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Θέμα: Αναφορά 1477/2008, του Thomas Doorny, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
καταχρηστική ρήτρα μεταβίβασης που διέπει τη χορήγηση άδειας οικιστικής 
ανάπτυξης στο Galway (Ιρλανδία) 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αμφισβητεί την αμεροληψία της ρήτρας μεταβίβασης που εφαρμόζεται από τις 
τοπικές αρχές του Galway (Ιρλανδία). Ειδικότερα, η εν λόγω ρήτρα επιτρέπει στην αρχή 
οικιστικής ανάπτυξης να καθορίζει τη χορήγηση αδειών για την ανέγερση κατοικιών βάσει 
πλήρωσης ορισμένων προδιαγραφών (παραδείγματος χάριν, διάρκεια κατοχής). Ο αναφέρων 
εκτιμά ότι η ρήτρα αυτή ευνοεί τις τοπικές κατασκευαστικές εταιρείες, ενώ εισάγει διακρίσεις 
σε βάρος των απλών πολιτών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 15 Μαΐου 2009.

"Η αναφορά

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την εφαρμογή της ρήτρας "μεταβίβασης" από την περιφέρεια 
του Galway, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση ορισμένων οικοδομικών αδειών.

 Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που εξεπόνησε η περιφερειακή διοίκηση της 
περιφέρειας του Galway, η χορήγηση ορισμένων τύπων οικοδομικών αδειών υπόκειται στον 
όρο της προηγούμενης διαμονής στο κτήριο που καλύπτει η άδεια, διαμονής που περιορίζεται 
σε ορισμένες κατηγορίες προσώπων: τον ιδιοκτήτη, τα τέκνα του, τους απογόνους του, τους 
εκτελεστές διαθήκης, τους διαχειριστές περιουσίας, άτομα που ασκούν δραστηριότητα στον 
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τομέα της γεωργίας ή συναφείς δραστηριότητες, πρώην μετανάστες που επιστρέφουν στη 
χώρα ή πρόσωπα που καλούνται αναγκαστικά να εγκατασταθούν στην περιοχή. Στην 
περιφέρεια του Gaeltaecht το κριτήριο μπορεί επίσης να είναι γλωσσικό. Η διάρκεια 
εφαρμογής της εν λόγω ρήτρας είναι γενικά 7 ετών, αλλά μπορεί να ανέλθει στα 15 στη ζώνη 
του Gaeltaecht.

Οι περιορισμοί αυτοί εφαρμόζονται κυρίως στα σχέδια ανάπτυξης σε αγροτική ζώνη και 
απορρέουν από το σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης που εγκρίθηκε για την περίοδο 2003-
2009.

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι η ρήτρα ισχύει μόνο για τους ιδιώτες και όχι 
για τους κατασκευαστές, χωρίς όμως αυτό να απορρέει από τα διοικητικά έγγραφα που 
επισυνάπτονται στην αναφορά.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Πρωτίστως, η Επιτροπή επιθυμεί να αναφέρει ότι η μη εφαρμογή της ρήτρας αυτής για
εργολάβους δεν φαίνεται να αντιβαίνει στους κανόνες της Συνθήκης ΕΚ. Πράγματι, ένας 
εργολάβος κατασκευάζει κατοικίες προκειμένου να τις πωλήσει εν συνεχεία σε ιδιώτες και, 
ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να του επιβληθεί προσωπικά ο όρος της προηγούμενης 
διαμονής στα κτήρια που κατασκευάζει χωρίς να τίθεται έτσι υπό αμφισβήτηση η οικονομική 
του δραστηριότητα. Παρά ταύτα, οι οικοδομικές άδειες που χορηγούνται για την ανέγερση 
κτηρίων δύνανται να υπαχθούν ενδεχομένως σε όρους όσον αφορά τους ιδιοκτήτες των 
μελλοντικών κατασκευών.

