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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats:  Lūgumraksts Nr. 1477/2008, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Thomas 
Doorny, par netaisnīgo t. s. enurement clause (mājokļa izmantošanas noteikuma) 
piemērošanu dzīvojamo ēku celtniecības atļauju piešķiršanai Golvejā (Īrijā)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apšauba Golvejas (Īrija) vietējo varas iestāžu piemērotā enurement 
clause taisnīgumu. Šis noteikums par teritoriālās attīstības plānošanas jautājumiem 
atbildīgajai varas iestādei ļauj izvirzīt atsevišķus nosacījumus (piemēram, mājokļa 
apdzīvošanas ilgumu) attiecībā uz dzīvojamo ēku celtniecības atļauju piešķiršanu. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šis noteikums protežē vietējos būvuzņēmējus un 
diskriminē vienkāršos iedzīvotājus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 12. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 15. maijā

„Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par Golvejas reģionā piemēroto enurement clause, kas 
paredz nosacījumus atsevišķu celtniecības atļauju izsniegšanai.

Saskaņā ar Golvejas reģiona administratīvās pārvaldes izstrādātajām vadlīnijām atsevišķu 
veidu celtniecības atļauju izsniegšanai tiek izvirzīts nosacījums, ka attiecīgās ēkas pēc to 
uzbūvēšanas varēs izmantot tikai noteiktas personu kategorijas: ēkas īpašnieks, viņa bērni, 
viņa mantinieki, testamenta izpildītāji, īpašuma pārvaldnieki, lauksaimniecībā vai ar to 
saistītās jomās aktīvi nodarbinātas personas, bijušie emigranti, kas atgriežas valstī, vai 
personas, kurām ir jādzīvo šajā teritorijā. Gēlteštas (Gaeltaecht) reģionā var piemērot arī 
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valodas kritēriju. Šī noteikuma piemērošanas ilgums parasti ir 7 gadi, bet Gēlteštas reģionā tas 
var būt 15 gadi.

Šos ierobežojumus galvenokārt piemēro attīstības projektiem lauku rajonos, un tie izriet no 
reģionālās attīstības plāna, kas ir pieņemts laikposmam no 2003. līdz 2009. gadam.

Lūgumraksta iesniedzējs pauž neapmierinātību ar to, ka šo noteikumu piemēro tikai 
indivīdiem nevis būvniekiem, bet tas neizriet no lūgumrakstam pievienotajiem 
administratīvajiem dokumentiem.

Komisijas piezīmes saistībā ar šo lūgumrakstu

Pirmkārt, Komisija vēlas norādīt, ka tai nešķiet, ka šāda noteikuma nepiemērošana 
būvniekiem ir pretrunā EK līguma noteikumiem. Būvnieki būvē mājokļus, lai tos pēc tam 
pārdotu privātpersonām, un tāpēc tiem nevar pieprasīt pašiem izmantot šos mājokļus, 
nekaitējot viņu ekonomiskajai darbībai. Tomēr nekustamā īpašuma projektiem piešķirtās 
atļaujas var pakļaut nosacījumiem attiecībā uz būvējamo ēku iemītniekiem.

Komisija informē Eiropas Parlamentu, ka Īrijas reģionālās attīstības plāni jau iepriekš ir 
izraisījuši jautājumus par to atbilstību EK līgumam. Daudzi plāni paredz ierobežojošus 
nosacījumus celtniecības atļauju iegūšanai, it īpaši lauku rajonos, un ierobežo šo atļauju 
izsniegšanu līdz atsevišķām personu kategorijām.

Tādēļ Komisija 2007. gada 27. jūnijā Īrijai nosūtīja brīdinājuma vēstuli, pieprasot informāciju 
par zināmu skaitu reģionālās attīstības plānu. Komisija vēlējās pārbaudīt noteikumu, kas 
izmitināšanas atļaujas piešķiršanai paredzēja atsevišķu īpašu kritēriju iepriekšēju izpildi, 
atbilstību EK līguma 43. un 56. pantam, kuri garantē attiecīgi brīvību veikt uzņēmējdarbību 
un brīvu kapitāla apriti.

Komisijas atklātos kritērijus, piemēram, noteikumu par iepriekšēju dzīvošanu attiecīgajā 
reģionā, par šajā reģionā dzīvojošiem ģimenes locekļiem vai par vietēju nodarbinātību ar zemi 
saistītās jomās, bija grūti izpildīt citu dalībvalstu pilsoņiem.

Pēc diskusijām ar Komisiju Īrijas varas iestādes 2008. gada 30. septembrī visiem Īrijas 
reģioniem nosūtīja apkārtrakstu, pieprasot pārbaudīt, vai to attīstības plāni atbilst EK līguma 
43. un 56. pantam, un noraidošas atbildes gadījumā nodrošināt to atbilstību attiecīgajiem 
Kopienas principiem. Šajos plānos īpaši jāņem vērā vēlme veikt uzņēmējdarbību attiecīgajā 
reģionā.

