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Suġġett: Petizzjoni 0458/2009, imressqa minn Tomás Sharkey, ta’ nazzjonalità 
Irlandiża, dwar l-implimentazzjoni tal-klawsola tal-okkupazzjoni u l-
limitazzjoni tad-drittijiet għar-rilaxx tal-proprjetà fl-Irlanda

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-leġiżlazzjoni Irlandiża se timpedixxi s-sidien milli jbigħu l-proprjetà 
tagħhom fis-suq ħieles u se tisfurzahom joffruha esklużivament lix-xerrejja lokali. Il-
petizzjonant jispjega li l-Att tas-sena 2000 dwar l-Ippjanar u l-Iżvilupp jirrestrinġi l-iżvilupp 
għall-persuni ta’ klassi jew deskrizzjoni partikolari. Il-petizzjonant jispjega li dan il-
provvediment hu tradott fil-prattika f’dik li tissejjaħ klawsola ta’ okkupazzjoni, li tfisser li 
dawk li jingħatalhom permess għall-iżvilupp huma mistennija jokkupaw id-dar għal bejn 
ħamsa u seba’ snin.  Il-petizzjonant jgħid li dan l-istess Att iċaħħad lil dak li għandu permess 
għall-iżvilupp milli jbigħ id-dar tiegħu fis-suq ħieles. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Lulju 2009. 

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjonant jilmenta dwar ir-restrizzjonijiet applikati fuq il-bejgħ ta’ ċerta proprjetà. Fil-
fatt, ċerti permessi għall-bini jinħarġu fuq kundizzjoni ta’ okkupazzjoni li timponi fuq il-
proprjetarju li qed jibni li joqgħod fl-abitazzjoni l-ġdida għal perjodu ta’ bejn il-5 u s-7 snin. 
F’dan il-perjodu, id-dar ma tistax terġa’ tinbiegħ ħlief lil xerrejja li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet imposti fuq il-proprjetarju li qed jibni fiż-żmien li fih jinħareġ il-permess 
għall-bini.
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Il-Kummissjoni diġa għamlet xi mistoqsijiet lill-awtoritajiet Irlandiżi dwar il-kompatibilità 
tal-pjanijiet Irlandiżi għall-iżvilupp reġjonali mat-Trattat KE. Fil-fatt, ħafna pjanijiet fihom 
kundizzjonijiet restrittivi fir-rigward tal-kisba tal-permess għall-iżvilupp, speċjalment fiż-żona 
rurali, u jillimitaw il-ħruġ tal-permess għall-bini għal ċerti kategoriji ta’ nies.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni bagħtet ittra ta’ intimazzjoni fis-27 ta’ Ġunju 2007 sabiex 
titlob informazzjoni lill-Irlanda dwar ċertu numru ta’ pjanijiet ta’ żvilupp reġjonali. Fil-fatt, il-
Kummissjoni tixtieq tivverifika l-kompatibilità tal-miżuri li jipprevedu li ċerti kriterji speċifiċi 
jeħtieġu li jkunu sodisfati minn qabel sabiex permess ta’ residenza jkun jista’ jinħareġ, mal-
Artikoli 43 u 56 tat-Trattat KE li jiggarantixxu rispettivament il-libertà tal-istabbiliment u l-
moviment ħieles tal-kapital.

Il-miżuri msemmija mill-Kummissjoni diffiċilment jistgħu jkunu sodisfati miċ-ċittadini ta’
Stati Membri oħrajn, bħalma hu l-obbligu ta’ residenza preċedenti fir-reġjun jew li jkollok 
membri tal-familja hemmhekk, jew inkella li jkollok impjieg lokali f’attivitajiet relatati mal-
agrikoltura.

