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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0951/2008, adresată de Erik Beving, de cetățenie olandeză, privind 
caracterul discriminatoriu al legislației referitoare la amenajarea teritoriului 
în Irlanda

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, resortisant olandez rezident în Irlanda, consideră că legislația irlandeză privind 
amenajarea teritoriului rural ar avea un caracter discriminatoriu, favorizând proprietarii locali 
de teren agricol și împiedicând nou-veniții să își construiască locuințe. Potrivit petiționarului, 
soția acestuia ar fi solicitat un permis de construcție pe un teren achiziționat în Cashelfean 
(ținutul Cork), însă autoritățile din Cork i-ar fi respins cererea pe motiv că nu poate demonstra 
necesitatea construirii de noi locuințe în respectiva zonă rurală. Petiționarul contestă 
prevederile normative în cauză, estimând că acestea ar încălca dreptul la proprietate și ar 
încuraja speculațiile pe piața imobiliară prin promovarea unei politici favorabile exclusiv 
localnicilor („locals only policy”). Petiționarul solicită Parlamentului European să 
investigheze situația.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 noiembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

Petiționarul, resortisant olandez rezident în Irlanda, se plânge de faptul că legislația irlandeză 
privind amenajarea teritoriului rural ar avea un caracter discriminatoriu, favorizând 
proprietarii locali de teren agricol și împiedicând nou-veniții să își construiască locuințe. 
Petiționarul susține că autoritățile ținutului Cork au respins cererea soției sale în vederea 
obținerii unui permis de construcție pe motiv că nu poate demonstra necesitatea construirii de 
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noi locuințe în respectiva zonă rurală. Petiționarul consideră că această decizie încalcă 
articolele 43 și 56 din Tratatul CE, precum și drepturile sale fundamentale.

Comisia este conștientă de faptul că anumite ținuturi irlandeze aplică o serie de condiții 
restrictive în planurile lor de dezvoltare a ținutului, precum cerința privind domiciliul. 

Curtea Europeană de Justiție a hotărât că, în principiu, cerința privind domiciliul reprezintă o 
discriminare față de cetățenii europeni din țări terțe, care ar îndeplini mai greu această 
condiție în comparație cu resortisanții din țara respectivă. Cu toate acestea, o cerință privind 
domiciliul ar putea fi justificată dacă se întemeiază pe considerații obiective, indiferent de 
cetățenia persoanelor în cauză, și proporțional cu obiectivul legitim urmărit.

Comisia a inițiat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Irlandei în 
iunie 2007, cu privire la compatibilitatea cu libertatea de stabilire și libera circulație a 
capitalului în cazul anumitor planuri de dezvoltare a ținuturilor care necesită îndeplinirea unor 
criterii specifice înainte de acordarea unei autorizații de construire a unei locuințe1. 

O parte dintre măsurile autorităților irlandeze prezentau probleme de conformitate cu 
legislația UE, acestea neputând fi îndeplinite de cetățenii altor state membre. Printre acestea 
se numără: obligația de a fi locuit în regiune sau de a avea membri ai familiei acolo sau chiar 
de a avea un loc de muncă local în activitățile agricole. 

În urma unor dezbateri cu Comisia, la 30 septembrie 2008, autoritățile irlandeze au trimis 
tuturor regiunilor irlandeze o circulară prin care li se cerea să verifice dacă planurile lor de 
dezvoltare erau în conformitate cu articolele 43 și 56 din Tratatul CE și, în caz de răspuns 
negativ, să le modifice astfel încât să fie în conformitate cu principiile comunitare. Planurile 
trebuie să țină seama în special de dorința de a se stabili în regiunea în cauză.

Potrivit ultimelor informații primite de Comisie la data de 30 martie 2009, jumătate dintre 
regiuni au declarat că sunt în conformitate cu conținutul circularei, în timp ce celelalte regiuni 
fie au modificat deja planurile de dezvoltare, fie le modifică în prezent. De exemplu, ținutul 
Cork este pe punctul de a modifica planul său de urbanism, pentru a-și asigura conformitatea.

Cu toate acestea, Comisia dorește să sublinieze faptul că o limitare a permiselor de construcție 
în zona rurală nu este neapărat incompatibilă cu libertățile garantate prin tratat, atâta timp cât 
o astfel de condiție se aplică în mod nediscriminatoriu și îndeplinește un obiectiv de interes 
general definit, cum ar fi limitarea daunelor asupra mediului sau asigurarea menținerii unei 
vieți economice în localitate, în special în afara sectorului turistic.

