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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1477/2008 dėl neteisėtos nuostatos dėl minimalaus gyvenimo 
laiko, į kurį atsižvelgiant išduodami gyvenamųjų namų statybos leidimai 
Golvėjuje (Airija), kurią pateikė Airijos pilietis Thomas Doorny

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas abejoja, kad Golvėjaus (Airija) vietos valdžios institucijų taikoma
nuostata dėl minimalaus gyvenimo laiko yra teisėta. Pagal šią normą už miestų plėtrą 
atsakinga valdžios institucija gyvenamųjų namų statybos leidimus gali išduoti tuomet, jeigu 
laikomasi tam tikrų sąlygų (pavyzdžiui, gyvenimo laiko). Peticijos pateikėjas mano, kad šia 
nuostata skatinami vietos statybos rangovai ir diskriminuojami paprasti piliečiai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. kovo 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gegužės 15 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Golvėjaus regione taikoma išdavimo (angl. enurement) 
nuostata, pagal kurią išduodami kai kurie statybos leidimai.

Pavyzdžiui, pagal Golvėjaus regiono regioninės administracijos parengtas gaires kai kurių 
rūšių statybos leidimai išduodami, jeigu laikomasi sąlygos vėliau gyventi pastate, kuriam 
išduotas leidimas, gyventi leidžiama tik tam tikriems asmenims: savininkui, jo vaikams, 
paveldėtojams, testamento vykdytojams, turto administratoriams, žemės ūkio ar susijusią 
veiklą vykdantiems asmenims, į šalį grįžtantiems buvusiems emigrantams arba asmenims, 
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turintiems vykdyti veiklą šiame regione. Gaeltaecht regione taip pat gali būti taikomas kalbos 
kriterijus. Ši nuostata paprastai taikoma 7 metus, bet Gaeltaecht regione gali būti taikoma 15 
metų.

Šie apribojimai daugiausia taikomi kaimo plėtros projektams pagal patvirtintą 2003–2009 m. 
regiono plėtros planą.

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad nuostata taikoma tik atskiriems asmenims, o ne 
statytojams, bet prie peticijos pridėtais administraciniais dokumentais tai neįrodoma.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Visų pirma Komisija nori pažymėti, kad neatrodo, jog tokios nuostatos netaikant statybos 
rangovams pažeidžiamos EB sutarties normos. Iš tikrųjų statybos rangovas stato būstus 
siekdamas vėliau juos parduoti atskiriems asmenims, todėl jam asmeniškai nebūtų galima 
taikyti sąlygos gyventi savo statomuose pastatuose nekeliant klausimo dėl jo ekonominės 
veiklos. Tačiau nekilnojamojo turto projektams išduodamiems leidimams gali būti taikomos 
sąlygos dėl būsimų pastatų gyventojų.

Apskritai Komisija praneša Europos Parlamentui, kad dėl Airijos regionų plėtros planų jau 
kilo klausimų, susijusių su jų suderinamumu su EB sutartimi. Iš tikrųjų daugelyje planų 
nurodytos ribojamosios statybos leidimų gavimo, visų pirma kaime, sąlygos, ir statybos 
leidimai išduodami tik tam tikriems asmenims.

Todėl 2007 m. birželio 27 d. Komisija išsiuntė oficialų pranešimą, prašydama Airijos pateikti 
informaciją apie tam tikrus regionų plėtros planus. Iš tikrųjų Komisija norėjo patikrinti, ar 
priemonės, kuriose nustatyta, kad tam tikri konkretūs kriterijai turi būti iš anksto įgyvendinti, 
kad būtų galima išduoti būsto statybos leidimą, suderinamos su EB sutarties 43 ir 56 
straipsniais, kuriuose atitinkamai užtikrinama įsisteigimo laisvė ir laisvas kapitalo judėjimas.

Komisijos nurodytas priemones, pavyzdžiui, prievolę anksčiau gyventi regione arba turėti ten 
gyvenančių šeimos narių, arba vietoje dirbti su žemės ūkiu susijusį darbą, sunkiai galėjo 
įgyvendinti kitų valstybių narių piliečiai.

Po diskusijų su Komisija Airijos valdžios institucijos 2008 m. rugsėjo 30 d. išsiuntė 
aplinkraštį visiems Airijos regionams, prašydamos jų patikrinti, ar jų plėtros planai atitinka
EB sutarties 43 ir 56 straipsnius, ir, jei neatitinka, suderinti juos su Bendrijos principais. 
Planuose visų pirma turi būti atsižvelgiama į norą įsikurti susijusiame regione.