Wara xi diskussjonijiet mal-Kummissjoni, l-awtoritajiet Irlandiżi fit-30 ta’ Settembru 2008 
bagħtu ċirkulari lir-reġjuni kollha Irlandiżi, fejn talbuhom jivverifikaw jekk il-pjan tagħhom 
għall-iżvilupp kienx konformi mal-Artikoli 43 u 56 tat-Trattat KE u, f’każ ta’ risposta 
negattiva, li jagħmluh konformi mal-prinċipji Komunitarji. Il-pjanijiet iridu jqisu b’mod 
partikolari r-rieda li wieħed jistabbilixxi ruħu fir-reġjun konċernat.

Skont l-aħħar informazzjoni li waslet għand il-Kummissjoni fit-30 ta’ Marzu 2009, nofs ir-
reġjuni ddikkjaraw li huma konformi mal-kontenut taċ-ċirkulari, b’mod illi n-nofs l-ieħor jew 
diġà mmodifikaw il-pjan tagħhom ta’ żvilupp jew qegħdin attwalment jimmodifikawh. B’mod 
partikulari, ir-reġjun ta’ Louth indika li huwa stima li l-pjan tiegħu ta’ żvilupp kien jirrispetta 
l-Artikoli 43 u 56 tat-Trattat tal-KE.

F’dak li jirrigwarda iktar speċifikament il-kondizzjonijiet ta’ okkupazzjoni posterjuri għall-
kostruzzjoni ta’ binja ġdida, il-Kummissjoni diġà indikat lill-Parlament f’żewġ petizzjonijiet 
preċedenti (petizzjonijiet 951/2008 u 1477/2008) illi tali kundizzjoni tista’ tkun kompatibbli 
mal-libertajiet iggarantiti mit-Trattat, dment li din tkun applikata b’mod mhux diskriminatorju 
u li tirrispetta l-objettiv ta’ interess ġenerali definit, bħalma hu l-assigurar tal-manteniment ta’
ħajja ekonomika fil-lokalità, speċjalment dik barra s-settur turistiku.

Għaldaqstant, kundizzjoni ta’ residenza posterjuri għall-bini ta’ abitazzjoni ġdida tippermetti 
li jiġu evitati ir-raġġiri deskritti fil-petizzjoni 0951/2008, fil-każ fejn xi proprjetarji agrikoli 
jiksbu xi permessi għall-bini fuq l-art agrikola tagħhom għal abitazzjonijiet iddestinati għal xi 
membri tal-familja tagħhom u li dawn l-abitazzjonijiet jinbiegħu wara l-iżvilupp lil persuni li 
mhumiex parti mill-familja tagħhom.

Fin-nuqqas ta’ elementi li jiddeterminaw applikazzjoni diskriminatorja tal-klawsola dwar l-
okkupazzjoni, il-Kummisjoni tikkunsidra li l-petizzjoni ma tevidenzjax xi ksur tad-Dritt 
Komunitarju.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.
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Fil-laqgħa tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tat-3 ta’ Novembru 2009, il-petizzjonant semma tip
ieħor ta’ restrizzjoni marbuta mal-applikazzjoni tal-klawsola ta’ enurement li tipprojbixxi lill-
proprjetarji ta’ djar soġġetti għal din il-klawsola milli jerġgħu jbigħuhom lil persuni li ma 
jissodisfawx il-kriterji li jwasslu għall-ħruġ tal-permess għall-bini, u dan fis-7 snin wara l-
kostruzzjoni. Madankollu, f’każ ta’ problema finanzjarja u nuqqas ta’ ħlas tal-ipoteka, il-
banek nnifishom mhumiex soġġetti għal din ir-restrizzjoni u jistgħu jbigħu d-dar mill-ġdid lil 
kull xerrej interessat.

Barra minn hekk, il-Membri Parlamentari Ewropej preżenti għamlu bosta mistoqsijiet dwar 
id-diskriminazzjoni fl-istadju tal-bejgħ, ir-rapport dwar il-proċedura ta’ ksur miftuħa mill-
Kummissjoni kontra l-Irlanda u dwar jekk id-dħul fis-seħħ tal-Karta tad-drittijiet fundamentali 
tat-trattat il-ġdid ta’ Lisbona jbiddilx xi ħaġa f’din is-sitwazzjoni jew le.

