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Ref.: Petiția nr. 1477/2008, adresată de Thomas Doorny, de cetățenie irlandeză, privind 
caracterul inechitabil al clauzei referitoare la perioada minimă de rezidență pentru 
acordarea autorizației de construcție pentru clădiri rezidențiale în Galway 
(Irlanda) 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă caracterul echitabil al clauzei referitoare la perioadele minime de 
rezidență aplicate de către autoritățile locale din Galway (Irlanda). Această clauză oferă 
autorității responsabile cu dezvoltarea urbană posibilitatea de a condiționa acordarea 
permisului de construcție pentru clădiri rezidențiale de respectarea anumitor condiții (de 
exemplu, durata de ocupare). Petiționarul consideră că această clauză favorizează promotorii 
locali și generează discriminarea cetățenilor obișnuiți.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 15 mai 2009.

„Petiția

Petiționarul se plânge de aplicarea de către regiunea Galway a clauzei de abitație 
(enurement clause), care impune anumite condiții la acordarea autorizațiilor de 
construcție. 

Astfel, ca urmare a liniilor directoare elaborate de administrația regiunii Galway, 
acordarea anumitor tipuri de autorizații de construcție este condiționată de ocuparea 
ulterioară efectivă a clădirii pentru care a fost acordată autorizația, ocupare care vizează 
numai anumite categorii de persoane: proprietarul, copiii acestuia, moștenitorii, 
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executorii testamentari, administratorii bunului, persoanele active în sectorul agricol sau 
sectoarele conexe, foștii emigranți care au revenit în țară, persoanele care au nevoie să 
locuiască în această zonă. În regiunea Gaeltaecht, criteriile pot fi, de asemenea, de natură 
lingvistică. Perioada de aplicare a clauzei este, în general, de 7 ani, dar poate fi de 15 ani 
în zona Gaeltaecht.

Aceste restricții se aplică în special proiectelor de dezvoltare în zonele rurale și decurg 
din planul de dezvoltare regională adoptat pentru perioada 2003-2009. 

Petiționarul se plânge că respectiva clauză se aplică numai persoanelor fizice și nu 
firmelor de construcții, dar acest lucru nu reiese din documentele administrative anexate 
petiției.

Observațiile Comisiei la conținutul petiției 

În primul rând, Comisia dorește să menționeze că neaplicarea unei astfel de clauze 
promotorilor nu pare să contravină normelor Tratatului CE. De fapt, promotorul 
construiește locuințe cu scopul de a le vinde persoanelor fizice și, în consecință, dacă i s-
ar impune o condiție de folosință a clădirilor pe care le construiește, activitatea sa 
economică ar fi pusă sub semnul întrebării. Cu toate acestea, permisele acordate 
proiectelor imobiliare pot fi eventual supuse unor condiții în ceea ce îi privește pe 
ocupanții viitoarelor clădiri.

În termeni mai generali, Comisia informează Parlamentul European că planurile de 
dezvoltare regională din Irlanda au suscitat deja îndoieli cu privire la compatibilitatea 
acestora cu Tratatul CE. Într-adevăr, multe planuri impun condiții restrictive cu privire la 
obținerea autorizației de construcție, în special în zonele rurale, și limitează eliberarea 
permisului la anumite categorii de persoane.

Din acest motiv, la data de 27 iunie 2007, Comisia a trimis Irlandei o notificare, 
solicitând informații cu privire la o serie de planuri de dezvoltare regională.  În realitate, 
Comisia a dorit să verifice compatibilitatea măsurilor care prevăd îndeplinirea anumitor 
criterii specifice pentru obținerea autorizației de construcție cu articolele 43 și 56 din 
Tratatul CE, care garantează libertatea de stabilire, respectiv libera circulație a 
capitalurilor.

Măsurile identificate de Comisie ar putea fi greu îndeplinite de către cetățenii altor state 
membre, de exemplu obligația de a fi locuit anterior sau de a avea un membru al familiei 
în regiune, sau un loc de muncă în sectorul agricol.

În urma discuțiilor purtate cu Comisia, la data de 30 septembrie 2008, autoritățile 
irlandeze au trimis către toate regiunile din Irlanda o circulară prin care li se solicita să 
verifice dacă propriul plan de dezvoltare este în conformitate cu articolele 43 și 56 din 
Tratatul CE și, în caz contrar, să asigure conformitatea acestuia cu principiile 
comunitare. Planurile trebuie să țină în special seama de dorința de a se stabili în 
regiunea respectivă.

Potrivit ultimelor informații primite de către Comisie la 30 martie 2009, jumătate dintre 
regiuni s-au declarat în conformitate cu conținutul circularei, în timp ce cealaltă jumătate 
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a procedat deja la modificarea planului de dezvoltare sau îl modifică în prezent. 
Regiunea Galway în special poartă discuții cu ministerul competent pentru stabilirea 
acțiunilor care urmează să fie inițiate pentru asigurarea compatibilității cu propriul plan 
de dezvoltare.

Cu toate acestea, Comisia dorește să sublinieze că o condiție de rezidență ulterior 
obținerii autorizației de construcție nu este neapărat incompatibilă cu libertățile garantate 
prin tratat, cu condiția ca aceasta să nu fie aplicată în mod discriminatoriu și să 
îndeplinească un obiectiv de interes general definit, precum asigurarea continuității vieții 
economice în localitatea respectivă, în alte sectoare decât cel turistic.

Concluzie

În absența unor elemente care stabilesc aplicarea discriminatorie a clauzei de abitație 
(enurement clause), Comisia consideră că nu rezultă din petiție că dreptul comunitar a 
fost încălcat.”


