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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1477/2008 af Thomas Doorny, irsk statsborger, om det urimelige i 
den klausul om beboelsesmindsteperioder (enurement clause), som er en 
betingelse for udstedelse af tilladelser til boligbyggeri i Galway (Irland)

1. Sammendrag

Andrageren rejser tvivl om det rimelige i den klausul om beboelsesmindsteperioder, som 
bruges af de lokale myndigheder i Galway (Irland). Denne klausul giver 
byplanlægningsmyndighederne mulighed for at stille visse betingelser (f.eks. beboelsens 
varighed) for udstedelse af tilladelser til boligbyggeri. Andrageren mener, at klausulen 
favoriserer lokale entreprenører, mens den diskriminerer almindelige borgere.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. marts 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 15. maj 2009

"Andragendet

Andrageren klager over, at regionen Galway anvender en klausul (enurement clause), der 
betinger udstedelse af visse byggetilladelser.

I henhold til retningslinjer fastsat af de administrative myndigheder i regionen Galway gøres 
udstedelsen af visse typer byggetilladelser betinget af, at det pågældende byggeri senere bebos 
af bestemte personkategorier: ejeren, dennes børn, dennes arvinger, testamentseksekutorer, 
ejendomsforvaltere, erhvervsaktive inden for landbrug eller aktiviteter i tilknytning hertil, 
tidligere udvandrere fra landet eller personer, der har behov for at bo i dette område. Kriteriet 
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kan også være sprogligt som f.eks. i regionen Gaeltaecht. Denne klausul gælder normalt i syv 
år, men også måske i 15 år som i Gaeltaecht-området.

Disse restriktioner anvendes hovedsagelig i forbindelse med udviklingsprojekter på landet og 
tager udgangspunkt i den regionaludviklingsplan, der er vedtaget for perioden 2003-2009.

Andrageren klager over, at klausulen kun gælder for enkeltpersoner og ikke for entreprenører, 
men dette fremgår ikke af den officielle dokumentation, der er vedlagt andragendet.

Kommissionens bemærkninger vedrørende andragendet

Kommissionen ønsker allerførst at oplyse, at det ikke synes at være i modstrid med EF-
traktatens bestemmelser, at en sådan klausul ikke gælder for bygherrer. En bygherre bygger jo 
boliger for at sælge dem senere til enkeltpersoner og kan derfor ikke personligt pålægges pligt 
til at bo i de bygninger, vedkommende opfører, uden at dette ville genere selve 
erhvervsaktiviteten. Men tilladelser til at gennemføre ejendomsprojekter kan eventuelt gøres 
betinget af, hvem der skal bo i det fremtidige byggeri.

Generelt kan Kommissionen oplyse Europa-Parlamentet om, at de irske 
regionaludviklingsplaner allerede har givet anledning til, at der sættes spørgsmålstegn ved 
deres forenelighed med EF-traktaten. Talrige planer er faktisk forbundet med restriktive 
betingelser for at opnå byggetilladelse, navnlig i landområderne, hvilket gør, at udstedelsen af 
byggetilladelser forbeholdes bestemte personkategorier.

Derfor sendte Kommissionen den 27. juni 2007 Irland en åbningsskrivelse med anmodning 
om oplysninger om visse regionaludviklingsplaner. Kommissionen ønskede nemlig at få 
fastslået, om regler om, at visse kriterier først skal være opfyldt, inden der kan udstedes 
tilladelse til beboelse, er forenelige med EF-traktatens artikel 43 og 56, hvori der garanteres 
hhv. fri etableringsret og frie kapitalbevægelser.

De regler, Kommissionen pegede på, kunne vanskeligt overholdes af borgere fra andre 
medlemsstater, såsom kravet om tidligere at have boet i regionen eller have 
familiemedlemmer her, for slet ikke at tale om at være lokalt beskæftiget med aktiviteter i 
tilknytning til jorden.

Efter drøftelser med Kommissionen sendte de irske myndigheder den 30. september 2008 et 
cirkulære til samtlige irske regioner og bad dem kontrollere, om deres udviklingsplaner var 
forenelige med EF-traktatens artikel 43 og 56, samt i benægtende fald bringe dem i 
overensstemmelse med fællesskabsprincipperne. Planerne skal især tage højde for ønsket om 
at etablere sig i den pågældende region.