L-ewwel nett il-Kummissjoni għandha tenfasizza l-limiti tal-intervent tagħha li ġejjin mit-
termini stess tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). Għaldaqstant, 
skont ġurisprudenza stabbilita, id-dispożizzjonijiet tat-trattat fir-rigward tal-moviment ħieles 
ma jistgħux jiġu applikati għall-attivitajiet li l-elementi kollha tagħhom huma ristretti għal 
Stat Membru wieħed biss.

Minn dan jirriżulta li l-vantaġġ mogħti lill-banek Irlandiżi fil-bejgħ ta’ djar li jinsabu fl-
Irlanda u li huma sottomessi għall-klawsola ta’ enurement ma jistax jiġi kkunsidrat fih innifsu 
bħala inkompatibbli mal-prinċipji tal-moviment ħieles fin-nuqqas ta’ element transkonfinali.

Għalhekk il-Kummissjoni ma tistax teżamina l-kompatibilità tal-klawsola ta’ enurement tat-
TFUE ħlief fir-rigward tal-kriterji għall-għoti tal-permess tal-bini. Jekk il-kriterji applikati
jagħmluha impossibbli jew aktar diffiċli biex jinkiseb permess tal-bini minn ċittadin ta’ Stat 
Membru ieħor, il-Kummissjoni għandha teżamina l-kompatibilità tagħhom fir-rigward tar-
regoli dwar il-moviment ħieles.

Il-proċedura ta’ ksur li attwalment hija miftuħa kontra l-Irlanda għaldaqstant ikkontestat il-
kompatibilità ta’ ċerti kriterji, b’mod partikolari l-kriterju ta’ residenza preċedenti, ta’ 
preżenza preċedenti ta’ membri tal-familja, jew tat-twettiq ta’ attivitajiet speċifiċi ħafna.

Kif indikat fir-risposta inizjali, f’Settembru 2008 l-awtoritajiet Irlandiżi talbu lir-reġjuni 
kollha biex jeżaminaw u eventwalment jirrevedu l-pjan ta’ żvilupp tagħhom biex jiġi 
kkunsidrat il-prinċipju tal-libertà tal-istabbiliment. Uħud minnhom (in-nofs) irrikonoxxew li 
għandhom jadattaw il-pjan ta’ żvilupp reġjonali tagħhom.

Sadanittant, il-pjanijiet ta’ żvilupp reġjonali kollha għalqilhom iż-żmien. Għaldaqstant, ir-
reġjun ta’ Galway jinsab fl-eqqel tal-proċedura ta’ adozzjoni tal-pjan il-ġdid tiegħu. Din il-
proċedura tgħaddi minn numru ta’ stadji, b’mod partikolari minn konsultazzjoni ġenerali, u 
tidher li hija kemxejn twila. Il-ministeru kompetenti, id-Department of the Environment, 
Heritage and Local Government (id-Dipartiment tal-Ambjent, tal-Patrimonju u tal-Gvern 
Lokali), għandu obbligatorjament jiġi kkonsultat dwar il-pjanijiet ta’ modifiki u għalhekk 
jista’ jikkontrolla l-konformità mal-linji gwida mibgħuta f’Settembru 2008.

Konklużjonijiet
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F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-Kummissjoni ma tixtieqx issegwi regoli li m’għadhomx jintużaw u li 
qegħdin jiġu emendati. Madankollu, l-adozzjoni tar-regoli l-ġodda kollha potenzjalment 
diskriminatorji fil-pjanijiet reġjonali l-ġodda ta’ żvilupp li se titressaq għall-attenzjoni tal-
Kummissjoni għandha tiġi evalwata fir-rigward tal-prinċipji fundamentali tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.