Saskaņā ar pēdējo informāciju, ko Komisija saņēma 2009. gada 30. martā, puse reģionu ir 
paziņojuši, ka to attīstības plāni atbilst apkārtraksta saturam, un otra puse jau ir veikusi 
nepieciešamos grozījumus savos attīstības plānos vai to dara pašlaik. Arī jau minētais 
Golvejas reģions pašlaik sazinās ar kompetento ministriju par pasākumiem, kas jāveic, lai 
nodrošinātu sava attīstības plāna atbilstību.

Tomēr Komisija vēlas uzsvērt, ka nosacījums par mājokļa sekojošu apdzīvošanu celtniecības 
atļaujas iegūšanai ne vienmēr ir pretrunā Līgumā garantētajām brīvībām, ja šo nosacījumu 
nepiemēro diskriminējošā veidā un ja tas atbilst sabiedrības vispārējo interešu mērķim, 
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piemēram, nodrošināt ekonomiskās darbības saglabāšanos kādā apdzīvotā vietā, it īpaši tad, ja 
tā nav saistīta tikai ar tūrisma nozari.

Secinājums

Tā kā nav konstatēti fakti, kas apliecina enurement clause diskriminējošu piemērošanu, 
Komisija uzskata, ka lūgumrakstā nav uzrādīts Kopienas tiesību pārkāpums.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Lūgumrakstu komitejas 2009. gada 3. novembra sanāksmes laikā lūgumraksta iesniedzējs 
informēja par kāda cita veida pārkāpumu, kurš ir saistīts ar enurement clause un kurš septiņu 
gadu laikā pēc celtniecības pabeigšanas aizliedz dzīvojamo ēku īpašniekiem tās pārdot tālāk 
personām, kas neatbilst kritērijiem, saskaņā ar kuriem tikusi izsniegta celtniecības atļauja. 
Tomēr finansiālu problēmu vai hipotēkas nemaksāšanas gadījumā pašas bankas nav pakļautas 
šim ierobežojumam un var ēkas pārdot tālāk jebkuram ieinteresētam pircējam.

Turklāt klātesošie Eiropas Parlamenta deputāti uzdeva vairākus jautājumus par diskrimināciju 
pārdošanas jomā, par situāciju pārkāpuma procedūrā, ko Komisija uzsākusi pret Īriju, un par 
to, vai jaunā Lisabonas līguma Pamattiesību harta šajā situācijā kaut ko mainīs.

Pirmkārt, Komisijai ir jāuzsver savas iejaukšanās ierobežojumi, kas izriet no Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) noteikumiem. Tādējādi saskaņā ar pastāvīgo judikatūru 
Līguma noteikumus pārvietošanās brīvības jomā nevar piemērot darbībām, kuru visi fakti 
attiecas tikai uz vienas dalībvalsts teritoriju. 

No tā izriet, ka Īrijas bankām piešķirto priekšrocību, pārdodot dzīvojamās ēkas, kuras atrodas 
Īrijā un uz kurām attiecas enurement clause, pašu par sevi nevar uzskatīt par nesaderīgu ar 
pārvietošanās brīvības principiem, ja nav pārrobežu elementa.

Līdz ar to Komisija var izskatīt enurement clause saderību attiecībā uz LESD tikai saistībā ar 
celtniecības atļaujas piešķiršanas kritērijiem. Ja pieņemto kritēriju dēļ citas dalībvalsts 
valstspiederīgajam ir neiespējami vai grūtāk iegūt celtniecības atļauju, tad Komisijai ir 
jāizvērtē šo kritēriju saderība ar pārvietošanās brīvības noteikumiem. 

Tādējādi pret Īriju uzsāktajā pārkāpuma procedūrā tika apstrīdēta dažu kritēriju saderība, īpaši 
iepriekšējās dzīvesvietas, ģimenes locekļu iepriekšējas dzīvošanas tajā pašā reģionā vai ļoti 
specifisku darbību veikšanas kritērija.

Kā norādīts sākotnējā atbildē, Īrijas iestādes 2008. gada septembrī pieprasīja visiem reģioniem 
izvērtēt un vajadzības gadījumā pārskatīt savu attīstības plānu, lai tajā būtu ņemta vērā brīvība 
veikt uzņēmējdarbību. Noteikts skaits (puse) reģionu atzina, ka to reģionālās attīstības plānu ir 
nepieciešams pielāgot.

Pa to laiku visu reģionālās attīstības plānu termiņš ir beidzies. Tādējādi Golvejas reģionā 
pašlaik notiek jaunā plāna pieņemšanas procedūra. Šajā procedūrā ir noteikts skaits posmu, 
tostarp vispārēja apspriešanās, un procedūra ir diezgan ilga. Par grozījumu projektiem ir 
obligāti jāapspriežas ar kompetento ministriju, tas ir, ar Department of the Environment, 
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Heritage and Local Government, un šī ministrija tātad var kontrolēt, vai tiek ievērotas 
2008. gada septembrī atsūtītās vadlīnijas.

Secinājumi

Šādos apstākļos Komisija nevēlas vērtēt noteikumus, kas vairs nav spēkā un pašlaik tiek 
grozīti. Tomēr jebkura jaunu, iespējami diskriminējošu noteikumu pieņemšana jaunajos 
reģionālās attīstības plānos, kam tiktu pievērsta Komisijas uzmanība, būs jāizvērtē saistībā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību pamatprincipiem.”


