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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1477/2008, ingiven av Thomas Doorny (irländsk medborgare), om 
en klausul med villkor för att få bygglov för bostadshus i Galway (Irland)

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren ifrågasätter rättvisan i den klausul om minsta bosättningstid som de lokala 
myndigheterna i Galway (Irland) tillämpar. Denna regel gör att stadsplaneringsmyndigheterna 
kan ställa vissa villkor (på exempelvis bosättningstid) för att bevilja tillstånd att uppföra 
bostadshus. Framställaren anser att klausulen gynnar lokala byggherrar och är 
diskriminerande för vanliga medborgare.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 12 mars 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 15 maj 2009.

”Framställningen

Framställaren är missnöjd över hur regionen Galway tillämpar en s.k. enurement clause, 
en klausul med villkor för utfärdande av vissa bygglov.

Enligt de riktlinjer som den regionala förvaltningen i regionen Galway tagit fram ställs 
ett villkor för vissa typer av bygglov, nämligen att fastigheten som ska byggas efteråt 
måste bebos av en begränsad kategori personer, närmare bestämt fastighetsägaren, 
dennes barn, arvtagare, testamentsexekutorer, egendomsförvaltare, personer som 
bedriver jordbruk eller därtill knuten verksamhet, före detta utvandrare som återvänder 
till landet eller personer som behöver vara bosatta i området. I området Gaeltaecht finns 
det också ett språkligt kriterium. Klausulen gäller normalt sett i 7 år, men i området 
Gaeltaecht kan den gälla i 15 år.
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Dessa restriktioner tillämpas huvudsakligen för utvecklingsprojekt på landsbygden och 
har sitt ursprung i den regionala utvecklingsplanen för perioden 2003–2009.

Framställaren klagar på att klausulen endast gäller fysiska personer och inte byggherrar. 
Att så är fallet framgår dock inte av de administrativa handlingar som bifogats 
framställningen.

Kommissionens kommentarer till framställningen

Först och främst vill kommissionen framhålla att klausulens begränsning till fysiska 
personer inte verkar strida mot reglerna i EG-fördraget. En byggherre uppför ju bostäder 
för att sedan sälja dem till privatpersoner, och om han personligen skulle omfattas av 
kravet på att bo i de fastigheter han byggt skulle detta påverka hans näringsverksamhet. 
De tillstånd som ges till byggprojekt kan dock eventuellt ändå vara förenade med villkor 
i fråga om vilka som ska bo i fastigheterna.

På ett mer allmänt plan kan kommissionen meddela parlamentet att det redan har 
uppkommit frågetecken kring om de regionala utvecklingsplanerna på Irland är förenliga 
med EG-fördraget. Många av planerna innehåller nämligen restriktiva villkor för 
utfärdande av bygglov, särskilt på landsbygden, vilket innebär att endast vissa kategorier 
av personer kan få bygglov.

Därför skickade kommissionen den 27 juni 2007 en skriftlig anmodan om upplysningar 
till Irland gällande ett visst antal regionala utvecklingsplaner. Kommissionen ville 
undersöka om kraven på att vissa specifika kriterier skulle vara uppfyllda i förväg, innan 
ett bygglov utfärdas, var förenliga med artiklarna 43 och 56 i EG-fördraget, i vilka 
etableringsfriheten respektive fria kapitalrörelser garanteras.

De villkor som väckt kommissionens intresse är svåra att uppfylla för medborgare i 
andra medlemsstater, till exempel kravet på att tidigare ha varit bosatt i området eller att 
ha familjemedlemmar där, eller att vara sysselsatt i den lokala jordbruksnäringen.

Efter samtal med kommissionen skickade de irländska myndigheterna 
den 30 september 2008 ut en rundfråga till samtliga regioner på Irland för att undersöka 
om deras utvecklingsplaner var förenliga med artiklarna 43 och 56 i EG-fördraget. Om 
så inte var fallet uppmanades regionerna att undanröja sådana bristande 
överensstämmelser. Framför allt viljan att etablera sig i regionen i fråga måste beaktas i 
planerna.

Enligt de senaste uppgifterna, som kommissionen tog del av den 30 mars 2009, har 
hälften av regionerna uppgett att deras utvecklingsplaner inte strider mot fördraget. Den 
andra hälften har antingen redan ändrat sina utvecklingsplaner eller håller på att göra det. 
Bland annat Galway för en dialog med det behöriga ministeriet kring de åtgärder som 
ska vidtas för att säkerställa förenligheten mellan regionens utvecklingsplan och 
EG-fördraget.

Kommissionen vill dock understryka att ett krav på att bosätta sig i den nybyggda 
fastigheten, som ett villkor för att få bygglov, inte nödvändigtvis måste strida mot de 
friheter som garanteras i fördraget. Detta under förutsättning att ett sådant villkor inte 
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tillämpas på ett diskriminerande sätt och att det svarar mot ett väl avgränsat 
allmänintresse, till exempel att stödja det lokala näringslivet, framför allt utanför 
turistbranschen.

Slutsats

Eftersom det saknas belägg för att ”enurement clause” tillämpas på ett diskriminerande 
sätt anser kommissionen inte att framställningen visar att det sker någon kränkning av 
gemenskapsrätten.


