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Tárgy: Thomas Doorny, ír állampolgár által benyújtott 1477/2008. számú petíció a 
lakóépületek építési engedélyének odaítélését a bennlakás minimális idejére 
vonatkozó feltételekhez kötő záradék tisztességtelen voltáról Galway-ben 
(Írország)

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója vitatja a galway-i (Írország) helyi hatóságok által alkalmazott, a 
bennlakás minimális idejére vonatkozó záradék tisztességes voltát.  A szóban forgó záradék 
lehetővé teszi a városfejlesztésért felelős hatóság számára, hogy a lakóépületek építési 
engedélyének kiadását bizonyos feltételekhez kösse (például a bennlakás időtartamához). A 
petíció benyújtója úgy véli, hogy e záradék a helyi építési vállalkozóknak kedvez, miközben 
megkülönböztetést alkalmaz az átlagpolgárokkal szemben.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 12. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. május 15.

A petíció benyújtója azt kifogásolja, hogy Galway-régió bizonyos építési engedélyek
kiadásakor az ingatlan értékesítését korlátozó záradékokat (enurement clause) alkalmaz.
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Ebből kifolyólag a Galway-régió regionális vezetése által kidolgozott iránymutatások szerint 
bizonyos építési engedélyek kiadását az építési engedélyben szereplő épület meghatározott 
személyek lakóhelyeként történő használatához kötik: a tulajdonos, gyermekei, örökösei, a 
végrendelet végrehajtói, a vagyonkezelők, a mezőgazdaságban vagy ahhoz kapcsolódó 
területeken tevékenykedő személyek, az országba visszatérő, korábban kivándorolt 
személyek, valamint azok, akiknek e területen kell élniük. Gaeltaecht régiójában a nyelvi 
követelmények is idetartozhatnak. A záradék alkalmazási ideje általában 7 év, de Gaeltaecht 
térségében 15 év is lehet.

E korlátozások alapvetően a vidéki térségek fejlesztését célzó projektekre vonatkoznak, és 
alapjukul a 2003–2009-es időszakra elfogadott fejlesztési terv szolgál.

A petíció benyújtója sérelmezi, hogy a záradék kizárólag magánszemélyekre vonatkozik, és 
az építési vállalkozókra nem alkalmazzák, bár ezt az állítást a petícióhoz melléklet 
közigazgatási dokumentumok nem támasztják alá.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban 

Először is a Bizottság kijelenti, hogy az EK-Szerződés rendelkezéseit nem sérti, hogy e 
záradékot nem alkalmazzák a építési vállalkozókra. Az építési vállalkozó azért épít lakásokat, 
hogy azokat magánszemélyek számára étékesítse, aminek következtében rá személy szerint 
nem lehet olyan kötelezettséget róni, hogy az általa épített épületben éljen anélkül, hogy ez ne 
veszélyeztetné gazdasági tevékenységét. Mindenesetre az ingatlanokkal kapcsolatos 
projektekre kiadott engedélyek végeredményben tartalmazhatnak az elkészült épületek lakóira 
vonatkozó feltételeket.

A Bizottság arról tájékoztatja az Európai Parlamentet, hogy az ír területfejlesztési terveket 
már megvizsgálták az EK-Szerződéssel való összhangjuk szempontjából. Számos terv 
valóban tartalmaz az építési engedély megszerzésére vonatkozó, korlátozó feltételeket 
különösen a vidéki területeken, és az építési engedélyeket csak bizonyos személyek számára 
állítják ki.

A Bizottság ezért 2007. június 27-én felszólítást küldött Írországnak, amelyben az egyes 
regionális fejlesztési tervekről szóló tájékoztatást kért. A Bizottság meg akart bizonyosodni 
arról, hogy az engedélyek kiállítását előzetesen teljesítendő feltételekhez kötő intézkedések 
összhangban állnak az EK-Szerződésnek a letelepedés szabadságáról és tőke szabad 
mozgásáról szóló 43. és 56. cikkével.

A Bizottság által vizsgált intézkedéseknek – például korábbi lakhely a régióban, vagy a 
régióban lakó családtagok, vagy helyi munkavégzés a földműveléshez kapcsolódó 
tevékenységi területeken – más tagállamok állampolgárai csak nehezen tehettek volna eleget.

A Bizottsággal folytatott konzultációt követően az ír hatóságok 2008. szeptember 30-án 
körlevelet küldtek az összes ír régiónak, arra kérvén őket, hogy ellenőrizzék, fejlesztési 
terveik megfelelnek-e az EK-Szerződés 43. és 56. cikkének, valamint hogy amennyiben a 
válasz nemleges, úgy a terveket hozzák összhangba a közösségi alapelvekkel. A terveknek 
többek között figyelembe kellene venniük az érintett régióban történő letelepedésre irányuló 
szándékot.
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A Bizottsághoz 2009. március 30-án eljuttatott legfrissebb információk szerint a régiók fele 
úgy nyilatkozott, hogy terveik összhangban állnak a körlevél tartalmával, míg a régiók másik 
fele már módosította, vagy jelenleg módosítja fejlesztési tervét. Többek között Galway régiója 
is konzultációt folytat az illetékes minisztériummal arról, hogy milyen lépéseket tegyen 
fejlesztési tervének megfelelősége érdekében.

