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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0951/2008, którą złożył Erik Beving (Holandia) w sprawie 
dyskryminacji w związku z regionalnym planem zagospodarowania
w Irlandii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, obywatel Holandii zamieszkały w Irlandii, uważa, że irlandzkie 
ustawodawstwo z zakresu zagospodarowania obszarów wiejskich dyskryminuje na korzyść 
miejscowych właścicieli ziem rolnych i uniemożliwia nowym przybyszom budowanie 
domów. Składający petycję informuje, że władze hrabstwa Cork odrzuciły wniosek jego żony
o wydanie zezwolenia na sporządzenie planu zagospodarowania ziemi zakupionej
w Cashelfean, uzasadniając to tym, że nie wykazano potrzeby wzniesienia nowych budynków 
mieszkalnych na tym obszarze. Składający petycję kwestionuje tę decyzję, twierdząc, że 
doszło do naruszenia jego praw własności oraz że zaistniała sytuacja zachęca do spekulacji na 
rynku nieruchomości za pośrednictwem polityki faworyzującej lokalnych mieszkańców.
W związku z tym składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie tej 
sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 listopada 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.

Składający petycję, obywatel Holandii zamieszkały w Irlandii, skarży się, że irlandzkie 
ustawodawstwo z zakresu zagospodarowania obszarów wiejskich dyskryminuje na korzyść 
miejscowych właścicieli ziem rolnych i uniemożliwia nowym przybyszom budowanie 
domów. Składający petycję twierdzi, że władze hrabstwa Cork odrzuciły wniosek jego żony
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o wydanie zezwolenia na sporządzenie planu zagospodarowania, uzasadniając to tym, że nie 
wykazano potrzeby wzniesienia nowych budynków mieszkalnych na tym obszarze. 
Składający petycję uważa to za naruszenie art. 43 i 56 traktatu WE oraz jego podstawowych 
praw.

Komisja świadoma jest, że plany rozwoju niektórych irlandzkich hrabstw zawierają 
restrykcyjne warunki, takie jak wymóg zamieszkiwania.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że co do zasady warunek zamieszkiwania 
dyskryminuje obywateli innego państwa członkowskiego, którym trudniej jest spełnić ten 
warunek w porównaniu z obywatelami danego państwa członkowskiego. Niemniej warunek 
zamieszkiwania może być uzasadniony, jeżeli opiera się na obiektywnych przesłankach 
niezwiązanych z kwestią narodowości danej osoby, a także jest proporcjonalny do 
wyznaczonego, słusznego celu.

W czerwcu 2007 r. Komisja wszczęła przeciwko Irlandii postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku ze zgodnością z przepisami o swobodzie 
przedsiębiorczości i swobodnym przepływie kapitału planów rozwoju niektórych hrabstw,
w których wymaga się spełnienia określonych kryteriów przed wydaniem zezwolenia na 
budowę budynku mieszkalnego1.

Część wymogów wprowadzonych przez władze Irlandii budziła wątpliwości co do zgodności
z prawem wspólnotowym, zważywszy że obywatele innych państw członkowskich niż 
Irlandia nie mogli spełnić tych wymogów, takich jak obowiązek uprzedniego zamieszkiwania 
czy posiadania rodziny w danym regionie, czy też zatrudnienie w rolnictwie na danym 
obszarze. 

Po rozmowach z Komisją w dniu 30 września 2008 r. władze Irlandii przekazały do 
wszystkich irlandzkich regionów okólnik, w którym zwróciły się o sprawdzenie zgodności 
planów rozwoju z art. 43 i 56 traktatu WE, zaś w razie stwierdzenia niezgodności –
o dostosowanie planów do przepisów prawa wspólnotowego. W planach należy
w szczególności uwzględnić wolę osiedlenia się w danym regionie.

Zgodnie z najnowszymi informacjami, które Komisja otrzymała w dniu 30 marca 2009 r., 
połowa regionów stwierdziła zgodność z treścią okólnika, zaś pozostałe albo już dostosowały 
swoje plany rozwoju, albo są w trakcie ich dostosowywania. W szczególności region Cork 
dostosowuje obecnie swój plan zagospodarowania przestrzennego w celu zapewnienia jego 
zgodności z przepisami.

Komisja podkreśla jednak, że ograniczenia w wydawaniu zezwoleń na budowę na obszarach 
wiejskich niekoniecznie są sprzeczne ze swobodami gwarantowanymi przez traktat, o ile 
stosowane są w sposób niedyskryminacyjny i służą osiągnięciu określonego celu użyteczności 
publicznej, takiego jak ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko naturalne czy 
zapewnienie utrzymania życia gospodarczego w danym miejscu, zwłaszcza w innych 
branżach niż tylko w turystycznej.

