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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0951/2008 af Erik Beving, nederlandsk statsborger, om 
forskelsbehandling i forbindelse med regionalplanlægning i Irland

1. Sammendrag

Andrageren, en nederlandsk statsborger med bopæl i Irland, mener, at den irske planlov 
forskelsbehandler til fordel for lokale landmænd og forhindrer nytilkomne i at bygge huse.
Andrageren oplyser, at myndighederne i amtet Cork har afvist hans hustrus ansøgning om 
projekteringstilladelse for erhvervet jord i Cashelfean med den begrundelse, at der ikke var 
påvist et behov for nye boliger i dette landområde. Andrageren anfægter denne afgørelse 
under henvisning til, at hans ejendomsret er blevet krænket, og at dette tilskynder til 
spekulation på ejendomsmarkedet gennem en "kun for lokale"-politik. Han anmoder derfor 
Europa-Parlamentet om at undersøge sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. november 2008).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2009.

Andrageren, en nederlandsk statsborger med bopæl i Irland, klager over, at den irske planlov 
forskelsbehandler til fordel for lokale landmænd og forhindrer nytilkomne i at bygge huse.
Andrageren hævder, at myndighederne i amtet Cork har afvist hans hustrus ansøgning om 
projekteringstilladelse med den begrundelse, at der ikke var påvist et behov for nye boliger i 
dette landområde. Andrageren mener, at dette strider mod EF-traktatens artikel 43 og 56 og 
krænker hans grundlæggende rettigheder.

Kommissionen er vidende om, at en række irske amter anvender restriktive betingelser i deres 
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amtsudviklingsplaner, f.eks. krav om bopæl.

EF-Domstolen har udtalt at en bopælsbetingelse principielt diskriminerer mod statsborgere fra 
andre medlemsstater, som i ringere grad opfylder denne betingelse. En bopælsbetingelse kan 
dog forsvares, hvis den er baseret på objektive hensyn uafhængigt af de pågældende personers 
nationalitet og står i et rimeligt forhold til det legitime mål, som forfølges.

Kommissionen indledte i juni 2007 en overtrædelsesprocedure mod Irland, hvad angår visse 
amtsudviklingsplaners forenelighed med etableringsfriheden og den frie bevægelighed for 
kapital, idet disse planer kræver, at specifikke kriterier skal være opfyldt, inden der kan 
udstedes en bopælstilladelse1.

En del af de irske myndigheders foranstaltninger frembød problemer med hensyn til 
foreneligheden med fællesskabsretten, idet statsborgere fra andre medlemsstater end Irland 
ikke kunne opfylde dem, f.eks. betingelsen om tidligere at have været bosat i amtet eller om at 
have familiemedlemmer, der er bosat i dette, eller om at være beskæftiget lokalt med 
aktiviteter i tilknytning til jordbrug.

Efter drøftelser med Kommissionen sendte de irske myndigheder den 30. september 2008 et 
cirkulære til alle de irske amter, hvori disse blev anmodet om at tjekke, om deres 
udviklingsplaner var forenelige med EF-traktatens artikel 43 og 56, og om at bringe dem i 
overensstemmelse med fællesskabsprincipperne, hvis det ikke var tilfældet. Planerne bør 
navnlig tage hensyn til viljen til at nedsætte sig i det pågældende amt.

Ifølge de seneste oplysninger, som Kommissionen modtog den 30. marts 2009, erklærede 
halvdelen af amterne, at de opfyldte cirkulærets krav, mens de øvrige enten allerede havde 
ændret deres lokalplaner eller var i færd med at ændre dem. Bl.a. var amtet Cork i færd med at 
ændre sin lokalplan for at bringe den i overensstemmelse.

Kommissionen ønsker imidlertid at understrege, at en begrænsning i byggetilladelserne i 
landdistrikter ikke nødvendigvis er uforenelig med de traktatsikrede frihedsrettigheder, for så 
vidt som en sådan betingelse anvendes på ikkediskriminerende vis og tilgodeser et bestemt 
samfundsmæssigt hensyn, f.eks. imødegåelse af overgreb på miljøet eller sikring af 
opretholdelsen af økonomisk aktivitet i lokalområdet, navnlig inden for andre sektorer end 
turistsektoren.

