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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0458/2009, którą złożył Tomás Sharkey (Irlandia) w sprawie stosowania 
klauzuli o obowiązku zamieszkania oraz ograniczenia praw zbycia nieruchomości
w Irlandii

1. Streszczenie petycji

Autor petycji utrzymuje, że prawo irlandzkie uniemożliwia właścicielom sprzedaż 
nieruchomości na rynku otwartym i zmusza ich do wystawiania ich na sprzedaż wyłącznie na 
rynku lokalnym. Wyjaśnia on, że ustawa o planowaniu i budownictwie z 2000 r. ogranicza 
prawo do uzyskania zezwolenia na budowę do osób przynależących do określonej klasy lub 
osób o określonej charakterystyce. Składający petycję wyjaśnia, że w praktyce przepis ten 
realizowany jest w postaci tzw. klauzuli o obowiązku zamieszkania, zgodnie z którą osoby 
uzyskujące zezwolenie na budowę domu zobowiązane są mieszkać w nim przez okres od 
pięciu do siedmiu lat. Autor petycji stwierdza, że ten sam akt uniemożliwia również osobie 
posiadającej zezwolenie na budowę sprzedaż domu na rynku otwartym.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 lipca 2009 r.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Składający petycję skarży się na ograniczenia mające zastosowanie do sprzedaży niektórych 
budynków. Otóż warunkiem wydania pewnych zezwoleń na budowę jest zamieszkanie
w swoim nowo wybudowanym domu przez okres od pięciu do siedmiu lat. W okresie tym 
dom można odsprzedać wyłącznie osobie spełniającej warunki, od których uzależnione było 
otrzymanie zezwolenia na budowę.
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Komisja skierowała już do władz Irlandii pytania o zgodność irlandzkich planów rozwoju 
regionalnego z traktatem WE. Otóż w wielu planach zawarto restrykcyjne warunki dotyczące 
otrzymywania zezwoleń na budowę, zwłaszcza na obszarach wiejskich, oraz ograniczenia, 
zgodnie z którymi zezwolenia na budowę wydaje się jedynie określonym kategoriom osób.

W związku z tym w dniu 27 czerwca 2007 r. Komisja wystosowała wezwanie do usunięcia 
uchybienia w celu uzyskania od Irlandii informacji dotyczących szeregu planów rozwoju 
regionalnego. Komisja zamierzała mianowicie sprawdzić zgodność środków uzależniających 
wydanie zezwolenia na budowę od uprzedniego spełnienia pewnych specjalnych kryteriów
z art. 43 traktatu WE, w którym zagwarantowano swobodę przedsiębiorczości, i art. 56 
traktatu WE, w którym zagwarantowano swobodny przepływ kapitału.

Obywatele pozostałych państw członkowskich z trudem mogli spełnić kryteria wskazane 
przez Komisję, takie jak obowiązek uprzedniego zamieszkiwania czy posiadania rodziny
w danym regionie, czy też zatrudnienie w rolnictwie w danym miejscu.

Po rozmowach z Komisją w dniu 30 września 2008 r. władze Irlandii przekazały do 
wszystkich irlandzkich regionów okólnik, w którym zwróciły się o sprawdzenie zgodności 
planów rozwoju z art. 43 i 56 traktatu WE, zaś w razie stwierdzenia niezgodności –
o dostosowanie planów do przepisów prawa wspólnotowego. W planach należy
w szczególności uwzględnić wolę osiedlenia się lub wykonywania działalności w danym 
regionie.

Zgodnie z najnowszymi informacjami, które Komisja otrzymała w dniu 30 marca 2009 r., 
połowa regionów stwierdziła zgodność z treścią okólnika, zaś druga połowa albo już 
dostosowała swoje plany rozwoju, albo jest w trakcie ich dostosowywania. W szczególności 
region Louth wskazał, że uważa swój plan rozwoju za zgodny z art. 43 i 56 traktatu WE.

Co do bardziej szczegółowej kwestii warunku zamieszkania w swoim nowo wybudowanym 
domu Komisja poinformowała już Parlament w dwóch wcześniejszych petycjach (w petycji
951/2008 i 1477/2008), że warunek taki może być zgodny ze swobodami gwarantowanymi
w traktacie, o ile stosowany jest w sposób niedyskryminacyjny i służy osiągnięciu 
określonego celu użyteczności publicznej, takiego jak zapewnienie utrzymania życia 
gospodarczego w danym miejscu, zwłaszcza w innych branżach niż tylko turystycznej.

Tym sposobem warunek zamieszkania w swoim nowo wybudowanym domu pozwala uniknąć 
przypadków obchodzenia prawa opisanych w petycji 0951/2008, w których właściciele 
gruntów rolnych uzyskują zezwolenie na budowę na swoich gruntach domów przeznaczonych 
dla członków swoich rodzin, a następnie wybudowane domy odsprzedają osobom spoza 
swoich rodzin.

Z braku danych wskazujących na dyskryminacyjne stosowanie klauzuli o obowiązku 
zamieszkania Komisja jest zdania, że informacje zawarte w petycji nie wskazują na 
naruszenie prawa wspólnotowego.


