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Temats: Lūgumraksts Nr. 0458/2009, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Tomás Sharkey, 
par apdzīvošanas klauzulas piemērošanu un ierobežojumiem attiecībā uz viņa 
tiesībām pārdot īpašumu Īrijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Īrijas tiesību akti traucē īpašniekiem pārdot savus 
īpašumus par brīvām cenām un piespiež viņus piedāvāt šos īpašumus vienīgi vietējiem 
pircējiem. Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka 2000. gada Plānošanas un attīstības akts 
ierobežo dažu cilvēku tiesības izmantot savus īpašumus. Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro,
ka šie noteikumi praksē izpaužas kā tā saucamā apdzīvošanas klauzula, saskaņā ar kuru 
plānošanas atļaujas saņēmējiem jādzīvo attiecīgajā īpašumā piecus vai septiņus gadus. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šīs akts arī liedz tiem, kas saņēmuši plānošanas atļauju, 
pārdot māju par brīvām cenām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 6. jūlijā.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par pārdošanas ierobežojumiem, kas tiek piemēroti 
noteiktām celtnēm. Noteiktām būvatļaujām tiek papildus piemērots apdzīvošanas nosacījums, 
kas īpašniekam-cēlējam uzliek par pienākumu jaunajā mājoklī dzīvot 5 līdz 7 gadus ilgu laika 
periodu. Šajā periodā māju var pārdot tikai pircējiem, kas izpilda nosacījumus, kuri ir uzlikti 
īpašniekam-cēlējam, kad viņš ieguva būvatļauju.

Komisija Īrijas varas iestādēm jau uzdeva jautājumus par Īrijas reģionālo attīstības plānu 
atbilstību EK līgumam. Daudzos plānos ir iekļauti ierobežojoši nosacījumi attiecībā uz 
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būvatļauju iegūšanu, it īpaši lauku apvidū, un ļauj izsniegt būvatļaujas tikai noteiktām personu 
kategorijām.

Tādējādi Komisija 2007. gada 27. jūnijā nosūtīja brīdinājuma vēstuli, lai no Īrijas pieprasītu 
informāciju par vairākiem reģionu attīstības plāniem. Komisija vēlētos pārbaudīt pasākumu, 
kas paredz, ka ir jāizpilda noteikti specifiski kritēriji, pirms var tikt piešķirta mājokļa atļauja, 
atbilstību EK līguma 43. un 56. pantam, kas attiecīgi garantē brīvību veikt uzņēmējdarbību un 
kapitāla brīvu apriti.

Citu dalībvalstu pilsoņiem varētu būt grūti izpildīt Komisijas minētos pasākumus, piemēram, 
prasību pirms tam dzīvot reģionā vai, lai reģionā dzīvo ģimenes locekļi, vai arī ar zemi saistīts 
darbs attiecīgajā vietā.
Pēc diskusijām ar Komisiju Īrijas varas iestādes 2008. gada 30. septembrī visiem Īrijas 
reģioniem nosūtīja apkārtrakstu, tiem lūdzot pārbaudīt, vai to attīstības plāni ir saskaņoti ar 
EK līguma 43. un 56. pantu, un negatīvas atbildes gadījumā tos saskaņot ar Kopienas 
principiem. Plānos jo īpaši jāņem vērā vēlme uzsākt dzīvi attiecīgajā reģionā.

Saskaņā ar jaunāko informāciju, kas Komisijas rīcībā nonākusi 2009. gada 30. martā, puse no 
reģioniem paziņoja, ka tie atbilst apkārtraksta saturam, taču otra puse jau ir grozījusi attīstības 
plānu vai to šobrīd groza. It īpaši Lautas reģions norādīja, ka tas uzskata, ka attīstības plāns 
atbilst EK līguma 43. un 56. pantam.

Attiecībā uz apdzīvošanas pirms jaunas dzīvesvietas celšanas nosacījumiem Komisija 
Parlamentam divos iepriekšējos lūgumrakstos (Lūgumraksti Nr. 951/2008 un Nr. 1477/2008) 
jau norādīja, ka šāds nosacījums var būt savienojams ar līgumā garantētajām brīvībām, ja tas 
tiek piemērots nediskriminējoši un atbilst noteiktam vispārējās nozīmes mērķim, piemēram, 
apvidū nodrošināt ekonomiskās dzīves uzturēšanu, it īpaši papildus tikai tūrisma sektoram.

Tādējādi dzīvošanas pirms jauna mājokļa celšanas nosacījums ļauj izvairīties no apiešanas 
gadījumiem, kas aprakstīti Lūgumrakstā Nr. 0951/2008 situācijā, kurā lauksaimnieki, kam 
pieder īpašums, iegūst būvatļaujas uz savas zemes celt mājokļus, kas paredzēti viņu ģimenes 
locekļiem, taču pēc uzcelšanas šie mājokļi tiek pārdoti personām, kas nepieder ģimenei.

Tā kā nav elementu, kas norādītu uz diskriminējošu apdzīvošanas klauzulas piemērošanu, 
Komisija uzskata, ka lūgumrakstā nav uzrādīts Kopienas tiesību aktu pārkāpums.”


