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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0458/2009, adresată de Tomás Sharkey, de cetățenie irlandeză, privind 
punerea în aplicare a clauzei de ocupare și limitarea drepturilor de a dispune de 
proprietate în Irlanda

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că legislația irlandeză împiedică proprietarii să își vândă proprietatea pe 
piața liberă și că îi forțează să o pună exclusiv la dispoziția cumpărătorilor locali. Petiționarul 
explică că Actul din 2000 privind planificarea și dezvoltarea rezervă accesul la proiectele de 
construcție persoanelor care aparțin unei anumite clase sau care au un anumit profil. 
Petiționarul explică faptul că această dispoziție se traduce în practică prin așa-numita clauză 
de ocupare, conform căreia persoanele cărora le sunt acordate autorizații de construire trebuie 
să ocupe locuința pentru o perioadă de la cinci la șapte ani. Petiționarul afirmă că același act 
împiedică persoanele care au avut o autorizație de construire să vândă casa pe piața liberă. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 iulie 2009. 

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Petiționarul adresează o plângere împotriva restricțiilor de vânzare aplicate în cazul anumitor 
construcții. În fapt, anumite autorizații de construire conțin o clauză de ocupare care obligă 
proprietarul constructor să ocupe noua locuință pentru o perioadă de la 5 la 7 ani. În această 
perioadă, casa nu poate fi vândută decât unor cumpărători care îndeplinesc condițiile impuse 
proprietarului constructor la obținerea autorizației de construire.

Comisia a adresat deja întrebări autorităților irlandeze cu privire la compatibilitatea planurilor 
de dezvoltare regională irlandeze cu dispozițiile Tratatului CE. În fapt, numeroase planuri 
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conțin clauze restrictive în ceea ce privește obținerea autorizației de construire, în special în 
mediul rural, și limitează eliberarea autorizației de construire la anumite categorii de 
persoane.

Astfel, Comisia a trimis la 27 iunie 2007 o scrisoare de punere în întârziere pentru a solicita 
Irlandei informații cu privire la un anumit număr de planuri de dezvoltare regională. În fapt, 
Comisia dorea să verifice compatibilitatea măsurilor care prevăd îndeplinirea în prealabil a 
anumitor criterii specifice înainte de acordarea autorizației de construire cu articolele 43 și 56 
din Tratatul CE, care garantează libertatea de stabilire și, respectiv, libera circulație a 
capitalurilor.

Măsurile vizate de Comisie puteau fi îndeplinite cu greutate de cetățenii celorlalte state 
membre, cum ar fi obligația de a fi locuit anterior în regiune sau de a avea membri ai familiei 
care locuiesc aici, sau de a deține un loc de muncă local în sectorul agricol.

În urma discuțiilor purtate cu Comisia, autoritățile irlandeze au trimis la 30 septembrie 2008 o 
circulară adresată tuturor regiunilor irlandeze, prin care le solicita să verifice dacă planurile
lor de dezvoltare respectă dispozițiile articolelor 43 și 56 din Tratatul CE, și, în caz de răspuns 
negativ, să le pună în conformitate cu principiile comunitare. Planurile trebuie, în special, să 
țină seama de voința de a se stabili în regiunea respectivă.

În conformitate cu ultimele informații parvenite Comisiei la 30 martie 2009, jumătate din 
regiuni au declarat că respectă conținutul circularei, în timp ce cealaltă jumătate fie și-au 
modificat planul de dezvoltare, fie sunt în curs de modificare a acestuia. În mod particular, 
regiunea Louth a declarat că estimează că planul său de dezvoltare respectă dispozițiile 
articolelor 43 și 56 din Tratatul CE.

În ceea ce privește în special condițiile de ocupare a locuinței după construirea acesteia, 
Comisia a transmis deja Parlamentului, cu ocazia a două petiții anterioare (petițiile nr. 
951/2008 și 1477/2008), că o asemenea condiție poate fi compatibilă cu libertățile garantate 
prin tratat dacă este aplicată în mod nediscriminatoriu și dacă răspunde unui obiectiv de 
interes general definit, precum sprijinirea vieții economice din localitate, în special în afara 
sectorului turistic.

Astfel, o condiție de ocupare a noii locuințe după construirea acesteia permite evitarea 
cazurilor de eludare a legii descrise în petiția nr. 951/2008, în care proprietari agricoli obțin 
autorizații de construire pe terenurile lor pentru locuințe destinate membrilor familiilor lor, 
după care aceste locuințe, odată construite, sunt vândute unor persoane care nu fac parte din 
familie.

În absența unor elemente care să facă dovada aplicării discriminatorii a clauzei de ocupare,
Comisia consideră că petiția nu prezintă o încălcare a dreptului comunitar.


