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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 1477/2008, Thomas Doorny, Irlannin kansalainen, Galwayn 
asuinaluerakennukselle myönnettäviin lupiin sovellettavien jatkuvuusehtojen 
epäoikeudenmukaisuudesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kiistää Irlannin Galwayn paikallisviranomaisten soveltaman 
jatkuvuuslausekkeen oikeudenmukaisuuden. Kyseisen jatkuvuuslausekkeen nojalla 
kaavoitusviranomainen voi asettaa asuinrakennuslupien myöntämisen ehdoksi tiettyjen 
ehtojen täyttymisen (kuten asumisen keston). Vetoomuksen esittäjä katsoo, että tällainen 
lauseke suosii paikallisia rakentajia ja syrjii tavallisia kansalaisia.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 12. maaliskuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti).

3. Komission vastaus, saatu 15. toukokuuta 2009.

"Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä valittaa, että Galwayn alue soveltaa jatkuvuuslauseketta 
(enurement clause) tiettyjen rakennuslupien myöntämisessä.

Galwayn aluehallinnon laatimien suuntaviivojen mukaan tiettyjen rakennuslupatyyppien 
myöntämisen edellytyksenä on myöhempi asuminen rakennuksessa, jota rakennuslupa 
koskee, ja asuminen on rajoitettu tiettyihin henkilöryhmiin: omistajaan, tämän lapsiin, 
tämän perijöihin, testamentin täytäntöönpanijoihin, omaisuuden hallinnoijiin, 
maataloudessa tai siihen liittyvissä tehtävissä toimiviin henkilöihin, maahan palaaviin 
entisiin maastamuuttajiin tai henkilöihin, joiden on välttämätöntä asua kyseisellä 
alueella. Peruste voi Gaeltachtin alueella olla myös kielellinen. Tämän lausekkeen 
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soveltamisaika on yleensä seitsemän vuotta, mutta se voi olla jopa 15 vuotta Gaeltachtin 
alueella.

Näitä rajoituksia sovelletaan pääasiassa maaseudun kehityshankkeisiin, ja ne perustuvat 
ajanjaksolle 2003–2009 hyväksyttyyn aluekehityssuunnitelmaan.

Vetoomuksen esittäjä valittaa, että lauseketta sovelletaan ainoastaan henkilöihin eikä 
rakentajiin, mutta tämä ei käy ilmi vetoomukseen liitetyistä hallinnollisista asiakirjoista.

Komission huomiot vetoomuksessa esiin tuoduista seikoista 

Ensinnäkin komissio haluaa todeta, että tällaisen lausekkeen soveltamatta jättäminen 
rakennuttajiin ei vaikuta olevan vastoin EY:n perustamissopimuksen määräyksiä. 
Rakennuttaja rakentaa asuntoja myytäväksi edelleen yksityisille, joten sille ei voida 
asettaa ehtoa, jonka mukaan sen olisi asuttava rakentamissaan rakennuksissa tämän 
vaikuttamatta haitallisesti sen taloudelliseen toimintaan. Kiinteistöhankkeille 
myönnettäviin lupiin voidaan luonnollisesti asettaa ehtoja, jotka koskevat tulevien 
rakennusten asukkaita.

Yleisemmin komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille, että Irlannin 
aluekehityssuunnitelmat ovat jo herättäneet kysymyksiä niiden yhteensopivuudesta EY:n 
perustamissopimuksen kanssa. Itse asiassa useisiin suunnitelmiin sisältyy rajoittavia 
ehtoja, jotka koskevat rakennuslupien saamista erityisesti maaseudulla ja rajoittavat 
rakennuslupien myöntämistä tietyille henkilöryhmille.

Komissio lähetti näin ollen 27. kesäkuuta 2007 vaatimuskirjeen, jossa se pyysi Irlannilta 
tietoja joistakin aluekehityssuunnitelmista.  Itse asiassa komissio halusi tarkistaa, 
olivatko tiettyjen erityiskriteerien täyttämistä rakennusluvan saamiseksi edellyttävät 
toimenpiteet yhteensopivia EY:n perustamissopimuksen 43 ja 56 artiklan kanssa, jotka 
takaavat sijoittautumisvapauden ja pääomien vapaan liikkuvuuden.

Komission esiintuomien kriteerien täyttäminen olisi erittäin vaikeata muiden 
jäsenvaltioiden kansalaisille, kuten aiempaa asumista alueella koskeva velvollisuus tai 
ehto, jonka mukaan alueen olisi jo oltava kyseisen henkilön muiden perheenjäsenten 
asuinpaikka tai jonka mukaan henkilöllä olisi oltava paikallinen, maatalouteen liittyvä 
työpaikka.

Komission kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen Irlannin viranomaiset lähettivät 
30. syyskuuta 2008 kaikille Irlannin alueille joukkokirjeen, jossa ne pyysivät 
aluehallintoviranomaisia tarkistamaan, olivatko niiden kehityssuunnitelmat EY:n 
perustamissopimuksen 43 ja 56 artiklan mukaisia ja elleivät olleet, saattamaan ne 
vastaamaan yhteisön periaatteita.  Suunnitelmissa on otettava erityisesti huomioon 
halukkuus asettua kyseiselle alueelle.

Komission 30. maaliskuuta 2009 saamien viimeisimpien tietojen mukaan puolet alueista 
on ilmoittanut toimintansa noudattavan joukkokirjeen sisältöä, kun taas toinen puoli on 
jo joko muuttanut aluekehityssuunnitelmaansa tai muuttaa sitä parhaillaan. Myös 
Galwayn alue on parhaillaan yhteydessä asiasta vastaavaan ministeriöön saadakseen 
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selville, mihin toimiin sen on ryhdyttävä, jotta aluekehityssuunnitelma on yhteensopiva 
kyseisten artiklojen kanssa.

Komissio haluaa kuitenkin korostaa, ettei myöhemmän asumisen edellyttäminen 
välttämättä ole yhteensopimatonta perustamissopimuksessa taattujen vapauksien kanssa, 
ellei tällaista ehtoa sovelleta syrjivästi ja jos se vastaa määriteltyyn yleisen edun 
tavoitteeseen, kuten muunkin kuin matkailuun liittyvän taloudellisen toiminnan 
säilyttäminen alueella.

Johtopäätös

Koska ei ole olemassa näyttöä siitä, että jatkuvuuslauseketta (enurement clause) 
sovelletaan syrjivästi, komissio katsoo, ettei vetoomuksesta käy ilmi yhteisön oikeuden 
rikkominen.