Γενικότερα, η Επιτροπή πληροφορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι τα ιρλανδικά σχέδια 
περιφερειακής ανάπτυξης έχουν ήδη ανακινήσει ερωτήματα ως προς τη συμβατότητά τους με 
τη Συνθήκη ΕΚ, δεδομένου ότι πολλά σχέδια περιέχουν περιορισμούς όσον αφορά τη 
χορήγηση οικοδομικής άδειας, κυρίως σε αγροτική ζώνη, ενώ περιορίζουν τη χορήγηση 
άδειας σε ορισμένες κατηγορίες προσώπων.

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή, με ημερομηνία 27 Ιουνίου 
2007, προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες από την Ιρλανδία σχετικά με ορισμένα 
περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης. Η Επιτροπή επιθυμούσε όντως να επαληθεύσει εάν τα μέτρα 
που προβλέπουν ότι θα πρέπει να πληρούνται ορισμένα ειδικά κριτήρια για τη χορήγηση 
οικοδομικής άδειας, συμβιβάζονται με τα άρθρα 43 και 56 της Συνθήκης ΕΚ που 
κατοχυρώνουν αντιστοίχως την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη κυκλοφορία των 
κεφαλαίων.

Τα μέτρα που επισήμανε η Επιτροπή ήταν δύσκολο να τηρηθούν από πολίτες των άλλων 
κρατών μελών, όπως λόγου χάριν η υποχρέωση προηγούμενης διαμονής στην περιοχή ή 
μόνιμης διαμονής μελών της οικογενείας τους στην εν λόγω περιοχή ή ακόμη τοπική 
απασχόληση σε δραστηριότητες που συνδέονται με τη γη.

Κατόπιν συζητήσεων με την Επιτροπή, στις 30 Σεπτεμβρίου 2008, οι ιρλανδικές αρχές 
διαβίβασαν εγκύκλιο σε όλες τις περιφέρειες της Ιρλανδίας, από τις οποίες ζητούσαν να 
ελέγξουν εάν το οικείο σχέδιο ανάπτυξης ήταν σύμμορφο προς τα άρθρα 43 και 56 της 
Συνθήκης ΕΚ και,  εάν όχι, να το προσαρμόσουν στις κοινοτικές αρχές. Συγκεκριμένα, τα 
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σχέδια πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη βούληση του ενδιαφερομένου να εγκατασταθεί στην 
εν λόγω περιοχή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή στις 30 Μαρτίου 2009, οι 
μισές περιφέρειες δήλωσαν ότι έχουν συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της εγκυκλίου, ενώ οι 
υπόλοιπες, είτε έχουν τροποποιήσει το οικείο σχέδιο ανάπτυξης είτε άρχισαν να το 
τροποποιούν. Συγκεκριμένα, η περιφέρεια του Galway έχει έλθει σε επικοινωνία με το 
αρμόδιο υπουργεί όσον αφορά με τις δράσεις που θα πρέπει να δρομολογηθούν προκειμένου 
να εξασφαλισθεί η συμβατότητα του σχεδίου της.

Παρά ταύτα, η Επιτροπή επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι ο όρος της προηγούμενης διαμονής 
για τη χορήγηση της άδειας κατασκευής δεν αντιβαίνει οπωσδήποτε στις ελευθερίες που 
κατοχυρώνει η Συνθήκη, αφής στιγμής ο όρος αυτός δεν εφαρμόζεται κατά τρόπον ώστε να 
δημιουργούνται διακρίσεις και ανταποκρίνεται σε έναν συγκεκριμένο στόχο γενικού 
συμφέροντος, όπως η διατήρηση μιας οικονομικής ζωής στην περιοχή, πλην του 
αποκλειστικού τουριστικού τομέα.

Συμπέρασμα

Ελλείψει στοιχείων τα οποία να επιβεβαιώνουν ότι η ρήτρα μεταβίβασης εφαρμόζεται κατά 
τρόπον που να δημιουργεί διακρίσεις, η Επιτροπή κρίνει ότι ξη αναφορά δεν καθιστά σαφή 
την παραβίαση του κοινοτικού δικαίου."


