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25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0458/2009, внесена от Tomás Sharkey, с ирландско гражданство, 
относно прилагането на клаузата за обитаване и ограничаване на 
правото на разпореждане със собственост в Ирландия 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че ирландското законодателство поставя пречки пред 
собствениците да продават имотите си на свободния пазар, като ги принуждава да ги 
предлагат само на местни купувачи. Вносителят на петицията обяснява, че Законът за 
планиране и развитие от 2000 г. дава право на строеж само на лица от определена класа 
или принадлежност. Вносителят обяснява, че на практика тази разпоредба се прилага 
чрез т.нар. клауза за обитаване, според която хората, получили разрешение за строеж, 
трябва да обитават къщата от пет до седем години. Вносителят на петицията изтъква, че 
същият закон забранява на този, който е получил разрешението за строеж, да продаде 
къщата на свободния пазар.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 юли 2009 г.

3. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Вносителят се оплаква от ограниченията, които се прилагат по отношение на 
продажбите на някои сгради. Действително, някои разрешения за строеж са 
придружени с условие за обитаване, което задължава собственика да обитава новата 
къща за период от 5 до 7 години. По време на този период къщата може да бъде 
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продадена само на купувачи, които отговарят на условията, наложени на собственика, 
който я е построил, при получаването на разрешението за строеж.

Комисията вече е задала на ирландските органи въпроси относно съвместимостта на 
ирландските регионални устройствени планове с Договора за ЕО. Действително, голям 
брой планове съдържат рестриктивни условия за получаването на разрешения за 
строеж, особено в извънградските зони, и ограничават издаването на разрешения за 
строеж само за определени категории лица.

На 27 юни 2007 г. Комисията изпрати на Ирландия официално уведомително писмо с 
искане за информация относно някои регионални устройствени планове. Действително, 
Комисията желаеше да провери съвместимостта на мерките, които предвиждат някои 
специфични критерии да бъдат предварително изпълнени за издаването на разрешение 
за строеж на жилище, с членове 43 и 56 от Договора за ЕО, които гарантират съответно 
свободата на установяване и свободното движение на капитали.

Мерките, които Комисията отбеляза, трудно можеха да бъдат изпълнени от гражданите 
на другите държави-членки, например задължението лицето вече да е пребивавало в 
региона или там да пребивават членове на неговото семейство, или да е назначено на 
същото място и да упражнява дейност, свързана със земята.

В последствие от разговорите с Комисията, на 30 септември 2008 г. ирландските органи 
изпратиха до всички ирландски региони циркулярно писмо, с което изискват от тях да 
проверят дали техният устройствен план е съобразен с членове 43 и 56 от Договора за 
ЕО и, ако това не е така, да го съобразят с принципите на Общността. По-специално 
плановете трябваше да вземат предвид желанието за установяване в съответния регион.

Според последните сведения, получени от Комисията на 30 март 2009 г., половината от 
регионите са обявили, че плановете им са в съответствие със съдържанието на 
циркулярното писмо, докато тези от другата половина или вече са изменили своя 
устройствен план, или са в процес на изменение. По-конкретно, регион Louth е 
посочил, че счита своя устройствен план в съответствие с членове 43 и 56 от Договора 
за ЕО.

Що се отнася по-специално до условията за обитаване на нова сграда след нейното 
построяване, Комисията вече е посочила на Парламента в две предходни петиции 
(петиции 951/2008 и 1477/2008), че подобно условие може да бъде съвместимо със 
свободите, гарантирани от Договора, при условие, че се прилага без дискриминация и 
отговаря на цел за запазване на икономическа активност в населеното място, особено 
извън туристическия сектор.

Съществуването на условие за пребиваване след построяването на ново жилище 
позволява да се избегнат случаите на заобикаляне, описани в петиция 0951/2008, когато 
поземлени собственици получават разрешения за строеж върху тяхната собственост на 
жилища, предназначени за членове на своето семейство, като след това въпросните 
жилища се препродават на лица извън семейството.

При липсата на доказателства за дискриминационно прилагане на клаузата за 
обитаване, Комисията счита, че петицията не позволява да се установи нарушение на 
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правото на Общността.

4. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

По време на заседанието на комисията по петиции от 3 ноември 2009 г., вносителят на 
петицията посочи друг вид ограничение във връзка с прилагането на клаузата за 
„enurement“, която забранява на собствениците на жилища, за които се прилага тази 
клауза, да ги препродават на лица, които не отговарят на критериите, довели до 
издаването на разрешение за строеж, за срок от седем години след построяването. При 
все това, в случай на финансов проблем и неплащане на ипотеката, самите банки не са 
предмет на това ограничение и могат да препродадат къщата на всеки заинтересован 
купувач.

Освен това, присъстващите членове на ЕП поставиха редица въпроси относно 
дискриминацията при продажбата, състоянието на процедурата за нарушение, открита 
от Комисията срещу Ирландия, и дали влизането в сила на Хартата на основните права 
както постановява новият Договор от Лисабон ще промени положението.

На първо място, Комисията следва да подчертае границите на своята намеса, които 
произтичат от условията на самия Договор за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС). Ето защо, според постоянната съдебна практика, разпоредбите на Договора в 
областта на свободното движение не могат да се прилагат по отношение на дейности, 
чиито елементи попадат изключително в границите само на една държава-членка.

От това следва, че предимството, предоставено на ирландските банки при продажбата 
на жилища, разположени на територията на Ирландия, за които се прилага клаузата за 
„enurement“, не би могло да се счита за несъвместимо с принципите на свободното 
движение при липсата на трансграничен елемент.

При това положение Комисията може да проучи съвместимостта на клаузата за 
„enurement“ във връзка с ДФЕС само по отношение на критериите за предоставяне на 
разрешения за строеж. Ако приетите критерии правят невъзможно или по-трудно 
получаването на разрешения за строеж от гражданин на друга държава-членка, 
Комисията следва да проучи съвместимостта по отношение на правилата за свободно 
движение.

По този начин откритата понастоящем процедура за нарушение срещу Ирландия
оспорва съвместимостта на някои критерии, по-специално критерий за предишно 
пребиваване, предишно присъствие на членове на семейството или упражняване на 
специфична дейност.

Както е посочено в първоначалния отговор, ирландските органи са изискали от всички 
региони през септември 2008 г. да проучат и евентуално да преразгледат своя план за 
развитие, за да вземат предвид принципа на свободата на установяване. Някои от тях 
(половината) са признали, че следва да приспособят своите планове за регионално 
развитие.

Междувременно, срокът на действие на всички планове за регионално развитие е 
приключил. Ето защо, регион Galway понастоящем провежда процедура по приемане 
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на своя нов план. Тази процедура минава през редица етапи, по-специално през широка 
консултация, и се оказва доста дълга. Задължително трябва да бъдат проведени 
консултации с компетентното министерство, Department of the Environment, Heritage 
and Local Government, относно проектите за изменения, като то може да контролира 
спазването на насоките, отправени през септември 2008 г.

Заключения

При тези обстоятелства, Комисията не желае да разследва вече остарели и в процес на 
изменение правила. При все това, всяко приемане на нови, евентуално 
дискриминационни правила в новите планове за регионално развитие, което бъде 
представено на вниманието на Комисията, би следвало да се оценява по отношение на 
основните принципи на Договора за функционирането на Европейския съюз.