                                               
1 Sprawa zarejestrowana pod nr. 2007/4011.
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Z kryteriami tymi nie wydają się zgodne przypadki odsprzedawania domów wybudowanych 
po wydaniu zezwoleń na budowę właścicielom gruntów rolnych. Otóż o ile dostrzec można 
zasadność odstąpienia od nieustannego ograniczania koniecznej rozbudowy budynków 
mieszkalnych należących do danej rodziny i znajdujących się na jej własnej działce (jeżeli 
spełnione są wszystkie pozostałe wymogi zagospodarowania przestrzennego), o tyle 
odsprzedawanie nowo wybudowanych domów przeczy celowi, jakim jest spójność rodzinna.

W tym względzie Komisja podkreśla, że warunek zamieszkiwania w okresie poprzedzającym 
wydanie zezwolenia na budowę może przyczynić się do uniknięcia takich nadużyć, będąc 
przy tym zgodnym ze swobodami gwarantowanymi przez traktat, o ile warunek ten 
stosowany jest w sposób niedyskryminacyjny i służy osiągnięciu określonego celu 
użyteczności publicznej, takiego jak zapewnienie utrzymania życia gospodarczego w danym 
miejscu, zwłaszcza w innych branżach niż tylko w turystycznej.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Na posiedzeniu Komisji Petycji w dniu 3 listopada 2009 r. składający petycję wspomniał
o innego rodzaju ograniczeniu, związanym ze stosowaniem klauzuli „enurement”, która 
zabrania właścicielom posiadłości podlegających tej klauzuli sprzedaży ich osobom 
niespełniającym kryteriów, które warunkowały udzielenie pozwolenia na budowę, przez okres 
7 lat od ukończenia budowy. Jednak w przypadku problemów finansowych i braku spłaty 
hipoteki banki nie podlegają temu ograniczeniu i mogą sprzedać dom dowolnemu nabywcy.

Ponadto obecni posłowie do PE sformułowali wiele pytań dotyczących dyskryminacji przy 
sprzedaży, stanu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego wszczętego przez Komisję przeciwko Irlandii oraz tego, czy wejście w życie 
karty praw podstawowych w ramach nowego traktatu lizbońskiego spowoduje jakiekolwiek 
zmiany sytuacji.

Komisja musi przede wszystkim podkreślić ograniczenia możliwości jej interwencji, 
wynikające z samych postanowień Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem postanowienia traktatu w zakresie swobodnego 
przepływu nie mogą być stosowane w przypadku działań, które w całości ograniczają się do 
terytorium jednego państwa członkowskiego. 

Wynika z tego, że pierwszeństwo przyznawane bankom irlandzkim przy sprzedaży 
położonych w Irlandii posiadłości podlegających klauzuli „enurement” nie może być 
uznawane jako takie za niezgodne z zasadami swobodnego przepływu, wobec braku elementu 
transgranicznego.

W związku z tym Komisja może zbadać zgodność klauzuli „enurement” z TFUE jedynie
w odniesieniu do kryteriów udzielania pozwoleń na budowę. Jeżeli stosowane kryteria 
uniemożliwiają lub utrudniają obywatelom innych państw członkowskich otrzymanie 
pozwolenia na budowę, Komisja ma obowiązek zbadać ich zgodność z przepisami w zakresie 
swobodnego przepływu.

W ramach wszczętego wobec Irlandii postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego zanegowano w związku z tym zgodność niektórych kryteriów,
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w szczególności kryterium poprzedniego miejsca zamieszkania, uprzedniej obecności 
członków rodziny czy też wykonywania szczególnych rodzajów działalności.

Jak wskazano w początkowej odpowiedzi, władze irlandzkie zwróciły się we wrześniu 2008 r.
do wszystkich regionów o zbadanie i ewentualny przegląd planów rozwoju, w celu 
uwzględnienia zasady swobody przedsiębiorczości. Pewna liczba (połowa) regionów uznała 
za konieczne dostosowanie regionalnego planu rozwoju.

Tymczasem wszystkie regionalne plany rozwoju wygasły. W regionie Galway trwa
w związku z tym procedura przyjęcia nowego planu. Procedura ta składa się z szeregu 
etapów, między innymi konsultacji ogólnych, i jest dość długa. Obowiązkowe są konsultacje
w sprawie projektów zmian z właściwym ministerstwem – Department of the Environment, 
Heritage and Local Government [Ministerstwo Środowiska, Dziedzictwa Narodowego i 
Samorządów Lokalnych] – które może zatem nadzorować przestrzeganie wytycznych 
wysłanych we wrześniu 2008 r.

Wnioski

W tych okolicznościach Komisja nie zamierza prowadzić postępowania w sprawie przepisów, 
które są już nieaktualne i podlegają zmianom. Przyjęcie wszelkich nowych, potencjalnie 
dyskryminacyjnych przepisów w ramach nowych regionalnych planów rozwoju, o którym 
zostanie poinformowana Komisja, powinno jednak zostać zbadane w świetle podstawowych 
zasad zawartych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


