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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0458/2009, adresată de Tomás Sharkey, de cetăţenie irlandeză, 
privind punerea în aplicare a clauzei de ocupare şi limitarea drepturilor de a 
dispune de proprietate în Irlanda

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul susţine că legislaţia irlandeză împiedică proprietarii să îşi vândă proprietatea pe 
piaţa liberă şi că îi forţează să o pună exclusiv la dispoziţia cumpărătorilor locali. Petiţionarul 
explică că Actul din 2000 privind planificarea şi dezvoltarea rezervă accesul la proiectele de 
construcţie persoanelor care aparţin unei anumite clase sau care au un anumit profil. 
Petiţionarul explică faptul că această dispoziţie se traduce în practică prin aşa-numita clauză 
de ocupare, conform căreia persoanele cărora le sunt acordate autorizaţii de construcţie 
trebuie să ocupe locuinţa pentru o perioadă de la cinci la şapte ani. Petiţionarul afirmă că 
acelaşi act împiedică persoanele care au avut o autorizaţie de construcţie să vândă casa pe 
piaţa liberă. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 iulie 2009. 

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Petiţionarul adresează o plângere împotriva restricţiilor de vânzare aplicate în cazul anumitor 
construcţii. În fapt, anumite autorizaţii de construire conţin o clauză de ocupare care obligă 
proprietarul constructor să ocupe noua locuinţă pentru o perioadă de la 5 la 7 ani. În această 
perioadă, casa nu poate fi vândută decât unor cumpărători care îndeplinesc condiţiile impuse 
proprietarului constructor la obţinerea autorizaţiei de construcţie.
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Comisia a adresat deja întrebări autorităţilor irlandeze cu privire la compatibilitatea planurilor 
irlandeze de dezvoltare regională cu dispoziţiile Tratatului CE. În fapt, numeroase planuri 
conţin clauze restrictive în ceea ce priveşte obţinerea autorizaţiei de construcţie, în special în 
mediul rural, şi limitează eliberarea autorizaţiei de construcţie la anumite categorii de 
persoane.

Astfel, Comisia a trimis la 27 iunie 2007 o scrisoare de punere în întârziere pentru a solicita 
Irlandei informaţii cu privire la un anumit număr de planuri de dezvoltare regională. În fapt, 
Comisia dorea să verifice compatibilitatea măsurilor care prevăd îndeplinirea în prealabil a 
anumitor criterii specifice înainte de acordarea autorizaţiei de construcţie cu articolele 43 şi 56 
din Tratatul CE, care garantează libertatea de stabilire şi, respectiv, libera circulaţie a 
capitalurilor.

Măsurile vizate de Comisie puteau fi îndeplinite cu greutate de cetăţenii celorlalte state 
membre, cum ar fi obligaţia de a fi locuit anterior în regiune sau de a avea membri ai familiei 
care locuiesc aici, sau de a deţine un loc de muncă local în sectorul agricol.

În urma discuţiilor purtate cu Comisia, autorităţile irlandeze au trimis la 30 septembrie 2008 o 
circulară adresată tuturor regiunilor irlandeze, prin care le solicita să verifice dacă planurile 
lor de dezvoltare respectă dispoziţiile articolelor 43 şi 56 din Tratatul CE, şi, în caz de răspuns 
negativ, să le pună în conformitate cu principiile comunitare. Planurile trebuie, în special, să 
ţină seama de voinţa de a se stabili în regiunea respectivă.

În conformitate cu ultimele informaţii parvenite Comisiei la 30 martie 2009, jumătate din 
regiuni au declarat că respectă conţinutul circularei, în timp ce cealaltă jumătate fie şi-au 
modificat planul de dezvoltare, fie sunt în curs de modificare a acestuia. În mod particular, 
regiunea Louth a declarat că estimează că planul său de dezvoltare respectă dispoziţiile 
articolelor 43 şi 56 din Tratatul CE.

În ceea ce priveşte în special condiţiile de ocupare a locuinţei după construirea acesteia, 
Comisia a transmis deja Parlamentului, cu ocazia a două petiţii anterioare (petiţiile nr. 
951/2008 şi 1477/2008), că o asemenea condiţie poate fi compatibilă cu libertăţile garantate 
prin tratat dacă este aplicată în mod nediscriminatoriu şi dacă răspunde unui obiectiv de 
interes general definit, precum sprijinirea vieţii economice din localitate, în special în afara 
sectorului turistic.

