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diskriminacinio pobūdžio, kurią pateikė Nyderlandų pilietis Erik Beving

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Airijoje gyvenantis Nyderlandų pilietis, mano, kad Airijos kaimo 
teritorijų planavimo teisės aktai palankesni vietos žemės ūkio paskirties žemės savininkams, 
nes šie juose atskiriami nuo atsikėlėlių, kuriems užkertamas kelias statyti namus. Peticijos 
pateikėjas nurodo, kad Korko grafystės valdžios institucijos atmetė jo žmonos prašymą 
išduoti statybos leidimą Cashelfean vietovėje pirktai žemei, tvirtindamos, kad nėra poreikio 
šioje kaimo vietovėje statyti naujus gyvenamuosius namus. Peticijos pateikėjas ginčija šį 
sprendimą, teikdamas, kad buvo pažeistos jo nuosavybės teisės ir kad taip skatinama 
spekuliacija nuosavybės rinkoje vykdant tik vietos subjektams palankią politiką. Todėl jis 
siekia, kad Europos Parlamentas atliktų tyrimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. lapkričio 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.

„Peticijos pateikėjas, Airijoje gyvenantis Nyderlandų pilietis, skundžiasi, kad Airijos kaimo 
teritorijų planavimo teisės aktai palankesni vietos žemės ūkio paskirties žemės savininkams, 
nes šie juose atskiriami nuo atsikėlėlių, kuriems užkertamas kelias statyti namus. Peticijos 
pateikėjas tvirtina, kad Korko grafystės valdžios institucijos atmetė jo žmonos prašymą 
išduoti statybos leidimą, tvirtindamos, kad nėra poreikio šioje kaimo vietovėje statyti naujus 
gyvenamuosius namus. Peticijos pateikėjas mano, kad taip pažeidžiami EB sutarties 43 ir 
56 straipsniai ir jo pagrindinės teisės.
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Komisija informuota apie tai, kad kai kurios Airijos grafystės taiko ribojančias apygardos 
plėtros planų sąlygas, pvz., reikalavimas gyventi atitinkamame regione.

Europos Teisingumo Teismas nusprendė, kad iš esmės taikant gyvenimo atitinkamame 
regione sąlygą diskriminuojami ne ES valstybių narių piliečiai, kurie, palyginti su ES 
piliečiais, turi mažiau galimybių jį tenkinti. Tačiau gyvenimo atitinkamame regione sąlyga 
gali būti pateisinama, jei ji grindžiama objektyviais motyvais neatsižvelgiant į suinteresuotų 
asmenų pilietybę, ir jei proporcinga siekiamam teisėtam tikslui.

2007 m. birželio mėn. Komisija prieš Airiją pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl tam 
tikrų grafysčių plėtros planų, kurie prieš suteikiant statybos leidimus turi atitikti konkrečius 
kriterijus, suderinamumo su įsisteigimo laisvės ir laisvo kapitalo judėjimo principais1.

Dalis Airijos valdžios institucijų priimtų taisyklių neatitiko Bendrijos teisės, nes kitų valstybių 
narių (ne Airijos) piliečiai negalėjo jų vykdyti, pavyzdžiui, prievolės anksčiau gyventi regione 
arba jame turėti savo šeimos narių, arba vietoje dirbti su žemės ūkiu susijusį darbą.

Šį klausimą aptarusios su Komisija, 2008 m. rugsėjo 30 d. Airijos valdžios institucijos 
visiems Airijos regionams išsiuntė aplinkraštį, kuriame prašė patikrinti, ar jų plėtros planai 
atitinka EB sutarties 43 ir 56 straipsnius, ir, jei neatitinka, suderinti juos su Bendrijos 
principais. Planuose visų pirma turi būti atsižvelgiama į norą įsikurti atitinkamame regione.

Remiantis naujausia informacija, atsiųsta Komisijai 2009 m. kovo 30 d., pusė regionų 
pranešė, kad atitinka aplinkraštyje išdėstytas nuostatas, o kiti jau pakeitė savo plėtros planus 
arba šiuo metu juos keičia. Visų pirma šiuo metu miesto plėtros planą keičia Korko regionas, 
siekdamas užtikrinti, kad planas atitiktų reikalavimus.

Tačiau Komisija nori pabrėžti, kad apribojimai, susiję su leidimais vykdyti statybas kaimo 
teritorijoje, nebūtinai yra nesuderinami su laisvėmis, kurios užtikrinamos Sutartimi, kai tokia 
sąlyga taikoma nediskriminuojant ir atitinka nustatytą visuotinės svarbos tikslą, pavyzdžiui, 
riboti žalą aplinkai arba užtikrinti ekonominio gyvybingumo palaikymą vietovėje, visų pirma 
atsižvelgiant ne vien į turizmo sektorių.

