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Tárgy: Erik Beving, holland állampolgár által benyújtott 0951/2008. számú petíció a 
területrendezésre vonatkozó írországi jogszabályok megkülönböztető 
jellegéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki Írországban élő holland állampolgár, úgy véli, hogy a 
területrendezésre vonatkozó írországi jogszabályok megkülönböztető jellegűek, mert a helyi 
mezőgazdasági terület tulajdonosait részesítik előnyben és meggátolják az újonnan érkezettek 
lakásépítését. A petíció benyújtója szerint felesége építési engedélyért folyamodott egy 
Cashelfeanban (Cork County) vásárolt telekre, de a corki hatóság elutasította kérelmét, azzal, 
hogy felesége nem tudja bizonyítani az illető falusi övezetben az új lakás építésének 
szükségességét. A petíció benyújtója kifogásolja ezeket a szabályozó rendeleteket, és úgy 
véli, hogy azok megsértik a tulajdonjogot és elősegítik az ingatlanspekulációt, a kizárólag a 
helyieket („locals only policy”) támogató politika révén. A petíció benyújtója kéri az Európai 
Parlamentet, hogy vizsgálja ki ezt a helyzetet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 27. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. október 26.

A petíció benyújtója, aki Írországban élő holland állampolgár, azt sérelmezi, hogy a 
területrendezésre vonatkozó írországi jogszabályok megkülönböztető jellegűek, mert a helyi 
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mezőgazdasági terület tulajdonosait részesítik előnyben, és meggátolják az újonnan érkezettek 
lakásépítését. A petíció benyújtója azt állítja, hogy Cork County hatóságai elutasították a 
felesége építési engedély iránti kérelmét, azzal az indokkal, hogy nem tudja bizonyítani az 
adott falusi övezetben az új lakás építésének szükségességét. A petíció benyújtója szerint 
ezzel megsértették az EK-Szerződés 43. és 56. cikkét, valamint az ő alapvető jogai is sérültek.

A Bizottságnak tudomása van arról, hogy egyes ír megyék megyei fejlesztési terveikben 
korlátozó feltételeket alkalmaznak, úgymint a lakóhely követelményét. 

Az Európai Bíróság álláspontja szerint elvileg a lakóhely feltétele megkülönböztetést jelent a 
nem uniós polgárokkal szemben, akik az állampolgárokkal összehasonlítva kevésbé 
valószínű, hogy eleget tudnak tenni e követelménynek. Mindazonáltal a lakóhely feltételként 
való kikötése indokolt lehet, ha az érintett személyek állampolgárságától független, és a 
törvényes törekvéssel arányos objektív megfontolásokon alapul.

A Bizottság 2007. júniusban kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárást1 indított Írország
ellen, annak vizsgálatára, hogy az egyes megyei fejlesztési tervekben kikötött egyedi 
követelmények, amelyeket az építési engedély kiadásához teljesíteni kell, 
összeegyezethetőek-e a letelepedés szabadságával és a tőke szabad mozgásával. 

Az ír hatóságok intézkedéseinek egyik része a közösségi jognak való megfelelés terén 
problémákat mutatott, mivel a nem ír uniós polgárok nem tudják teljesíteni az azokban foglalt 
követelményeket, úgymint kötelező korábbi lakóhely a régióban, vagy ott élő családtagok, 
vagy a földhöz kapcsolódó tevékenységek egyikében helyi állás betöltése.

A Bizottsággal folytatott eszmecserék nyomán az ír hatóságok 2008. szeptember 30-án 
körlevelet küldtek az összes ír régiónak, arra kérve őket, hogy ellenőrizzék, fejlesztési terveik 
megfelelnek-e az EK-Szerződés 43. és 56. cikkének, és amennyiben nem felelnek meg, akkor 
azokat igazítsák a közösségi elvekhez. A terveknek figyelembe kell venniük az érintett 
régióban való letelepedésre irányuló szándékot.

A Bizottsághoz legutóbb, 2009. március 30-án beérkezett információk szerint a régiók fele 
nyilatkozott úgy, hogy megfelel a körlevél tartalmának, míg a többi már vagy módosította, 
vagy jelenleg módosítja a fejlesztési tervét. Cork régió jelenleg módosítja városrendezési 
tervét, hogy biztosítsa annak megfelelőségét.

A Bizottság ugyanakkor hangsúlyozni kívánja, hogy az építési engedélyek vidéki területeken 
való korlátozása nem feltétlenül ellentétes a Szerződés által biztosított szabadságokkal, 
amennyiben alkalmazása nem megkülönböztető jellegű, és egy meghatározott általános 
érdeknek tesz eleget, úgymint a környezetre gyakorolt hatások korlátozása, vagy a helyi 
gazdasági élet fenntartása, különösen az egyedüli idegenforgalmi ágazaton kívül.

