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Θέμα: Αναφορά 0951/2008, του Erik Beving, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διακριτική μεταχείριση όσον αφορά την περιφερειακή χωροταξία στην 
Ιρλανδία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ολλανδός υπήκοος που διαμένει στην Ιρλανδία, θεωρεί ότι η ιρλανδική 
νομοθεσία για τη χωροταξία της υπαίθρου εισάγει διακρίσεις υπέρ των τοπικών κατόχων 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, και εμποδίζει τους νεοαφιχθέντες να κατασκευάζουν κατοικίες. 
Ο αναφέρων επισημαίνει ότι οι αρχές της κομητείας Cork απέρριψαν την αίτηση της συζύγου 
του για άδεια οικοδόμησης σε έκταση που αγοράστηκε στο Cashelfean, υποστηρίζοντας ότι 
δεν έχει αποδειχθεί η αναγκαιότητα κατασκευής νέων κατοικιών στη συγκεκριμένη αγροτική 
περιοχή. Ο αναφέρων αμφισβητεί την εν λόγω απόφαση, θεωρώντας ότι έχουν παραβιαστεί 
τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του και ότι αυτό ενθαρρύνει την κερδοσκοπία στην 
κτηματομεσιτική αγορά μέσω μιας πολιτικής «μόνο για τους ντόπιους». Ζητεί, συνεπώς, να 
διεξαχθεί έρευνα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Νοεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Ο αναφέρων, ολλανδός υπήκοος που διαμένει στην Ιρλανδία, καταγγέλλει ότι η ιρλανδική 
νομοθεσία για τη χωροταξία της υπαίθρου εισάγει διακρίσεις υπέρ των τοπικών κατόχων 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και εμποδίζει τους νεοαφιχθέντες να κατασκευάζουν κατοικίες. 
Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι αρχές της κομητείας του Cork απέρριψαν την αίτηση της 
συζύγου του για άδεια οικοδόμησης, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει αποδειχθεί η αναγκαιότητα 
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ανέγερσης νέων κατοικιών στη συγκεκριμένη αγροτική περιοχή. Ο αναφέρων θεωρεί ότι 
αυτό παραβιάζει τα άρθρα 43 και 56 της Συνθήκης ΕΚ, καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματά 
του.

Η Επιτροπή έχει επίγνωση του γεγονότος ότι ορισμένες ιρλανδικές κομητείες επιβάλλουν 
περιοριστικούς όρους στα σχέδια ανάπτυξής τους, όπως, παραδείγματος χάριν, την 
προϋπόθεση περί κατοικίας. 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι, καταρχήν, η προϋπόθεση κατοικίας εισάγει 
διακρίσεις εις βάρος αλλοδαπών υπηκόων της ΕΕ, οι οποίοι έχουν λιγότερες πιθανότητες να 
πληρούν αυτήν την προϋπόθεση σε σύγκριση με τους ημεδαπούς υπηκόους. Εντούτοις, μια 
τέτοια προϋπόθεση κατοικίας μπορεί να δικαιολογηθεί μόνον εάν στηρίζεται σε 
αντικειμενικούς λόγους, ανεξάρτητους από την ιθαγένεια των ενεχομένων προσώπων, και 
εφόσον είναι ανάλογη προς τον θεμιτώς επιδιωκόμενο σκοπό.

Τον Ιούνιο του 2007, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιρλανδίας 
σχετικά με τη συμβατότητα προς την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη κυκλοφορία 
των κεφαλαίων όσον αφορά ορισμένα σχέδια ανάπτυξης κομητειών τα οποία προϋποθέτουν 
την πλήρωση ειδικών κριτηρίων πριν από τη χορήγηση άδειας κατοικίας1. 

Ορισμένα μέτρα των ιρλανδικών αρχών παρουσίαζαν προβλήματα συμμόρφωσης προς το 
κοινοτικό δίκαιο, διότι οι πολίτες των άλλων κρατών μελών πλην της Ιρλανδίας αδυνατούν 
να τα πληρούν, όπως, παραδείγματος χάριν, την υποχρέωση προγενέστερης διαμονής των 
ίδιων ή μελών της οικογένειάς τους στην περιοχή ή ακόμα την τοπική απασχόληση στον 
τομέα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη γη.