Neatrodo, kad gyvenamųjų namų, pastatytų žemės ūkio paskirties žemės savininkams išdavus 
statybos leidimus, perpardavimas atitinka šiuos kriterijus. Iš tikrųjų nors galima suprasti 
interesus sistemingai neriboti plėtros, kurią ta pati šeima turi vykdyti nuosavose žemėse (jei 
laikomasi visų kitų miesto plėtros sąlygų), naujų statinių perpardavimas prieštarauja tokiam 
šeimos gyvenimo kartu tikslui.

Šiuo klausimu Komisija nori pabrėžti, kad nustačius sąlygą, pagal kurią privaloma gyventi 
teritorijoje gavus statybos leidimą, galima išvengti tokio piktnaudžiavimo nepažeidžiant 
Sutartimi užtikrinamų laisvių, kai tokia sąlyga taikoma nediskriminuojant ir atitinka nustatytą 
visuotinės svarbos tikslą, pavyzdžiui, riboti žalą aplinkai arba užtikrinti ekonominio 
gyvybingumo palaikymą vietovėje, visų pirma atsižvelgiant ne vien į turizmo sektorių.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

                                               
1 Užregistruota su nuoroda 2007/4011.
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„2009 m. lapkričio 3 d. vykusiame Peticijų komiteto posėdyje peticijos pateikėjas nurodė 
kitos rūšies apribojimą, susijusį su išdavimo nuostatos taikymu, – juo draudžiama būstų 
savininkams, kuriems taikoma ši nuostata, 7 metus po statybų perparduoti juos asmenims, 
neatitinkantiems kriterijų, pagal kuriuos išduotas statybos leidimas. Tačiau kilus finansinėms 
problemoms ir nemokant paskolos už įkeistą nekilnojamąjį turtą, bankams šis apribojimas 
netaikomas ir jie gali perparduoti namą bet kokiam suinteresuotam pirkėjui.

Be to, posėdyje dalyvavę Europos Parlamento nariai uždavė kelis klausimus dėl 
diskriminavimo parduodant, pažeidimo nagrinėjimo procedūros, kurią Komisija pradėjo prieš 
Airiją, padėties ir to, ar įsigaliojus naujojoje Lisabonos sutartyje nurodytai Pagrindinių teisių 
chartijai padėtis kažkiek pasikeis.

Visų pirma Komisija turi pabrėžti, kad jos veiksmai ribojami pagal tas pačias Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) nuostatas. Todėl pagal nusistovėjusią Teismo praktiką 
Sutarties nuostatos dėl laisvo judėjimo negali būti taikomos veiklai, kurios visi aspektai susiję 
tik su viena valstybe nare.

Todėl parduodant Airijoje esančius būstus, kuriems taikoma išdavimo nuostata, Airijos 
bankams suteikiamos naudos negalima laikyti nesuderinama su laisvo judėjimo principais, nes 
nėra tarptautinių aspektų.

Taigi Komisija išdavimo nuostatos suderinamumą su SESV gali nagrinėti tik lygindama 
statybos leidimo išdavimo kriterijus. Jei kitos valstybės narės piliečiui dėl nustatytų kriterijų 
neįmanoma arba sunkiau gauti statybos leidimą, Komisija turi nagrinėti jų suderinamumą 
atsižvelgdama į laisvo judėjimo taisykles.

Taigi prieš Airiją pradėjus šiuo metu vykdomą pažeidimo nagrinėjimo procedūrą užginčytas 
kai kurių kriterijų, visų pirma ankstesnio gyvenimo, ankstesnio šeimos narių gyvenimo arba 
labai konkrečios veiklos vykdymo kriterijų, suderinamumas.

Kaip nurodyta pradiniame atsakyme, Airijos valdžios institucijos 2008 m. rugsėjo mėn. 
paprašė visų regionų išnagrinėti ir galimai pakeisti savo plėtros planus, kad būtų atsižvelgta į 
įsisteigimo laisvės principą. Kai kurie regionai (pusė jų) pripažino, kad turi suderinti savo 
regiono plėtros planą.

Tuo metu visų regionų plėtros planų galiojimas baigėsi. Todėl Golvėjaus regionas šiuo metu 
vykdo naujo savo plano tvirtinimo procedūrą. Šią procedūrą sudaro tam tikri etapai, visų 
pirma bendros konsultacijos, ir ji gana ilga. Dėl ketinimų keisti planus turi būti privalomai 
konsultuojamasi su kompetentinga ministerija (Department of the Environment, Heritage and 
Local Government), todėl ši ministerija gali tikrinti, ar laikomasi 2008 m. rugsėjo mėn. 
išsiųstų gairių.

Išvados

Šiomis aplinkybėmis Komisija nenori, kad toliau būtų taikomos neskaidrios taisyklės, kurios 
šiuo metu keičiamos. Tačiau naujuosiuose regionų plėtros planuose patvirtintos naujos 
taisyklės, kurios gali būti diskriminacinės ir apie kurias galėtų būti pranešta Komisijai, turėtų 
būti vertinamos atsižvelgiant į pagrindinius Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
principus.“


