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Suġġett: Petizzjoni 1477/2008, imressqa minn Thomas Doorny, ta' nazzjonalità Irlandiża, 
dwar in-natura inġusta tal-klawsola rigward perjodi minimi ta' għixien li 
jikkostitwixxu kundizzjoni sabiex wieħed ikun intitolat għall-permess tal-
kostruzzjoni ta' residenzi f'Galway, fl-Irlanda 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-persuna li qed tressaq il-petizzjoni qed tikkuntesta l-klawsola rigward perjodi minimi ta' 
għixien applikata mill-awtoritajiet lokali ta' Galway, fl-Irlanda. Din ir-regola tippermetti li, 
għall-għoti ta' permessi ta' ostruzzjonijiet residenzjali, l-awtorità li tieħu ħsieb kwistjonijiet ta' 
urbaniżmu jimponu ċerti kundizzjonijiet (pereżempju d-dewmien tal-għixien). Il-persuna li 
qed tressaq il-petizzjoni tqis li din il-klawsola tiffavoreġġja l-promoturi lokali u tagħti lok 
għal diskriminazzjoni kontra ċ-ċittadini ordinarji.

2. Ammissibilità

Il-petizzjoni ġiet dikjarata bħala ammissibbli fit-12 ta' Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet 
mistiedna tagħti informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, irċevuta fil-15 ta' Mejju 2009.

''Il-petizzjoni

Il-persuna li qed tressaq il-petizzjoni qed tilmenta dwar l-applikazzjoni, min-naħa tar-
reġjun ta' Galway, tal-klawsola tad-''dewmien ta' għixien'', li tikkostitwixxi kundizzjoni 
għall-għoti ta' ċerti permessi għall-kostruzzjoni.

B'hekk, skont il-linji gwida mfassla mill-amministrazzjoni reġjonali tar-reġjun ta' 
Galway, l-għoti ta' ċerti tipi ta' permessi għall-kostruzzjoni huwa kkondizzjonat minn 
residenza wara l-kostruzzjoni fil-bini kopert mill-permess, u din ir-residenza hija limitata 
għal ċerti kategoriji ta' persuni: il-proprjetarju, it-tfal tiegħu, min jiret mingħandu, l-
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eżekuturi tat-testment, l-amministraturi tal-bini, il-persuni attivi fl-agrikultura jew 
f'attivitajiet konnessi, emigranti antiki li jerġgħu jidħlu fil-pajjiż jew persuni li jkollhom 
bżonn li jgħixu f'dan is-settur. Fir-reġjun ta' Gaeltaecht, il-kriterju jista' wkoll ikun 
wieħed lingwistiku. Id-dewmien ta' applikazzjoni ta' din il-klawsola huwa ġeneralment 
ta' 7 snin, iżda jista' jiġġedded għal 15-il sena fiz-zona ta' Gaeltaecht.

Dawn ir-restrizzjonijiet japplikaw essenzjalment għall-proġetti ta' żvilupp fiz-zona rurali, 
u jaqgħu taħt il-pjan ta' żvilupp reġjonali adottat għall-perjodu 2003-2009.

Il-persuna li qed tressaq il-petizzjoni tilmenta li l-klawsola tapplika biss għall-individwi 
u mhux għall-kostrutturi, iżda dan ma jidhirx ċar fid-dokumenti amministrattivi 
mehmuża mal-petizzjoni.

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni 

L-ewwelnett, il-Kummissjoni tixtieq tindika li n-nuqqas ta' applikazzjoni ta' klawsola 
bħal din għal promoturi ma jidhirx li jmur kontra r-regoli tat-Trattat KE. Fil-fatt, 
promotur jibni binjiet sabiex jinbiegħu imbagħad lil individwi, u għalhekk, ma tistax tiġi 
imposta lilu personalment kundizzjoni ta' għixien fuq il-bini li jkun qed jibni, għaliex dan 
jostakola l-attività ekonomika tiegħu. Madankollu, l-awtorizzazzjonijiet mogħtija għal 
proġetti immobiljari jistgħu eventwalment jiġu soġġetti għal kundizzjonijiet f'dak li 
jikkonċerna r-residenti tal-binjiet li jkunu se jinbnew.

