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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0458/2009 af Tomás Sharkey, irsk statsborger, om anvendelsen af 
klausulen om bopælspligt og indskrænkning i rettighederne til at forvalte ejendom 
i Irland

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at den irske lovgivning forhindrer ejere i at sælge deres ejendom på det 
frie marked og tvinger dem til udelukkende at udbyde den til lokale købere. Andrageren 
forklarer, at byplanlægnings- og byggeloven fra 2000 begrænser byggeretten til personer, der 
tilhører en bestemt kategori eller type. Han forklarer, at denne bestemmelse i praksis kommer 
til udtryk i en klausul om bopælspligt, ifølge hvilken personer, der får udstedt en 
byggetilladelse, skal bo i ejendommen i fem til syv år. Andrageren hævder, at denne lov også 
forhindrer den person, der er indehaver af byggetilladelsen, i at sælge ejendommen på det frie 
marked.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. juli 2009). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009

"Andrageren klager over indskrænkninger i rettighederne til salg af visse ejendomme. Visse 
byggetilladelser er da også forbundet med en bopælspligt, der tvinger den ejer, der har opført 
ejendommen, til at bo i den nye ejendom i en periode på mellem fem og syv år. I denne 
periode må huset kun sælges til købere, der opfylder de vilkår, som den ejer, der har opført 
ejendommen, er underkastet i henhold til byggetilladelsen.
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Kommissionen har allerede henvendt sig til de irske myndigheder med spørgsmål om de irske 
regionaludviklingsplaners overensstemmelse med bestemmelserne i EF-traktaten. Flere planer 
indeholder ganske rigtigt restriktive kriterier for opnåelsen af byggetilladelser, navnlig i 
landdistrikter, og begrænser udstedelsen af byggetilladelser til visse personkategorier.

Kommissionen sendte således den 27. juni 2007 en åbningsskrivelse til de irske myndigheder 
med henblik på at anmode om oplysninger om en række regionaludviklingsplaner.
Kommissionen ønskede at få bekræftet, at bestemmelserne, ifølge hvilke visse specifikke 
kriterier skal være opfyldt for at få udstedt en byggetilladelse, er i overensstemmelse med EF-
traktatens artikel 43 og 56, der sikrer henholdsvis etableringsfrihed og kapitalens frie 
bevægelighed.

De kriterier, som Kommissionen fremhævede, kunne vanskeligt opfyldes af borgere fra andre 
medlemsstater. Det gjaldt f.eks. en forpligtelse til, at den pågældende selv eller et medlem af 
vedkommendes familie tidligere skal have haft bopæl i regionen eller have haft lokal 
beskæftigelse i landbrugsaktiviteter.

Efter drøftelser med Kommissionen sendte de irske myndigheder den 30. september 2008 en 
skrivelse til samtlige irske regioner, i hvilken de blev anmodet om at bekræfte, at deres 
udviklingsplan var i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 43 og 56, og i modsat fald 
om at sikre, at udviklingsplanen blev bragt i overensstemmelse med fællesskabsprincipperne.
Planerne skal navnlig tage hensyn til ønsket om at etablere sig i den pågældende region.

Ifølge de seneste oplysninger, som Kommissionen modtog den 30. marts 2009, erklærede 
halvdelen af regionerne, at deres planer var i overensstemmelse med skrivelsens indhold, 
mens den anden halvdel enten allerede har ændret deres udviklingsplan eller er i færd med at 
ændre den. Især regionen Louth anførte, at den vurderede, at dens udviklingsplan var i 
overensstemmelse med EF-traktatens artikel 43 og 56.

For så vidt angår bopælspligten i en nyopført ejendom, har Kommissionen allerede i to 
tidligere andragender (andragende 951/2008 og 1477/2008) meddelt Parlamentet, at en sådan 
pligt kan være i overensstemmelse med de friheder, der er fastlagt i traktaten, så længe den 
anvendes uden forskelsbehandling og er begrundet i et mål af almen interesse, såsom 
opretholdelse af økonomisk liv i et område, navnlig for så vidt angår aktiviteter uden for 
turistsektoren.

