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Θέμα: Αναφορά 0458/2009, του Tomás Sharkey, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την εφαρμογή της ρήτρας περί κατοικήσεως και τον περιορισμό των 
δικαιωμάτων εκχώρησης της ακίνητης περιουσίας στην Ιρλανδία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων δηλώνει ότι η ιρλανδική νομοθεσία εμποδίζει τους ιδιοκτήτες να πουλήσουν την 
ακίνητη περιουσία τους στην ελεύθερη αγορά και τους υποχρεώνει να απευθύνονται 
αποκλειστικά σε εγχώριους αγοραστές. Ο αναφέρων εξηγεί ότι ο χωροταξικός και 
πολεοδομικός νόμος του 2000 επιφυλάσσει το δικαίωμα οικοδόμησης σε πρόσωπα 
συγκεκριμένης κατηγορίας ή χαρακτηριστικών. Ο αναφέρων εξηγεί ότι η διάταξη αυτή 
εκφράζεται στην πράξη με μια ρήτρα "κατοικήσεως", σύμφωνα με την οποία τα άτομα που 
έχουν λάβει πολεοδομική άδεια υποχρεούνται να κάνουν χρήση της κατοικίας από πέντε έως 
επτά χρόνια. Ο αναφέρων δηλώνει πως ο ίδιος νόμος εμποδίζει επίσης τους κατόχους 
πολεοδομικής άδειας να πουλήσουν την κατοικία στην ελεύθερη αγορά.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Ιουνίου 2009. 

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τους περιορισμούς επί των πωλήσεων που εφαρμόζονται σε 
ορισμένα κτίρια. Πράγματι, κάποιες οικοδομικές άδειες συνοδεύονται από προϋπόθεση 
κατοικήσεως, η οποία επιβάλλει στον ιδιοκτήτη κατασκευαστή να κάνει χρήση της νέας 
κατοικίας για μια περίοδο από πέντε έως επτά έτη. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, η 
οικία δεν μπορεί να μεταπωληθεί παρά μόνο σε αγοραστές που πληρούν τις προϋποθέσεις 
που επιβάλλονται στον ιδιοκτήτη κατασκευαστή κατά τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας.
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Η Επιτροπή έχει ήδη θέσει ερωτήματα στις ιρλανδικές αρχές σχετικά με τη συμβατότητα των 
ιρλανδικών σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης με τη Συνθήκη ΕΚ. Πράγματι, πολλά σχέδια 
περιέχουν περιοριστικούς όρους όσον αφορά την απόκτηση οικοδομικών αδειών, ιδίως σε 
αγροτικές περιοχές, και περιορίζουν την έκδοση οικοδομικών αδειών σε ορισμένες 
κατηγορίες προσώπων.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις 27 Ιουνίου 2007, 
ζητώντας από την Ιρλανδία πληροφορίες σχετικά με ορισμένα σχέδια περιφερειακής 
ανάπτυξης. Η Επιτροπή επιθυμούσε ουσιαστικά να διακριβώσει εάν τα μέτρα, τα οποία 
προβλέπουν την προϋπόθεση εκ των προτέρων πλήρωσης ορισμένων ειδικών κριτηρίων για 
τη δυνατότητα χορήγησης οικοδομικής άδειας κατοικίας, συνάδουν προς τα άρθρα 43 και 56 
της Συνθήκης ΕΚ, τα οποία διασφαλίζουν αντιστοίχως την ελευθερία εγκατάστασης και την 
ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων.

Τα μέτρα που επεσήμανε η Επιτροπή δύσκολα μπορούσαν να πληρούν πολίτες από άλλα 
κράτη μέλη, όπως, παραδείγματος χάριν, την υποχρέωση προγενέστερης διαμονής των ίδιων 
ή μελών της οικογένειάς τους στην περιοχή ή ακόμα την τοπική απασχόληση στον τομέα των 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη γη.