B'mod iktar ġenerali, il-Kummissjoni tinforma lill-Parlament Ewropew illi l-pjanijiet ta' 
żvilupp reġjonali Irlandiżi diġà qajmu dubji dwar il-konformità tagħhom mat-Trattat KE. 
Fil-fatt, bosta pjanijiet fihom kundizzjonijiet restrittivi fir-rigward tal-għoti ta' permessi 
ta' kostruzzjoni, partikolarment fiz-zoni rurali, u jillimitaw l-għoti ta' permessi ta' 
kostruzzjoni għal ċerti kategoriji ta' persuni.

Għalhekk, il-Kummissjoni bagħtet avviż uffiċjali fis-27 ta' Ġunju 2007 fejn talbet li 
tingħatalha iktar informazzjoni min-naħa tal-Irlanda dwar ċertu ammont ta' pjanijiet 
ta' żvilupp rurali. Fil-fatt, il-Kummissjoni xtaqet tivverifika jekk il-miżuri li jipprevedu 
li ċerti kriterji speċifiċi jiġu sodisfatti minn qabel sabiex ikun jista' jingħata permess 
ta' għixien kinux konformi mal-Artikoli 43 u 56 tat-Trattat KE li jiggarantixxu 
rispettivament il-libertà tal-istabbiliment u l-moviment liberu tal-kapitali.

Il-miżuri msemmija mill-Kummissjoni diffiċilment setgħu jkunu sodisfatti miċ-ċittadini 
tal-Istati Membri l-oħrajn, bħal obbligu ta' għixien minn qabel fir-reġjun, jew inkella li 
wieħed ikolu membri tal-familja jgħixu hemmhekk, jew impjieg lokali fl-attivitajiet 
marbuta mal-agrikoltura.

Wara diskussjonijiet mal-Kummissjoni, l-awtoritajiet Irlandiżi, fit-30 ta' Settembru 2008, 
bagħtu ċirkolari lir-reġjuni Irlandiżi kollha, fejn dawn intalbu jivverifikaw jekk il-pjan 
tagħhom ta' żvilupp rurali kienx konformi mal-Artikoli 43 u 56 tat-Trattat KE u, jekk dan 
ma kienx il-każ, li jagħmluhom konformi mal-prinċipji Komunitarji. Il-pjanijiet, b'mod 
partikolari, għandhom ikunu jqisu r-rieda li wieħed jistabbilixxi ruħu fir-reġjun 
ikkonċernat.
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Skont l-aħħar informazzjoni rċevuta mill-Kummissjoni fit-30 ta' Marzu 2009, nofs ir-
reġjuni ddikjaraw li kienu konformi mal-kontenut taċ-ċirkolari, filwaqt li n-nofs l-ieħor 
jew diġà mmodifikaw il-pjan tagħhom ta' żvilupp jew inkella qegħdin jimmodifikawh 
bħalissa. B'mod partikolari, ir-reġjun ta' Galway jinsab f'kuntatt mal-ministeru 
kompetenti f'dak li jikkonċerna l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu sabiex tiġi żgurata l-
konformità tal-pjan tiegħu ta' żvilupp.

Il-Kummissjoni tixtieq madankollu tenfasizza li kundizzjoni ta' għixien wara l-
kostruzzjoni sabiex jingħata permess għal tali kostruzzjoni mhux bilfors huwa 
inkompatibbli mal-libertajiet garantiti mit-Trattat, sakemm kundizzjoni bħal din ma tiġix 
applikata b'mod diskriminatorju u tkun tissodisfa għan ta' interess ġenerali definit, bħall-
iżgurar ta' żamma ta' ħajja ekonomika fil-lokalità, partikolarment lil hinn mis-settur 
turistiku.

Konklużjoni

Fin-nuqqas ta' elementi li jiddeterminaw applikazzjoni diskriminatorja tal-klawsola tad-
'dewmien tal-għixien', il-Kummissjoni tqis li l-petizzjoni ma turix ksur tal-liġi 
Komunitarja.''