Ugyanakkor a Bizottság hangsúlyozza, hogy a beköltözést követő bennlakásra vonatkozó 
feltétel nem feltétlenül összeegyeztethetetlen a Szerződésben biztosított szabadságjogokkal, 
amennyiben e feltételt megkülönböztetés nélkül, a közérdeket szolgáló meghatározott cél 
érdekében alkalmazzák, például a helységben folytatott gazdasági tevékenységek, különös 
tekintettel az idegenforgalomtól eltérő tevékenységek fenntartására.

Következtetés

Mivel semmi sem utal a szóban forgó záradék diszkriminatív alkalmazására, a Bizottság úgy 
véli, hogy a petícióban jelzett esetben nincs szó a közösségi jog megsértéséről.”

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A Petíciós Bizottság 2009. november 3-i ülésén a petíció benyújtója a bentlakási (enurement) 
záradék alkalmazásával összefüggésben egy más típusú korlátozásról is említést tett, amely 
megtiltja a kérdéses záradék hatálya alá eső lakóingatlanok tulajdonosainak, hogy az építést 
követő 7 évben ingatlanjukat olyan személynek értékesítsék, aki nem felel meg az építési 
engedély kiadásához szükséges kritériumoknak. Pénzügyi gondok vagy a jelzáloghitel nem-
fizetése esetén azonban a bankok mentesülnek a fenti korlátozás alól, és bármely lehetséges 
vásárlónak továbbértékesíthetik a házat.

Az ülésen jelenlévő európai parlamenti képviselők több kérdést is feltettek a diszkriminatív 
értékesítési szabályokról, a Bizottság által Írország ellen megindított szabálysértési eljárás 
állásáról, valamint arról, hogy az új Lisszaboni Szerződés Alapjogi Chartájának hatályba 
lépése változtat-e valamit a helyzeten.

A Bizottság először is felhívja a figyelmet saját cselekvési lehetőségeinek korlátaira, melyek 
magukból az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) rendelkezéseiből 
fakadnak. Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint a Szerződés személyek szabad mozgására 
vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatók olyan tevékenységekre, melyek minden eleme 
egyetlen tagállamon belülre korlátozódik.

Mindebből következően azok az előnyök, amelyeket az ír bankok az Írországban található és 
a bentlakási záradék hatálya alá tartozó lakóingatlanok értékesítése terén élveznek, 
önmagukban nem tekinthetők összeegyeztethetetlennek a személyek szabad mozgásának 
elvével, miután nem tartalmaznak határokon átnyúló elemeket.

Tehát a Bizottság a záradék összeegyeztethetőségét az EUMSz. tükrében csupán az építési 
engedélyek kiadásával kapcsolatban vizsgálhatja. Ha a megszabott kritériumok egy másik 
tagállam polgára számára teszik lehetetlenné, vagy nehezítik meg az építési engedély 
megszerzését, a Bizottság köteles megvizsgálni összeegyeztethetőségüket a szabad mozgásra 
vonatkozó szabályokkal.
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Az Írországgal szemben jelenleg folyó szabálysértési eljárás ilyen alapon vitatja egyes 
kritériumok – nevezetesen a korábbi lakhelyre, a családtagok korábbi jelenlétére, illetve egyes 
sajátos tevékenységek gyakorlására vonatkozó feltételek – összeegyeztethetőségét.

Amint azt a korábbi válaszban jeleztük, az ír hatóságok 2008 szeptemberében valamennyi 
régiót felkérték, hogy ellenőrizzék, és amennyiben szükséges, igazítsák ki fejlesztési tervüket, 
a letelepedés szabadságának elvére figyelemmel. Néhányuk (az összes régió fele) elismerte, 
hogy ki kell igazítani regionális fejlesztési tervét.

Időközben valamennyi szóban forgó regionális fejlesztési terv lejárt. Így például Galway 
régiójában jelenleg folyik az új fejlesztési terv elfogadására irányuló eljárás. Ez az eljárás 
több szakaszból áll, többek között egy általános konzultációt is magába foglal, és időtartama 
meglehetősen hosszú. Kötelező jelleggel ki kell kérni továbbá az illetékes minisztérium, a 
Department of the Environment, Heritage and Local Government véleményét minden 
módosítási tervről, így az utóbbi ellenőrizni tudja a 2008 szeptemberében szétküldött 
iránymutatások betartását.

Következtetések

A Bizottság a fenti körülményekre tekintettel nem kíván eljárást kezdeményezni már elavult 
vagy módosítás alatt lévő szabályok miatt. Ugyanakkor amennyiben az új regionális 
fejlesztési tervek keretében a Bizottság tudomást szerez bármilyen, potenciálisan 
diszkriminatív új szabály elfogadásáról, azokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
alapelveinek fényében meg fogja vizsgálni.


