatytos ribojamosios sąlygos, o statybos leidimai 
išduodami tik tam tikrai kategorijai priklausantiems asmenims.

2007 m. birželio 27 d. Komisija išsiuntė oficialų pranešimą, prašydama, kad Airija pateiktų 
informaciją apie kai kuriuos regionų plėtros planus. Taip Komisija norėjo patikrinti, ar 
priemonės, pagal kurias reikalaujama atitikti specifinius kriterijus norint, kad būtų duotas 
statybos leidimas, yra suderinamos su EB sutarties 43 ir 56 straipsniais, kuriais užtikrinama 
atitinkamai steigimosi laisvė ir laisvas kapitalo judėjimas.

Kitų valstybių narių piliečiai vargiai gali įvykdyti sąlygas, kurias išsiaiškino Komisija, 
pavyzdžiui, kad asmuo ankščiau jau būtų gyvenęs tame regione ar ten turėtų šeimos narių, ar 
toje vietoje turėtų su žeme susijusios veiklos sričių darbą.

Aptarusios su Komisija, Airijos valdžios institucijos 2008 m. rugsėjo 30 d. visiems Airijos 
regionams išsiuntė aplinkraštį, prašydama patikrinti, ar jų plėtros planai atitinka EB sutarties 
43 ir 56 straipsnius, o neigiamo atsakymo atveju paragino tuos planus suderinti su Bendrijos 
principais. Konkrečiai planuose turi būti atsižvelgta į asmens norą įsikurti tame regione.

Remiantis paskutine 2009 m. kovo 30 d. Komisijos gauta informacija, pusė regionų pareiškė, 
kad jų planai atitinka aplinkraštyje išdėstytas nuostatas, o kita pusė jau iš dalies pakeitė savo 
planus arba šiuo metu juos keičia. Pažymėtina, kad Laudo regionas nurodė, jog, jo nuomone, 
regiono plėtros planas neprieštarauja EB sutarties 43 ir 56 straipsniams.

Kalbant apie įpareigojimą pastačius naują būstą jame apsigyventi, Komisija Parlamentui jau 
ankstesnėse peticijose (peticijos Nr. 951/2008 ir Nr. 1477/2008) yra nurodžiusi, kad tokia 
sąlyga suderinama su Sutartimi užtikrinamomis laisvėmis, jei ji taikoma be diskriminacijos ir 
jei ja siekiama visiems naudingo tikslo, pavyzdžiui, palaikyti tam tikros vietovės ekonominį 
gyvenimą, ypač ne vien turizmo atžvilgiu. 

Vadinasi, įpareigojimas pastačius naują būstą jame apsigyventi leidžia išvengti peticijoje 
Nr. 0951/2008 aprašytų piktnaudžiavimo atvejų, kai žemės ūkio veikla besiverčiantys 
savininkai gauna leidimus savo žemėje statyti būstus, skirtus jų šeimos nariams, bet pastatę 
juos parduoda šeimai nepriklausantiems asmenims.

Kadangi, Komisijos nuomone, nėra aspektų, leidžiančių nustatyti, kad įpareigojimas 
apsigyventi naujai pastatytame būste yra diskriminacinio pobūdžio, iš peticijos neįmanoma 
nustatyti Bendrijos teisės pažeidimų.“