A mezőgazdasági területek tulajdonosainak kiadott engedély alapján felépült lakóházak 
eladásának esete úgy tűnik, hogy nem tesz eleget e követelményeknek. Bár érthető az az 
érdek, amely az egyazon család saját földjén való szükségszerű terjeszkedésének módszeres 
korlátozása ellen szól (amennyiben minden egyéb városrendezési feltételt betartanak), az új 
építmények eladása cáfolja a család kohéziójára vonatkozó célkitűzést.
                                               
1 Iktatószám: 2007/4011
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Ezzel kapcsolatban a Bizottság ugyanakkor hangsúlyozni kívánja, hogy az építési engedély 
megadásának a későbbi lakóhely feltételéhez való kötése segíthet elkerülni az ilyen jellegű 
visszaéléseket, anélkül, hogy ellentétes volna a Szerződés által biztosított szabadságokkal, 
amennyiben e feltétel alkalmazása nem megkülönböztető jellegű, és egy meghatározott 
általános érdeknek tesz eleget, úgymint a helyi gazdasági élet fenntartása, különösen az 
egyedüli idegenforgalmi ágazaton kívül.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A Petíciós Bizottság 2009. november 3-i ülésén a petíció benyújtója a bentlakási (enurement) 
záradék alkalmazásával összefüggésben egy más típusú korlátozásról is említést tett, amely 
megtiltja a kérdéses záradék hatálya alá eső lakóingatlanok tulajdonosainak, hogy az építést 
követő 7 évben ingatlanjukat olyan személynek értékesítsék, aki nem felel meg az építési 
engedély kiadásához szükséges kritériumoknak. Pénzügyi gondok vagy a jelzáloghitel nem-
fizetése esetén azonban a bankok mentesülnek a fenti korlátozás alól, és bármely lehetséges 
vásárlónak továbbértékesíthetik a házat.

Az ülésen jelenlévő európai parlamenti képviselők több kérdést is feltettek a diszkriminatív 
értékesítési szabályokról, a Bizottság által Írország ellen megindított szabálysértési eljárás 
állásáról, valamint arról, hogy az Alapjogi Charta életbe lépésével az új Lisszaboni Szerződés 
változtat-e valamit a helyzeten.

A Bizottság először is felhívja a figyelmet saját cselekvési lehetőségeinek korlátaira, melyek 
magukból az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) rendelkezéseiből 
fakadnak. Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint a Szerződés személyek szabad mozgására 
vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatók olyan tevékenységekre, melyek minden eleme 
egyetlen tagállamon belülre korlátozódik.

Mindebből következően azok az előnyök, amelyeket az ír bankok az Írországban található és 
a bentlakási záradék hatálya alá tartozó lakóingatlanok értékesítése terén élveznek, 
önmagukban nem tekinthetők összeegyeztethetetlennek a személyek szabad mozgásának 
elvével, miután nem tartalmaznak határokon átnyúló elemeket.

Tehát a Bizottság a záradék összeegyeztethetőségét az EUMSz. tükrében csupán az építési 
engedélyek kiadásával kapcsolatban vizsgálhatja. Ha a megszabott kritériumok egy másik 
tagállam polgára számára teszik lehetetlenné, vagy nehezítik meg az építési engedély 
megszerzését, a Bizottság köteles megvizsgálni összeegyeztethetőségüket a szabad mozgásra 
vonatkozó szabályokkal.

Az Írországgal szemben jelenleg folyó szabálysértési eljárás ilyen alapon vitatja egyes 
kritériumok – nevezetesen a korábbi lakhelyre, a családtagok korábbi jelenlétére, illetve egyes 
sajátos tevékenységek gyakorlására vonatkozó feltételek – összeegyeztethetőségét.

Amint azt a korábbi válaszban jeleztük, az ír hatóságok 2008 szeptemberében valamennyi 
régiót felkértek, hogy ellenőrizzék és ha szükséges, igazítsák ki fejlesztési tervüket, a 
letelepedés szabadságának elvére figyelemmel. Néhányuk (az összes régió fele) elismerte, 
hogy ki kell igazítani regionális fejlesztési tervét.
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Időközben valamennyi szóban forgó regionális fejlesztési terv lejárt. Így például Galway 
régiójában jelenleg zajlik az új fejlesztési terv elfogadásának eljárása. Ezen eljárás több 
szakaszból áll, többek között egy általános konzultációt is magába foglal, és időtartama 
meglehetősen hosszú. Kötelező jelleggel ki kell kérni továbbá az illetékes minisztérium, a 
Department of the Environment, Heritage and Local Government véleményét minden 
módosítási tervről, így az utóbbi ellenőrizni tudja a 2008 szeptemberében szétküldött 
iránymutatások betartását.

Következtetések

A Bizottság a fenti körülményekre tekintettel nem kíván eljárást kezdeményezni már elavult 
vagy módosítás alatt lévő szabályok miatt. Ugyanakkor amennyiben az új regionális 
fejlesztési tervek keretében a Bizottság tudomást szerez bármilyen, potenciálisan 
diszkriminatív új szabály elfogadásáról, azokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
alapelveinek fényében meg fogja vizsgálni.


