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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1477/2008, внесена от г-н Thomas Doorny, с ирландско гражданство, 
относно несправедливостта на клауза, определяща условия за издаване на 
разрешителни за жилищно строителство в Galway (Ирландия)

1. Резюме на петицията

Вносителят поставя под съмнение справедливостта на клауза, прилагана от местните 
органи в Galway (Ирландия). Тази клауза дава възможност на органа, отговорен за 
планирането, да обвързва издаването на разрешителни за жилищно строителство, с 
изпълнението на определени условия (например продължителност на владение).
Вносителят счита, че тази клауза дава предимство на местните строителни 
предприемачи и дискриминира обикновените граждани.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 15 май 2009 г.

"Петицията

Вносителят на петицията е недоволен от прилагането от страна на областта Galway 
на клаузата "enurement", от която зависи предоставянето на някои разрешителни за 
строеж.

Според насоките, разработени от областната администрация на област Galway, 
предоставянето на дадени видове разрешителни за строеж зависи от по-
нататъшното обитаване на сградата, за която се отнася разрешителното, като 
обитаването й е ограничено до определени категории лица: собственикът, неговите 
деца, неговите наследници, изпълнителите на завещанието му, имуществени 
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разпоредители, лица, заети в селското стопанство или сродни дейности, някогашни 
емигранти, завърнали се в страната или лица, които имат нужда от жилище в този 
район. В област Gaeltaecht езикът също може да бъде критерий. 
Продължителността на прилагане на тази клауза принципно е 7 години, но може да 
бъде 15 в района на Gaeltaecht.

Тези ограничения се прилагат най-вече при проектите за развитие на селските 
райони и произтичат от плана за регионално развитие, приет за периода 2003-2009 
г.

Оплакването на вносителя на петицията е, че клаузата е приложима единствено за 
физически лица, а не за строителите, обаче това не е видно от административните 
документи, приложени към петицията.

Забележки на Комисията относно петицията 

На първо място Комисията би желала да посочи, че неприлагането на подобна 
клауза спрямо строителните предприемачи не е в противоречие с Договора за ЕО. 
В действителност строителният предприемач строи жилища, за да ги продаде 
впоследствие на частни лица и следователно не може да му се налага условие за 
обитаване във връзка със сградите, които строи, без да се поставя под въпрос 
икономическата му дейност. При все това, разрешителните, предоставяни за 
проекти за недвижимо имущество могат евентуално да изискват изпълнението на 
известни условия, що се отнася до обитателите на бъдещите сгради.

В този контекст, Комисията информира Европейския парламент, че 
съвместимостта на ирландските планове за регионално развитие с Договора за ЕО 
вече е била поставяна под въпрос. В действителност, множество планове съдържат 
ограничения при придобиването на разрешително за стоеж, по-специално в 
селскостопанските райони, и ограничават предоставянето на разрешителни до 
определени категории лица.

Ето защо на 27 юни 2007 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо, с 
което изисква от Ирландия да й бъде предоставена информация относно известен 
брой планове за регионално развитие. Всъщност Комисията искаше да провери 
съвместимостта на мерките, предвиждащи предварителното изпълнение на някои 
специфични критерии за предоставянето на разрешително за жилище, с членове 43 
и 56 от Договора за ЕО, които гарантират свободата на установяване и свободното 
движение на капитали.

Отбелязаните от Комисията условия трудно могат да бъдат изпълнени от граждани 
на други държави-членки - например задължението за предхождащо пребиваване в 
областта или за членове на семейството в областта, или заетост в местните 
селскостопански дейности.

След разисквания с Комисията, на 30 септември 2008 г. ирландските органи 
изпратиха окръжно писмо до всички ирландски области, в което се изискваше да 
проверят дали планът им за регионално развитие е в съответствие с членове 43 и 
56 от Договора за ЕО и, в случай, че не е, да го приведат в съгласие с общностите 
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принципи. По-специално плановете следва да взимат под внимание желанието за 
установяване в съответната област.

Според последна информация, получена от Комисията на 30 март 2009 г., 
половината от областите са заявили, че плановете им са в съответствие със 
съдържанието на окръжното писмо, докато другата половина или вече са изменили 
плана си за развитие, или е в процес на изменяне. По специално, област Galway се 
е допитала до компетентното министерство по отношение на необходимите мерки 
за гарантиране съвместимостта на плана й за развитие.

При все това Комисията иска да подчертае, че изискването за по-нататъшно 
обитаване на жилището при получаване на разрешително за строеж не е 
непременно в противоречие със свободите, гарантирани от Договора, при 
положение, че това условие не се прилага по дискриминационен начин и 
съответства на определена цел от общ интерес, каквато е например осигуряването 
на икономическия живот на областта, който да не се ограничава единствено до 
туристическия сектор.

Заключение

Предвид липсата на елементи на дискриминационно прилагане на клаузата 
"enurement", Комисията счита, че петицията не разкрива случай на потъпкване на 
общностното право."
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