Tilfælde af videresalg af bygninger, der er opført på grundlag af byggetilladelser udstedt til 
ejere af landbrugsjorder, vil normalt ikke kunne opfylde disse kriterier. Selv om der således er 
forståelse for, at der er en interesse i ikke systematisk at begrænse udvidelser, som er 
nødvendige for en og samme familie på egen jord (såfremt alle øvrige lokalplansbetingelser er 
opfyldt), indfrier videresalg af nye bygninger ikke en sådan målsætning om familiemæssig 
samhørighed.

I denne forbindelse ønsker Kommissionen at understrege, at en byggetilladelse, som er knyttet 
til en betingelse om efterfølgende at være bosat på stedet, kan gøre det muligt at undgå et 
sådant misbrug, uden at det er uforeneligt med de traktatsikrede frihedsrettigheder, for så vidt 
som en sådan betingelse anvendes på ikkediskriminerende vis og tilgodeser et bestemt 
                                               
1 Registreret under referencen 2007/4011.
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samfundsmæssigt hensyn, f.eks. sikring af opretholdelsen af økonomisk aktivitet i 
lokalområdet, navnlig inden for andre sektorer end turistsektoren."

4. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"På mødet i Udvalget for Andragender den 3. november 2009 gjorde andrageren opmærksom 
på en anden type begrænsning, der er knyttet til anvendelsen af klausulen om 
beboelsesmindsteperioder (enurement clause), som forbyder boligejere, der er underkastet 
denne klausul, at sælge til personer, som ikke opfylder de kriterier, der førte til udstedelsen af 
byggetilladelsen, hvilket gælder i syv år efter opførelsen. I tilfælde af finansielle problemer og 
manglende betaling af pantet er bankerne imidlertid ikke selv omfattet af denne begrænsning 
og kan sælge huset til enhver interesseret køber.

De tilstedeværende medlemmer af Parlamentet stillede desuden flere spørgsmål om 
forskelsbehandling ved salg, status for den overtrædelsesprocedure, som Kommissionen har 
indledt mod Irland, og om hvorvidt ikrafttrædelsen af chartret om grundlæggende rettigheder i 
den nye Lissabontraktat ændrer noget ved situationen.

For det første må Kommissionen understrege grænserne for sin indgriben, som fremgår af 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Således kan traktatens bestemmelser 
om fri bevægelighed ifølge fast retspraksis ikke anvendes på aktiviteter, hvor alle elementer er 
isoleret inden for én medlemsstat.

Det følger heraf, at den fordel, de irske banker fik i forbindelse med salg af boliger beliggende 
i Irland og underkastet klausulen om beboelsesmindsteperioder, ikke i sig selv kan anses for at 
være uforenelig med principperne om fri bevægelighed, når der ikke forekommer et 
grænseoverskridende aspekt.

Kommissionen kan således kun undersøge foreneligheden af klausulen om 
beboelsesmindsteperioder med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i forhold 
til kriterierne for udstedelse af byggetilladelse. Hvis de valgte kriterier gør det umuligt eller 
vanskeligere for en borger fra en anden medlemsstat at få en byggetilladelse, bør 
Kommissionen undersøge deres forenelighed med reglerne om fri bevægelighed.

I den overtrædelsesprocedure, der er blevet indledt mod Irland, anfægtes foreneligheden af 
visse principper således, bl.a. et kriterium om tidligere bopæl, familiemedlemmers tidligere 
tilstedeværelse og udøvelsen af meget specifikke aktiviteter.

Som angivet i det første svar har de irske myndigheder tidligere, i september 2008, anmodet 
alle regioner om at undersøge og evt. revidere deres udviklingsplaner for at tage højde for 
princippet om etableringsfrihed. Et vist antal (halvdelen) har erkendt, at de må tilpasse deres 
regionale udviklingsplan.

I mellemtiden er alle de regionale udviklingsplaner udløbet. Regionen Galway er således i 
fuld gang med at vedtage sin nye plan. Denne procedure sker i etaper, bl.a. en generel høring, 
og vil være temmelig lang. Det kompetente ministerium, "Department of the Environment, 
Heritage and Local Government", skal obligatorisk høres om ændringsforslagene og kan 
således kontrollere, at de retningslinjer, der blev udsendt i september 2008, overholdes.
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Konklusioner

Under disse omstændigheder ønsker Kommissionen ikke at forfølge regler, der allerede er 
forældede, og som er under ændring. Enhver vedtagelse af nye, potentielt diskriminerende 
regler i de nye regionale udviklingsplaner, som Kommissionen måtte blive gjort opmærksom 
på, skal imidlertid vurderes under hensyntagen til de grundlæggende principper i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde."


