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Lūgumrakstu komiteja

25.3.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0951/2008, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgais Erik 
Beving, par diskrimināciju saistībā ar reģionālo plānošanu Īrijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Nīderlandes pilsonis, kurš dzīvo Īrijā, uzskata, ka Īrijas tiesību akti, 
kas attiecas uz lauku plānošanu, ir diskriminējoši par labu vietējiem zemes īpašniekiem, kuri 
nodarbojas ar lauksaimniecību, un neļauj jaunpienācējiem būvēt mājas. Lūgumraksta 
iesniedzējs norāda, ka Korkas grāfistes iestādes ir atteikušās piešķirt viņa sievai Cashelfean
lauku apvidū iegādātas zemes plānošanas atļauju, apgalvojot, ka jaunu māju būvniecība šajā 
lauku apvidū neesot pamatota. Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd šo lēmumu, uzskatot, ka ir 
pārkāptas viņa īpašumtiesības un ka šāda, tikai vietējiem iedzīvotājiem izdevīga politika 
veicina nekustamā īpašuma tirgus spekulācijas. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas 
Parlamentu veikt izmeklēšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 27. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

„Lūgumraksta iesniedzējs, Nīderlandes pilsonis, kurš dzīvo Īrijā, sūdzas, ka Īrijas lauku 
plānošanas tiesību akti ir diskriminējoši par labu vietējiem lauksaimniecības zemju 
īpašniekiem un neļauj jaunpienācējiem būvēt mājas. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka 
Korkas grāfistes varas iestādes ir noraidījušas viņa sievas pieteikumu plānošanas atļaujas 
saņemšanai, iebilstot, ka jaunu māju būvniecība šajā lauku apvidū neesot pamatota. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tādējādi tiek pārkāpts EK līguma 43. un 56. pants un 
viņa pamattiesības.
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Komisija ir informēta par to, ka noteiktas Īrijas grāfistes piemēro tādus ierobežojošus 
nosacījumus savas valsts attīstības plānos kā prasību par dzīvesvietu.

Eiropas Kopienu Tiesa principā ir uzskatījusi, ka nosacījums par dzīvesvietu diskriminē ES 
pilsoņus, kas nav attiecīgās valsts valstspiederīgie, kuri salīdzinājumā ar attiecīgās valsts 
valstspiederīgajiem retāk atbilst šim nosacījumam. Tomēr nosacījums par dzīvesvietu varētu
būt pamatots, ja to veicinātu objektīvi apsvērumi, kas būtu neatkarīgi no iesaistīto personu 
valstspiederības un pielāgoti ievērotam likumīgam mērķim.

Komisija 2007. gada jūnijā uzsāka pārkāpuma procedūru pret Īriju attiecībā uz noteiktu 
grāfistu attīstības plānu, kas pieprasa īstenot īpašus kritērijus pirms mājokļa atļaujas 
piešķiršanas, savietojamību ar brīvību veikt uzņēmējdarbību un kapitāla brīvu apriti1.

Daļa Īrijas varas iestāžu veikto pasākumu atklāja problēmas saistībā ar atbilstību Kopienas 
tiesībām, jo citu dalībvalstu, nevis Īrijas, pilsoņi tos nevar izpildīt, kā prasība par iepriekšēju 
dzīvesvietu vai ģimenes locekļiem konkrētā reģionā vai arī prasība par vietējo nodarbinātību 
ar zemi saistītās darbībās.

Pēc diskusijām ar Komisiju Īrijas varas iestādes 2008. gada 30. septembrī visiem Īrijas 
reģioniem nosūtīja apkārtrakstu, tiem lūdzot pārbaudīt, vai to attīstības plāni atbilst EK 
līguma 43. un 56. pantam, un negatīvas atbildes gadījumā tos saskaņot ar Kopienas 
principiem. Plānos jo īpaši jāņem vērā vēlme uzsākt uzņēmējdarbību attiecīgajā reģionā.

Saskaņā ar jaunāko informāciju, kas Komisijas rīcībā nonākusi 2009. gada 30. martā, puse no 
reģioniem ir paziņojuši, ka tie atbilst apkārtraksta saturam, bet pārējie vai nu ir jau grozījuši 
savus attīstības plānus, vai tos pašlaik groza. Īpaši Korkas reģions šobrīd groza savu 
pilsētbūvniecības plānu, lai nodrošinātu tā atbilstību.

Komisija tomēr vēlas uzsvērt, ka būvniecības atļauju ierobežojums lauku apvidū nav katrā 
ziņā nesavietojams ar brīvībām, ko nodrošina līgums, kad šāds nosacījums tiek piemērots 
nediskriminējošā veidā un kad tas atbilst noteiktam vispārējas nozīmes mērķim, kā ierobežot 
vides apdraudējumu vai nodrošināt ekonomiskās dzīves uzturēšanu šajā apvidū, īpaši, izņemot 
vienīgi tūrisma nozari.