Κατόπιν συζητήσεων με την Επιτροπή, οι ιρλανδικές αρχές απέστειλαν στις 
30 Σεπτεμβρίου 2008 εγκύκλιο σε όλες τις ιρλανδικές περιφέρειες, ζητώντας τους να 
διακριβώσουν εάν τα σχέδια ανάπτυξής τους ήταν συμβατά προς τα άρθρα 43 και 56 της 
Συνθήκης ΕΚ, και, σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, να μεριμνήσουν για τη συμμόρφωσή 
τους προς τις κοινοτικές αρχές. Τα εν λόγω σχέδια πρέπει να λαμβάνουν κυρίως υπόψη τη 
βούληση εγκατάστασης στην ενεχόμενη περιφέρεια.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή στις 30 Μαρτίου 2009, οι 
μισές περιφέρειες δήλωσαν ότι συμμορφώνονται προς το περιεχόμενο της εγκυκλίου, ενώ οι 
άλλες μισές είτε έχουν ήδη τροποποιήσει το σχέδιο ανάπτυξής τους είτε βρίσκονται επί του 
παρόντος στο στάδιο τροποποίησης αυτού. Η περιφέρεια Louth, συγκεκριμένα, δήλωσε πως 
εκτιμά ότι το σχέδιο ανάπτυξής της τηρεί τα άρθρα 43 και 56 της Συνθήκης ΕΚ.

Όσον αφορά, ειδικότερα, τις προϋποθέσεις κατοικήσεως μετά την ανέγερση νέας κατοικίας, η 
Επιτροπή επεσήμανε ήδη στο Κοινοβούλιο, σε δύο προηγούμενες αναφορές (αναφορές 
951/2008 και 1477/2008), ότι μια τέτοια προϋπόθεση μπορεί να συνάδει προς τις ελευθερίες 
που κατοχυρώνονται από τη Συνθήκη, εφόσον εφαρμόζεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην 
εισάγει διακρίσεις και να ανταποκρίνεται σε καθορισμένο στόχο γενικού συμφέροντος, όπως 
στη διασφάλιση της διατήρησης της οικονομικής ζωής στον οικισμό, ιδίως πέραν του 
τουριστικού τομέα μόνο.

Κατά συνέπεια, η προϋπόθεση διαμονής μετά την ανέγερση νέας κατοικίας παρέχει τη 
δυνατότητα αποφυγής των καταστρατηγήσεων που περιγράφονται στην αναφορά 0951/2008, 
σε περίπτωση που αγρότες ιδιοκτήτες λάβουν άδεια οικοδόμησης επί των γαιών τους με 
σκοπό την ανέγερση κατοικιών που προορίζονται για μέλη της οικογένειάς τους και οι εν 
λόγω κατοικίες μεταπωληθούν μετά την κατασκευή τους σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στην 
οικογένεια.

Ελλείψει στοιχείων που να τεκμηριώνουν εφαρμογή της ρήτρας περί κατοικήσεως κατά 
τρόπο που να εισάγει διακρίσεις, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν προκύπτει από την παρούσα 
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αναφορά παραβίαση του κοινοτικού δικαίου.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών της 3ης Νοεμβρίου 2009, ο αναφέρων έκανε 
μνεία σε έναν άλλο τύπο περιορισμού που συνδέεται με την εφαρμογή του όρου μεταβίβασης
(enurement) ο οποίος απαγορεύει στους ιδιοκτήτες κατοικιών που υπόκεινται σε αυτόν τον 
όρο να τις μεταπωλούν σε άτομα που δεν πληρούν τα κριτήρια τα οποία οδήγησαν στη 
χορήγηση της άδειας οικοδόμησης· αυτό ισχύει για διάστημα 7 ετών ύστερα από την 
οικοδόμηση. Εντούτοις, σε περίπτωση οικονομικού προβλήματος και μη πληρωμής της 
υποθήκης, οι τράπεζες δεν υπόκεινται σε αυτόν τον περιορισμό και δύνανται να 
μεταπωλήσουν την οικία σε κάθε ενδιαφερόμενο αγοραστή.