Astfel, o condiţie de ocupare a noii locuinţe după construirea acesteia permite evitarea 
cazurilor de eludare a legii descrise în petiţia nr. 951/2008, în care proprietari agricoli obţin 
autorizaţii de construcţie pe terenurile lor pentru locuinţe destinate membrilor familiilor lor, 
după care aceste locuinţe, odată construite, sunt vândute unor persoane care nu fac parte din 
familie.

În absenţa unor elemente care să facă dovada aplicării discriminatorii a clauzei de ocupare, 
Comisia consideră că petiţia nu prezintă o încălcare a dreptului comunitar.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

În cadrul reuniunii Comisiei pentru petiţii din 3 noiembrie 2009, petiţionarul a menţionat un 
alt tip de restricţie legat de aplicarea clauzei de abitaţie care interzice proprietarilor locuinţelor 
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supuse acestei clauze să le revândă unor persoane care nu îndeplinesc criteriile pe baza cărora 
a fost acordat permisul de construcţie, această interdicţie fiind valabilă timp de şapte ani de la 
construcţie. Cu toate acestea, în cazul unor probleme financiare şi al neplăţii ipotecii, băncile 
nu sunt supuse acestei limitări şi pot revinde casa oricărui cumpărător interesat.

În plus, deputaţii din Parlamentul European prezenţi au adresat mai multe întrebări referitoare 
la discriminarea la vânzare, situaţia procedurii de încălcare a dreptului comunitar deschise de 
Comisie împotriva Irlandei şi dacă intrarea în vigoare a Cartei drepturilor fundamentale a 
noului Tratat de la Lisabona va modifica situaţia.

În primul rând, Comisia trebuie să scoată în evidenţă limitele intervenţiei sale care derivă din 
înşişi termenii Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE). Astfel, conform 
unei jurisprudenţe constante, dispoziţiile tratatului privind libera circulaţie nu pot fi aplicate 
activităţilor ale căror elemente se limitează în întregime la un singur stat membru.

De aici rezultă faptul că avantajul acordat băncilor irlandeze la vânzarea locuinţelor din 
Irlanda supuse clauzei de abitaţie nu ar putea fi considerat în sine ca fiind incompatibil cu 
principiile liberei circulaţii în absenţa elementului transfrontalier. 

Dat fiind acest fapt, Comisia nu poate examina compatibilitatea clauzei de abitaţie în privinţa 
TFUE decât în raport cu criteriile de atribuire a permisului de construcţie. În cazul în care 
criteriile reţinute fac imposibilă sau mai dificilă obţinerea permisului de construcţie de către 
un cetăţean al unui alt stat membru, Comisia are datoria de a examina compatibilitatea 
acestora cu regulile privind libera circulaţie. 

Astfel, procedura de încălcare a dreptului comunitar deschisă în prezent împotriva Irlandei a 
contestat compatibilitatea anumitor criterii, în special criteriul privind reşedinţa anterioară, 
prezenţa anterioară a membrilor familiei sau cel al exercitării unor activităţi foarte specifice.

Astfel cum s-a precizat în răspunsul iniţial, în septembrie 2008, autorităţile irlandeze au 
solicitat tuturor regiunilor să examineze şi, eventual, să îşi revizuiască planul de dezvoltare 
pentru a lua în considerare principiul libertăţii de stabilire. Câteva dintre acestea (jumătate) au 
recunoscut faptul că trebuie să îşi adapteze planul de dezvoltare regională.

Între timp, toate planurile de dezvoltare regională au ajuns la final. Astfel, regiunea Galway se 
află în plină procedură de adoptare a noului său plan. Această procedură trece prin mai multe 
etape, fiind supusă, în special, unei consultări generale, şi se dovedeşte a fi destul de lungă.
Ministerul de resort, Department of the Environment, Heritage and Local Government, 
trebuie să fie consultat în mod obligatoriu cu privire la proiectele de modificare şi poate, 
aşadar, să verifice respectarea liniilor directoare transmise în septembrie 2008.

Concluzii

În aceste împrejurări, Comisia nu doreşte să urmeze nişte reguli deja caduce şi aflate în curs 
de modificare. Cu toate acestea, orice adoptare a unor noi reguli potenţial discriminatorii în 
cadrul noilor planuri regionale de dezvoltare care este adusă în atenţia Comisiei ar trebui să 
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fie evaluată în raport cu principiile fundamentale ale Tratatului privind funcţionarea Uniunii 
Europene.