Cazurile de revindere a caselor construite în urma unor permise acordate proprietarilor de 
terenuri agricole nu par să îndeplinească aceste criterii. De fapt, dacă luăm în considerare 
interesul de a nu limita în mod sistematic extinderile necesare unei familii pe propriile sale 
terenuri (dacă toate celelalte condiții de urbanism sunt respectate), revinderea noilor 
construcții respinge un astfel de obiectiv de coeziune familială.

În acest sens, Comisia subliniază faptul că o condiție privind domiciliul ulterioară obținerii 
unui permis de construcție poate permite evitarea unor astfel de abuzuri, fără a fi 
                                               
1 Înregistrată cu numărul de referință 2007/4011.
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incompatibilă cu libertățile garantate prin tratat, atâta timp cât o astfel de condiție este aplicată 
în mod nediscriminatoriu și răspunde unui obiectiv de interes general definit, precum 
asigurarea unei vieți economice în localitate, în special în afara sectorului turistic.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

În cadrul reuniunii Comisiei pentru petiții din 3 noiembrie 2009, petiționarul a făcut referire la 
un alt tip de restricție legată de aplicarea clauzei de abitație, care interzice proprietarilor de 
locuințe supuse acestei clauze să le vândă unor persoane care nu îndeplinesc criteriile care au 
condus la eliberarea permisului de construcție, iar acest lucru în termen de 7 ani de la 
construcție. Cu toate acestea, în caz de probleme financiare și neplată a ipotecii, băncile nu se 
supun acestei limitări, putând să revândă casa oricărui cumpărător interesat.

În plus, parlamentarii europeni prezenți au adresat mai multe întrebări privind discriminarea la 
vânzare, stadiul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiată de Comisie
împotriva Irlandei și dacă intrarea în vigoare a Cartei drepturilor fundamentale a noului Tratat 
de la Lisabona va schimba oarecum situația.

În primul rând, Comisia trebuie să sublinieze limitele intervenției sale, care decurg din înșiși 
termenii tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Astfel, potrivit unei
jurisprudențe constante, dispozițiile tratatului privind libera circulație nu pot fi aplicate 
activităților ale căror elemente se limitează, în totalitatea lor, la interiorul unui singur stat 
membru.

În consecință, avantajul acordat băncilor irlandeze în momentul vânzării locuințelor situate în 
Irlanda și supuse clauzei de abitație nu ar trebui considerat în sine ca fiind incompatibil cu 
principiile liberei circulații, în absența unui element transfrontalier.

Prin urmare, Comisia nu poate să examineze compatibilitatea clauzei de abitație în ceea ce 
privește TFUE decât în raport cu criteriile de atribuire a permisului de construcție. În cazul în 
care criteriile reținute fac imposibilă sau îngreunează obținerea permisului de construcție de 
către un cetățean al unui alt stat membru, Comisia trebuie să examineze compatibilitatea 
acestora cu regulile care guvernează libera circulație.

Procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiată împotriva Irlandei a contestat
astfel compatibilitatea anumitor criterii, în special criteriul rezidenței anterioare, al prezenței 
anterioare a membrilor familiei sau criteriul exercitării de activități specifice.

După cum s-a indicat în răspunsul inițial, autoritățile irlandeze au cerut, în septembrie 2008, 
ca toate regiunile să examineze și, eventual, să-și revizuiască planurile de dezvoltare, pentru a 
lua în considerare principiul libertății de stabilire. Câteva dintre ele (jumătate) au recunoscut 
că trebuie să-și adapteze planul de dezvoltare regional.

Între timp, planurile regionale de dezvoltare au fost toate finalizate. Astfel, regiunea Galway 
se află în plină procedură de adoptare a noului său plan. Această procedură parcurge un număr 
de etape, în special o consultare generală, și se dovedește a fi destul de îndelungată. 
Ministerul competent, Departamentul mediului, patrimoniului și guvernării locale, trebuie 
consultat în mod obligatoriu cu privire la proiectele de modificare și poate, prin urmare, să 
controleze respectarea liniilor directoare transmise în septembrie 2008.
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Concluzii

În aceste condiții, Comisia nu intenționează să urmărească norme deja caduce și în curs de 
modificare. Cu toate acestea, orice adoptare a unor noi reguli eventual discriminatorii în 
cadrul noilor planuri regionale de dezvoltare care ar putea fi adusă la cunoștința Comisiei ar 
trebui evaluată în raport cu principiile fundamentale ale Tratatului privind funcționarea 
Uniunii Europene.