Κατόπιν συζητήσεων με την Επιτροπή, οι ιρλανδικές αρχές απέστειλαν στις 
30 Σεπτεμβρίου 2008 εγκύκλιο σε όλες τις ιρλανδικές περιφέρειες, ζητώντας τους να 
διακριβώσουν εάν τα σχέδια ανάπτυξής τους ήταν συμβατά προς τα άρθρα 43 και 56 της 
Συνθήκης ΕΚ, και, σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, να μεριμνήσουν για τη συμμόρφωσή 
τους προς τις κοινοτικές αρχές. Τα εν λόγω σχέδια πρέπει να λαμβάνουν κυρίως υπόψη τη 
βούληση εγκατάστασης στην ενεχόμενη περιφέρεια.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή στις 30 Μαρτίου 2009, οι 
μισές περιφέρειες δήλωσαν ότι συμμορφώνονται προς το περιεχόμενο της εγκυκλίου, ενώ οι 
υπόλοιπες είτε έχουν ήδη τροποποιήσει τα σχέδια ανάπτυξής τους είτε βρίσκονται επί του 
παρόντος στο στάδιο τροποποίησης αυτών. Η περιφέρεια του Cork, ειδικότερα, βρίσκεται στο 
στάδιο τροποποίησης του πολεοδομικού σχεδίου της προκειμένου να διασφαλίσει τη 
συμμόρφωσή του.

Η Επιτροπή επιθυμεί, ωστόσο, να επισημάνει ότι ο περιορισμός των οικοδομικών αδειών σε 
αγροτικές περιοχές δεν είναι υποχρεωτικά ασύμβατος με τις ελευθερίες που κατοχυρώνονται 
από τη Συνθήκη, αρκεί ένας τέτοιος όρος να εφαρμόζεται κατά τρόπο που να μην εισάγει 
διακρίσεις και να ανταποκρίνεται σε έναν καθορισμένο στόχο γενικού συμφέροντος, όπως 
στη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος ή στη διασφάλιση της διατήρησης της 
οικονομικής ζωής στον οικισμό, ιδίως πέραν του τουριστικού τομέα μόνο.

                                               
1 Πρωτοκολλήθηκε με αριθμό αναφοράς 2007/4011.
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Οι περιπτώσεις μεταπώλησης των κατοικιών που ανεγείρονται κατόπιν χορήγησης 
οικοδομικών αδειών σε ιδιοκτήτες γεωργικών εκμεταλλεύσεων δεν φαίνεται να πληρούν τα 
εν λόγω κριτήρια. Πράγματι, μολονότι είναι κατανοητό το συμφέρον να μην περιορίζονται 
συστηματικά οι απαραίτητες επεκτάσεις μιας οικογένειας επί των ιδιόκτητων γαιών της (και 
εφόσον πληρούνται οι λοιπές πολεοδομικές προϋποθέσεις), η μεταπώληση των 
νεοανεγερθεισών κατοικιών διαψεύδει έναν τέτοιον στόχο οικογενειακής συνοχής.

Επί του θέματος αυτού, η Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει ότι η προϋπόθεση κατοικήσεως 
μετά τη χορήγηση οικοδομικής άδειας ενδέχεται να συμβάλλει στην αναχαίτιση 
καταχρήσεων αυτού του είδους, χωρίς να είναι ασύμβατη προς τις ελευθερίες που 
κατοχυρώνονται από τη Συνθήκη, εφόσον μια τέτοια προϋπόθεση εφαρμόζεται κατά τρόπο 
που να μην εισάγει διακρίσεις και να ανταποκρίνεται σε έναν καθορισμένο στόχο γενικού 
συμφέροντος, όπως στη διασφάλιση της διατήρησης της οικονομικής ζωής στον οικισμό, 
ιδίως πέραν του τουριστικού τομέα μόνο.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών της 3ης Νοεμβρίου 2009, ο αναφέρων έκανε 
μνεία σε έναν άλλο τύπο περιορισμού που συνδέεται με την εφαρμογή της ρήτρας 
μεταβίβασης (enurement) που απαγορεύει στους ιδιοκτήτες κατοικιών που υπόκεινται σε 
αυτήν τη ρήτρα να τις μεταπωλούν σε άτομα που δεν πληρούν τα κριτήρια που οδήγησαν στη 
χορήγηση της άδειας οικοδόμησης και τούτο μάλιστα ισχύει για το διάστημα των 7 ετών που 
έπονται της οικοδόμησης. Εντούτοις, σε περίπτωση οικονομικού προβλήματος και μη 
πληρωμής της υποθήκης, οι τράπεζες δεν υπόκεινται οι ίδιες σε αυτόν τον περιορισμό και 
δύνανται να μεταπωλήσουν την οικία σε κάθε ενδιαφερόμενο αγοραστή.