Pagal paskutinę 2009 m. kovo 30 d. Komisijos gautą informaciją pusė regionų pranešė, kad 
jie atitinka aplinkraščio nuostatas, o kita pusė arba jau pakeitė savo plėtros planus, arba šiuo 
metu keičia. Golvėjaus regionas visų pirma palaiko ryšius su kompetentinga ministerija,
aptardamas veiksmus, kurių reikia imtis siekiant užtikrinti jo plėtros plano suderinamumą.

Tačiau Komisija nori pabrėžti, kad išduodant statybos leidimą taikoma sąlyga vėliau gyventi 
pastatytame name nebūtinai yra nesuderinama su Sutartimi užtikrinamomis laisvėmis, kai 
tokia sąlyga netaikoma diskriminuojant ir atitinka nustatytą bendros svarbos tikslą, 
pavyzdžiui, vietovėje išlaikyti ekonominę veiklą, visų pirma ne turizmo sektoriuje.
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Išvada

Nesant įrodymų, kad išdavimo nuostata taikoma diskriminuojant, Komisija mano, jog
peticijoje nenurodomas Bendrijos teisės pažeidimas.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„2009 m. lapkričio 3 d. vykusiame Peticijų komiteto posėdyje peticijos pateikėjas nurodė 
kitos rūšies apribojimą, susijusį su išdavimo nuostatos taikymu, – juo draudžiama būstų 
savininkams, kuriems taikoma ši nuostata, 7 metus po statybų perparduoti juos asmenims, 
neatitinkantiems kriterijų, pagal kuriuos išduotas statybos leidimas. Tačiau kilus finansinėms 
problemoms ir nemokant paskolos už įkeistą nekilnojamąjį turtą, bankams šis apribojimas 
netaikomas ir jie gali perparduoti namą bet kokiam suinteresuotajam pirkėjui.

Be to, dalyvavę Europos Parlamento nariai uždavė kelis klausimus dėl diskriminavimo 
parduodant, pažeidimo nagrinėjimo procedūros, kurią Komisija pradėjo prieš Airiją, padėties 
ir to, ar įsigaliojus naujojoje Lisabonos sutartyje nurodytai Pagrindinių teisių chartijai padėtis 
kažkiek pasikeis.

Visų pirma Komisija turi pabrėžti, kad jos veiksmai ribojami pagal tas pačias Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) nuostatas. Todėl pagal nusistovėjusią Teismo praktiką 
Sutarties nuostatos dėl laisvo judėjimo negali būti taikomos veiklai, kurios visi aspektai susiję
tik su viena valstybe nare.

Todėl parduodant Airijoje esančius būstus, kuriems taikoma išdavimo nuostata, Airijos 
bankams suteikiamos naudos negalima laikyti nesuderinama su laisvo judėjimo principais, nes 
nėra tarptautinių elementų.

Taigi Komisija išdavimo nuostatos suderinamumą su SESV gali nagrinėti tik lygindama 
statybos leidimo išdavimo kriterijus. Jei kitos valstybės narės piliečiui dėl nustatytų kriterijų 
neįmanoma arba sunkiau gauti statybos leidimą, Komisija turi nagrinėti jų suderinamumą 
atsižvelgdama į laisvo judėjimo taisykles.

Taigi prieš Airiją pradėjus šiuo metu vykdomą pažeidimo nagrinėjimo procedūrą užginčytas 
kai kurių kriterijų, visų pirma ankstesnio gyvenimo, ankstesnio šeimos narių gyvenimo arba 
labai konkrečios veiklos vykdymo kriterijų, suderinamumas.

Kaip nurodyta pradiniame atsakyme, Airijos valdžios institucijos 2008 m. rugsėjo mėn. 
paprašė visų regionų išnagrinėti ir galimai pakeisti savo plėtros planus, kad būtų atsižvelgta į 
įsisteigimo laisvės principą. Kai kurie regionai (pusė jų) pripažino, kad turi suderinti savo 
regiono plėtros planą.

Tuo metu visų regionų plėtros planų galiojimas baigėsi. Todėl Golvėjaus regionas šiuo metu 
vykdo naujo savo plano tvirtinimo procedūrą. Šią procedūrą sudaro tam tikri etapai, visų 
pirma bendros konsultacijos, ir ji gana ilga. Dėl ketinimų keisti planus turi būti privalomai 
konsultuojamasi su kompetentinga ministerija (Department of the Environment, Heritage and 
Local Government), todėl ši ministerija gali tikrinti, ar laikomasi 2008 m. rugsėjo mėn. 
išsiųstų gairių.



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

LT

Išvados

Šiomis aplinkybėmis Komisija nenori, kad toliau būtų taikomos neskaidrios taisyklės, kurios 
šiuo metu keičiamos. Tačiau naujuosiuose regionų plėtros planuose patvirtintos naujos 
taisyklės, kurios gali būti diskriminacinės ir apie kurias galėtų būti pranešta Komisijai, turėtų 
būti vertinamos atsižvelgiant į pagrindinius Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
principus.“