Šķiet, ka māju tālākpārdošana, kas uzbūvētas, atsaucoties uz lauksaimniecības zemju 
īpašniekiem piešķirtām būvniecības atļaujām, neatbilst šiem kritērijiem. Patiešām, ja 
iespējams saprast vēlmi sistemātiski neierobežot vienas ģimenes ietvaros nepieciešamos 
paplašināšanās darbus savā zemē (ja visi citi pilsētbūvniecības nosacījumi ir ievēroti), tad 
jaunu būvju tālākpārdošana ir pretrunā šādam ģimenes vienotības mērķim.

Šajā ziņā Komisija vēlas uzsvērt, ka nosacījums par vēlāku dzīvesvietu būvniecības atļaujas 
saņemšanai varētu ļaut izvairīties no šādām nelikumībām, vienlaikus esot saskaņā ar līgumā 
nodrošinātajām brīvībām, kad šāds nosacījums tiek piemērots nediskriminējošā veidā un kad 
tas atbilst noteiktam vispārējas nozīmes mērķim, kā nodrošināt ekonomiskās dzīves 
uzturēšanu šajā apvidū, īpaši, izņemot vienīgi tūrisma nozari.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā
                                               
1 Reģistrēta ar atsauces Nr. 2007/4011.
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„Lūgumrakstu komitejas 2009. gada 3. novembra sanāksmes laikā lūgumraksta iesniedzējs 
minēja citu ierobežojuma veidu, kas saistīts ar mājokļa izmantošanas noteikuma (enurement 
clause) piemērošanu un aizliedz māju īpašniekiem, uz kurām attiecas šis noteikums, tās 7 
gadu laikā pēc būvniecības pārdot tālāk personām, kas neatbilst kritērijiem, saskaņā ar kuriem 
tika izsniegta būvatļauja. Tomēr finansiālu problēmu un hipotēkas nemaksāšanas gadījumā uz 
pašām bankām neattiecas minētais ierobežojums, un tās var māju pārdot tālāk jebkuram 
ieinteresētam pircējam.

Klātesošie Eiropas parlamentārieši uzdeva arī vairākus jautājumus par diskrimināciju 
tirdzniecībā, par Komisijas pret Īriju uzsāktās pārkāpuma procedūras stāvokli un par to, vai 
kaut ko situācijā mainīs jaunā Lisabonas līguma Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
stāšanās spēkā.

Pirmkārt, Komisijai jāuzsver savas intervences robežas, kas izriet no Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) noteikumiem. Tādējādi saskaņā ar pastāvīgo judikatūru līguma 
noteikumi pārvietošanās brīvības jomā nevar tikt attiecināti uz darbībām, kuru visi elementi ir 
atrodami tikai vienā dalībvalstī.

No tā izriet, ka Īrijas bankām piešķirto priekšrocību par māju pārdošanu Īrijā,, uz kurām 
attiecas mājokļa izmantošanas noteikums, pašu par sevi nevar uzskatīt par nesaderīgu ar
pārvietošanās brīvības principiem, ja nav pārrobežu elementa.

Tādēļ Komisija var izskatīt mājokļa izmantošanas noteikuma saderību ar LESD vienīgi 
attiecībā pret būvatļaujas izsniegšanas kritērijiem. Ja izmantotie kritēriji citas dalībvalsts 
pilsonim padara neiespējamu vai apgrūtina būvatļaujas iegūšanu, Komisijai ir pienākums 
izskatīt to saderību ar brīvas pārvietošanās noteikumiem.

Pret Īriju pašreiz uzsāktajā pārkāpuma procedūrā tādējādi tiek apšaubīta atsevišķu kritēriju, jo 
īpaši iepriekšējās dzīvesvietas, ģimenes locekļu iepriekšējas atrašanās vai īpašu darbību 
veikšanas kritērija, saderība.

Kā norādīts sākotnējā atbildē, Īrijas varas iestādes 2008. gada septembrī visiem reģioniem 
lūdza izskatīt un, ja nepieciešams, pārskatīt to attīstības plānus, ņemot vērā brīvības veikt 
uzņēmējdarbību principu. Vairāki (puse) reģioni atzina, ka tiem reģionālās attīstības plāns ir 
jāpielāgo.

Tikmēr visiem reģionālās attīstības plāniem ir beidzies termiņš. Tādējādi Galvejas reģionā 
pašlaik norit jaunā plāna pieņemšanas procedūra. Šī procedūra notiek vairākos posmos, jo 
īpaši veicot vispārēju apspriešanos, un ir diezgan ilga. Par grozījumu projektiem obligāti 
jākonsultējas ar kompetento ministriju — Vides, kultūras un vietējās pašpārvaldes 
departamentu (Department of the Environment, Heritage and Local Government), kas var 
uzraudzīt atbilstību 2008. gada septembrī nosūtītajām vadlīnijām.

Secinājumi

Šajos apstākļos Komisija nevēlas izskatīt noteikumus, kas jau ir novecojuši un tiek grozīti. 
Tomēr jaunu potenciāli diskriminējošu noteikumu pieņemšana jaunajos reģionālās attīstības 
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plānos, uz ko tiktu vērsta Komisijas uzmanība, ir jāizvērtē saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību pamatprincipiem.”