Επίσης, οι παρευρισκόμενοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έθεσαν πολλές 
ερωτήσεις σχετικά με την εισαγωγή διακρίσεων όσον αφορά την πώληση, σχετικά με την 
παρούσα κατάσταση της διαδικασίας επί παραβάσει που κινήθηκε από την Επιτροπή κατά 
της Ιρλανδίας και σχετικά με το κατά πόσον η έναρξη ισχύος του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της νέας Συνθήκης της Λισαβόνας θα επιφέρει κάποια αλλαγή στην 
κατάσταση.

Καταρχάς, η Επιτροπή πρέπει να τονίσει τα όρια της παρέμβασής της που απορρέουν από 
τους ίδιους τους όρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 
Έτσι, σύμφωνα με την πάγια νομολογία, οι διατάξεις της Συνθήκης σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία δεν μπορούν να εφαρμοστούν στις δραστηριότητες που περιορίζονται εξ 
ολοκλήρου στο εσωτερικό ενός και μόνο κράτους μέλους.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το πλεονέκτημα που αποδίδεται στις ιρλανδικές τράπεζες 
όσον αφορά την πώληση κατοικιών που βρίσκονται στην Ιρλανδία και υπόκεινται στη ρήτρα 
μεταβίβασης, δεν πρέπει να θεωρείται αυτό καθαυτό ασύμβατο με τις αρχές της ελεύθερης 
κυκλοφορίας απουσία διασυνοριακού στοιχείου.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δύναται να εξετάσει τη συμβατότητα της ρήτρας μεταβίβασης σε 
σχέση με τη ΣΛΕΕ μόνον όσον αφορά με τα κριτήρια χορήγησης της άδειας οικοδόμησης. Αν 
τα κριτήρια καθιστούν αδύνατη ή δυσκολότερη την εξασφάλιση της άδειας οικοδόμησης από 
έναν πολίτη άλλου κράτους μέλους, η Επιτροπή οφείλει να εξετάσει τη συμβατότητά τους με 
τους κανόνες περί ελεύθερης κυκλοφορίας.
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Η διαδικασία επί παραβάσει που βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη κατά της Ιρλανδίας
αμφισβήτησε τη συμβατότητα ορισμένων κριτηρίων, κυρίως του κριτηρίου προγενέστερης 
διαμονής, προγενέστερης παρουσίας μελών της οικογενείας ή της άσκησης πολύ 
εξειδικευμένων δραστηριοτήτων.

Όπως επισημάνθηκε στην αρχική απάντηση, οι ιρλανδικές αρχές ζήτησαν από όλες τις 
περιφέρειες τον Σεπτέμβριο του 2008 να εξετάσουν και ενδεχομένως να αναθεωρήσουν το 
αναπτυξιακό τους σχέδιο ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη η αρχή της ελευθερίας 
εγκατάστασης. Ορισμένες περιφέρειες (οι μισές από αυτές) αναγνώρισαν ότι πρέπει να 
προσαρμόσουν το περιφερειακό σχέδιο ανάπτυξής τους.

Στο μεταξύ, τα περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης έληξαν όλα. Έτσι, η περιφέρεια Galway
βρίσκεται εν μέσω της διαδικασίας έγκρισης του νέου της σχεδίου. Η εν λόγω διαδικασία 
περνά από ορισμένα στάδια, κυρίως μια γενική διαβούλευση, και φαίνεται ότι έχει αρκετά 
μεγάλη διάρκεια. Πρέπει υποχρεωτικά να πραγματοποιείται διαβούλευση με το αρμόδιο 
υπουργείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Κληρονομιάς και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τα 
έργα τροποποιήσεων και το υπουργείο μπορεί, συνεπώς, να ελέγχει την τήρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών που απεστάλησαν τον Σεπτέμβριο του 2008.

Συμπεράσματα

Υπό τις περιστάσεις αυτές, η Επιτροπή δεν επιθυμεί να επιδιώξει την τήρηση ήδη 
παρωχημένων κανόνων που βρίσκονται στο στάδιο της τροποποίησης. Εντούτοις, κάθε 
έγκριση νέων κανόνων που εισάγουν ενδεχομένως διακρίσεις στα νέα περιφερειακά σχέδια 
ανάπτυξης η οποία θα υποπέσει στην αντίληψη της Επιτροπής θα πρέπει να αξιολογηθεί ως 
προς τις θεμελιώδεις αρχές της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