Således giver bopælspligten i forbindelse med opførelse af en ny beboelsesejendom mulighed 
for at undgå de smuthuller, der er beskrevet i andragende 0951/2008, hvor ejere af 
landejendomme opnår byggetilladelse på deres jord til beboelsesejendomme til deres 
familiemedlemmer og efterfølgende sælger disse beboelsesejendomme til personer uden for 
deres familie.

Da der ikke er fremlagt dokumentation for, at beboelsesklausulen er anvendt diskriminatorisk, 
vurderer Kommissionen, at andragendet ikke giver anledning til at konstatere, at der er tale 
om en overtrædelse af den gældende fællesskabslovgivning."

4. Kommissionens svar, modtaget den 25 marts 2010.
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"På mødet i Udvalget for Andragender den 3. november 2009 gjorde andrageren opmærksom 
på en anden type begrænsning, der er knyttet til anvendelsen af klausul om 
beboelsesmindsteperioder (enurement clause), som forbyder boligejere, der er underkastet 
denne klausul, at sælge deres bolig til personer, som ikke opfylder de kriterier, der førte til 
udstedelsen af byggetilladelsen, hvilket gælder i syv år efter opførelsen. I tilfælde af 
finansielle problemer og manglende betaling af pantet er bankerne imidlertid ikke selv 
omfattet af denne begrænsning og kan sælge huset til enhver interesseret køber.

De tilstedeværende medlemmer af Parlamentet stillede desuden flere spørgsmål om 
forskelsbehandling ved salg, om status for den overtrædelsesprocedure, som Kommissionen 
har indledt mod Irland, og om, hvorvidt ikrafttrædelsen af chartret om grundlæggende 
rettigheder i den nye Lissabontraktat ændrer noget ved situationen.

Kommissionen må først og fremmest understrege grænserne for sin indgriben, som fremgår af 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Således kan traktatens bestemmelser 
om fri bevægelighed ifølge fast retspraksis ikke anvendes på aktiviteter, hvor alle elementer er 
begrænset til én medlemsstat.

Det følger heraf, at den fordel, de irske banker fik i forbindelse med salg af boliger beliggende 
i Irland og underkastet klausulen om beboelsesmindsteperioder, ikke i sig selv kan anses for at 
være uforenelig med principperne om fri bevægelighed, når der ikke forekommer et 
grænseoverskridende aspekt.

Kommissionen kan således kun undersøge foreneligheden af klausulen om 
beboelsesmindsteperioder med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i forhold 
til kriterierne for udstedelse af byggetilladelse. Hvis de valgte kriterier gør det umuligt eller 
vanskeligere for en borger i en anden medlemsstat at få en byggetilladelse, bør Kommissionen 
undersøge deres forenelighed med reglerne om fri bevægelighed.

I den overtrædelsesprocedure, som er blevet indledt mod Irland, anfægtes foreneligheden af 
visse principper, bl.a. et kriterium om tidligere bopæl, familiemedlemmers tidligere 
tilstedeværelse og udøvelsen af meget specifikke aktiviteter.

Som angivet i det første svar har de irske myndigheder tidligere i september 2008 anmodet 
alle regioner om at undersøge og eventuelt revidere deres udviklingsplaner for at tage højde 
for princippet om etableringsfrihed. En del (halvdelen) erkendte, at de skulle tilpasse deres 
regionale udviklingsplan.

I mellemtiden er alle de regionale udviklingsplaner udløbet. Regionen Galway er således i 
fuld gang med at vedtage sin nye plan. Denne procedure er inddelt i en række etaper, navnlig 
en bred høring, og viser sig at være ret langvarig. Det kompetente ministerium, ministeriet for 
miljø, kultur- og naturarv samt lokalstyre, skal obligatorisk høres om ændringsforslagene og 
kan således kontrollere, at de retningslinjer, der blev udsendt i september 2008, overholdes.

Konklusioner
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Under disse omstændigheder ønsker Kommissionen ikke at forfølge regler, der allerede er 
forældede, og som er ved at blive ændret. Enhver vedtagelse af nye, potentielt 
diskriminerende regler i de nye planer for regional udvikling, som bringes til Kommissionens 
kendskab, skal dog evalueres i lyset af de grundlæggende principper i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde."


