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Dotyczy: Petycji 1477/2008, którą złożył Thomas Doorny (Irlandia), w sprawie 
niesprawiedliwej klauzuli wykonania warunkującej wydanie pozwolenia na 
budowę mieszkań w Galway (Irlandia)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję kwestionuje sprawiedliwość klauzuli wykonania stosowanej przez władze 
lokalne w Galway (Irlandia). Klauzula ta umożliwia organowi planistycznemu uzależnienie 
wydania pozwolenia na inwestycję mieszkaniową od spełnienia pewnych warunków 
(na przykład długości okresu posiadania). Składający petycję uważa, że klauzula faworyzuje 
miejscowych deweloperów i dyskryminuje zwykłych obywateli.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 15 maja 2009 r.

Petycja

Autor petycji skarży sie na stosowanie przez region Galway zasady „enurement”, 
warunkującej wydawanie niektórych zezwoleń na budowę.

Według opracowanych przez administrację regionu Galway wytycznych wydawanie 
niektórych rodzajów zezwoleń na budowę jest uwarunkowane koniecznością późniejszego 
zamieszkania w budynku objętym zezwoleniem, przy czym zamieszkanie ogranicza się do 
pewnych kategorii osób: właściciela, jego dzieci, jego spadkobierców, wykonawców 
testamentu, administratorów dóbr, osób pracujących w rolnictwie lub zawodach powiązanych, 
emigrantów powracających do kraju lub osób stojących przed koniecznością zamieszkania w 
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tych okolicach. W regionie Gaeltaecht może także być stosowane kryterium językowe. Okres 
stosowania tej klauzuli wynosi na ogół 7 lat, ale może wynosić 15 lat w regionie Gaeltaecht.

Ograniczenia te mają zastosowanie zasadniczo do projektów rozwoju obszarów wiejskich i 
wynikają z planów rozwoju regionalnego na lata 2003-2009.

Autor petycji skarży się, że klauzula ma zastosowanie do osób, nie zaś do wykonawców, ale 
nie wynika to z dokumentów administracyjnych załączonych do petycji.

Uwagi Komisji Europejskiej dotyczące petycji 

W pierwszym rzędzie Komisja pragnie zauważyć, że niestosowanie tego rodzaju klauzuli do 
deweloperów nie wydaje się być w sprzeczności z postanowieniami traktatu WE. W istocie 
bowiem deweloper buduje mieszkania przeznaczone do sprzedaży osobom prywatnym i 
dlatego nie można narzucić mu osobiście warunku zamieszkania w obiektach przez niego 
budowanych, gdyż postawiłoby to pod znakiem zapytania jego działalność gospodarczą. 
Niemniej jednak wydawane na budowę nieruchomości zezwolenia mogą ewentualnie 
podlegać warunkom dotyczącym mieszkańców przyszłych zabudowań.

Ogólnie rzecz biorąc, Komisja informuje Parlament Europejski, że irlandzkie plany rozwoju 
regionalnego już wzbudzały wątpliwości co do ich zgodności z traktatem WE. W istocie 
bowiem liczne plany zawierają warunki obostrzające uzyskanie zezwolenia na budowę, 
zwłaszcza na obszarach wiejskich, i ograniczają wydanie zezwolenia do pewnych kategorii 
osób.

W dniu 27 czerwca 2007 r. Komisja wysłała wezwanie do usunięcia uchybienia, w którym 
zażądała od Irlandii informacji dotyczących pewnej liczby planów rozwoju regionalnego.
Komisja chciała sprawdzić zgodność środków, przewidujących spełnienie przed wydaniem 
zezwolenia na budowę pewnych szczegółowych kryteriów, z art. 43 i 56 traktatu WE, które 
gwarantują odpowiednio swobodę prowadzenia działalności i swobodę przepływu kapitałów.

Odnotowane przez Komisję warunki – takie jak obowiązek wcześniejszego zamieszkiwania w 
regionie, posiadania w nim członków rodziny czy też lokalnego zatrudnienia w dziedzinach 
związanych z ziemią – mogły z trudnością być spełnione przez obywateli innych państw 
członkowskich.

W następstwie dyskusji z Komisją władze irlandzkie rozesłały w dniu 30 września 2008 r. do 
wszystkich regionów Irlandii okólnik, w którym zwracały się do organów regionalnych o 
sprawdzenie, czy ich plany rozwoju regionalnego są zgodne z art. 43 i 56 traktatu WE, a w 
przypadku negatywnego wyniku o uczynienie ich zgodnymi z zasadami wspólnotowymi. 
Plany muszą m.in. uwzględniać wolę zamieszkania w danym regionie.

Według ostatnich informacji otrzymanych przez Komisję w dniu 30 marca 2009 r. połowa 
regionów oświadczyła, że jest zgodna z treścią okólnika, natomiast połowa bądź już dokonała 
zmian w swoim planie rozwoju bądź jest w trakcie jego modyfikacji. Region Galway jest w 
kontakcie z właściwym ministerstwem, jeżeli chodzi o działania zmierzające do zapewnienia 
zgodności jego planu rozwoju.
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Komisja pragnie jednakże podkreślić, że warunek późniejszego zamieszkania w obiektach 
objętych wcześniejszym zezwoleniem niekoniecznie jest niezgodny ze swobodami 
zagwarantowanymi przez traktat, jeżeli jest stosowany w sposób niedyskryminacyjny i służy 
realizacji celu użyteczności publicznej, którym może być podtrzymanie życia gospodarczego 
w danej miejscowości, nieograniczającego się jedynie do działalności turystycznej.

Podsumowanie

Wobec braku przesłanek świadczących o dyskryminacyjnym stosowaniu klauzuli enurement 
Komisja jest zdania, że petycja nie ujawnia naruszenia prawa wspólnotowego.