Επίσης, οι παρευρισκόμενοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έθεσαν πολλές 
ερωτήσεις σχετικά με την εισαγωγή διακρίσεων όσον αφορά την πώληση, την τρέχουσα 
κατάσταση της διαδικασίας επί παραβάσει που κινήθηκε από την Επιτροπή κατά της 
Ιρλανδίας και κατά πόσον η θέση σε ισχύ του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της νέας 
Συνθήκης της Λισαβόνας θα επιφέρει κάποια αλλαγή στην κατάσταση.

Καταρχάς, η Επιτροπή πρέπει να τονίσει τα όρια της παρέμβασής της που απορρέουν από 
τους όρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Έτσι, 
σύμφωνα με την πάγια νομολογία, οι διατάξεις της Συνθήκης σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε δραστηριότητες που περιορίζονται εξ 
ολοκλήρου στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους.

Προκύπτει ότι το πλεονέκτημα που παραχωρείται στις ιρλανδικές τράπεζες όσον αφορά την 
πώληση κατοικιών που βρίσκονται στην Ιρλανδία και υπόκεινται στον όρο μεταβίβασης δεν 
πρέπει να θεωρείται αυτό καθεαυτό ασύμβατο με τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας 
εφόσον δεν υπάρχει διασυνοριακό στοιχείο.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δύναται να εξετάσει τη συμβατότητα του όρου μεταβίβασης με 
τη ΣΛΕΕ μόνο σε σχέση με τα κριτήρια χορήγησης της άδειας οικοδόμησης. Αν τα κριτήρια 
καθιστούν αδύνατη ή δυσκολότερη την απόκτηση άδειας οικοδόμησης από έναν πολίτη 
άλλου κράτους μέλους, η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τη συμβατότητά τους σε σχέση με 
τους κανόνες της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Η διαδικασία επί παραβάσει που βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη κατά της Ιρλανδίας 
αμφισβήτησε τη συμβατότητα ορισμένων κριτηρίων, κυρίως του κριτηρίου προγενέστερης 
διαμονής, προγενέστερης παρουσίας μελών της οικογενείας ή της άσκησης πολύ 
εξειδικευμένων δραστηριοτήτων.

Όπως επισημάνθηκε στην αρχική απάντηση, οι ιρλανδικές αρχές ζήτησαν από όλες τις 
περιφέρειες τον Σεπτέμβριο του 2008 να εξετάσουν και ενδεχομένως να αναθεωρήσουν το 
αναπτυξιακό τους σχέδιο ούτως ώστε να λάβουν υπόψη και την αρχή της ελευθερίας 
εγκατάστασης. Ορισμένες περιφέρειες (οι μισές) αναγνώρισαν ότι πρέπει να προσαρμόσουν 
το σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξής τους.

Στο μεταξύ, όλα τα σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης έφθασαν στη λήξη τους. Έτσι, η 
περιφέρεια Galway βρίσκεται στη διαδικασία έγκρισης του νέου της σχεδίου. Η εν λόγω 
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διαδικασία αποτελείται από διάφορα στάδια, κυρίως μια γενική διαβούλευση, και φαίνεται 
αρκετά χρονοβόρα. Πρέπει υποχρεωτικά να πραγματοποιηθεί διαβούλευση με το αρμόδιο 
υπουργείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Κληρονομιάς και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τα 
έργα τροποποιήσεων και το υπουργείο μπορεί, συνεπώς, να ελέγξει την τήρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών που απεστάλησαν τον Σεπτέμβριο του 2008.

Συμπεράσματα

Υπό τις περιστάσεις αυτές, η Επιτροπή δεν επιθυμεί να κατακρίνει κανόνες ήδη 
παρωχημένους που τελούν υπό τροποποίηση. Εντούτοις, κάθε έγκριση που θα γνωστοποιείται 
στην Επιτροπή και θα αφορά νέους κανόνες, οι οποίοι ενδέχεται να εισάγουν διακρίσεις στα 
νέα σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης, θα πρέπει να αξιολογείται ως προς τις θεμελιώδεις 
αρχές της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