Ifølge de senere oplysninger, som Kommissionen modtog den 30. marts 2009, har halvdelen 
af regionerne erklæret, at de overholder cirkulæret, mens den anden halvdel enten allerede har 
ændret deres udviklingsplan eller er i færd hermed. Specielt er regionen Galway i kontakt med 
det kompetente ministerium for at finde ud af, hvilke skridt der skal tages for at sikre, at dens 
udviklingsplan lever op til bestemmelserne.

Kommissionen ønsker dog at understrege, at kravet om efterfølgende beboelse som en 
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betingelse for at opnå byggetilladelse ikke nødvendigvis er uforeneligt med de friheder, 
traktaten garanterer, så længe en sådan betingelse ikke anvendes diskriminerende og tilstræber 
et fastsat mål af almen interesse, såsom at sørge for opretholdelse af det lokale erhvervsliv, 
bl.a. ud over blot turistsektoren.

Konklusion

Eftersom der ikke påpeges forhold, der viser en diskriminerende anvendelse af klausulen 
(enurement clause), mener Kommissionen ikke, at andragendet godtgør nogen krænkelse af 
fællesskabsretten."

4. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"På mødet i Udvalget for Andragender den 3. november 2009 gjorde andrageren opmærksom 
på en anden type begrænsning, der er knyttet til anvendelsen af klausulen om 
beboelsesmindsteperioder (enurement clause), som forbyder boligejere, der er underkastet 
denne klausul, at sælge til personer, som ikke opfylder de kriterier, der førte til udstedelsen af 
byggetilladelsen, hvilket gælder i syv år efter opførelsen. I tilfælde af finansielle problemer og 
manglende betaling af pantet er bankerne imidlertid ikke selv omfattet af denne begrænsning 
og kan sælge huset til enhver interesseret køber.

De tilstedeværende medlemmer af Parlamentet stillede desuden flere spørgsmål om 
forskelsbehandling ved salg, status for den overtrædelsesprocedure, som Kommissionen har 
indledt mod Irland, og om hvorvidt ikrafttrædelsen af chartret om grundlæggende rettigheder i 
den nye Lissabontraktat ændrer noget ved situationen.

For det første må Kommissionen understrege grænserne for sin indgriben, som fremgår af 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Således kan traktatens bestemmelser 
om fri bevægelighed ifølge fast retspraksis ikke anvendes på aktiviteter, hvor alle elementer er 
isoleret inden for én medlemsstat.

Det følger heraf, at den fordel, de irske banker fik i forbindelse med salg af boliger beliggende 
i Irland og underkastet klausulen om beboelsesmindsteperioder, ikke i sig selv kan anses for at 
være uforenelig med principperne om fri bevægelighed, når der ikke forekommer et 
grænseoverskridende aspekt.

Kommissionen kan således kun undersøge foreneligheden af klausulen om 
beboelsesmindsteperioder med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i forhold 
til kriterierne for udstedelse af byggetilladelse. Hvis de valgte kriterier gør det umuligt eller 
vanskeligere for en borger fra en anden medlemsstat at få en byggetilladelse, bør 
Kommissionen undersøge deres forenelighed med reglerne om fri bevægelighed.

I den overtrædelsesprocedure, der er blevet indledt mod Irland, anfægtes foreneligheden af 
visse principper således, bl.a. et kriterium om tidligere bopæl, familiemedlemmers tidligere 
tilstedeværelse og udøvelsen af meget specifikke aktiviteter.

Som angivet i det første svar har de irske myndigheder tidligere, i september 2008, anmodet 
alle regioner om at undersøge og evt. revidere deres udviklingsplaner for at tage højde for 



PE426.896v02-00 4/4 CM\810929DA.doc

DA

princippet om etableringsfrihed. Et vist antal (halvdelen) har erkendt, at de må tilpasse deres 
regionale udviklingsplan.

I mellemtiden er alle de regionale udviklingsplaner udløbet. Regionen Galway er således i 
fuld gang med at vedtage sin nye plan. Denne procedure sker i etaper, bl.a. en generel høring, 
og vil være temmelig lang. Det kompetente ministerium, "Department of the Environment, 
Heritage and Local Government", skal obligatorisk høres om ændringsforslagene og kan 
således kontrollere, at de retningslinjer, der blev udsendt i september 2008, overholdes.

Konklusioner

Under disse omstændigheder ønsker Kommissionen ikke at forfølge regler, der allerede er 
forældede, og som er under ændring. Enhver vedtagelse af nye, potentielt diskriminerende 
regler i de nye regionale udviklingsplaner, som Kommissionen måtte blive gjort opmærksom 
på, skal imidlertid vurderes under hensyntagen til de grundlæggende principper i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde."


