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Udvalget for Andragender

26.10.2011

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
Om: Andragende 2002/985, 2002/1112, 2003/609, 2003/732, 2004/107, 2004/926, 

2005/445, 2005/470, 2005/566, 2005/875, 2005/877, 2005/895, 2006/254, 
2006/443, 2007/124, 2007/308, 2007/309, 2007/391, 2007/392, 2007/397, 
2007/451, 2007/475, 2007/476, 2007/478, 2007/538, 2007/542, 2007/544, 
2007/546, 2007/557, 2007/558, 2007/580, 2007/608, 2007/609, 2007/610, 
2007/611, 2007/612, 2007/617, 2007/618, 2007/619, 2007/620, 2007/622, 
2007/752, 2007/1051, 2007/1058 , 2009/0478 og 2009/1049.

om loven om regulering af bymæssig bebyggelse i Valencia (den tidligere LRAU, der nu 
kaldes LUV) 

1. Sammendrag

De enkelte sammendrag kan findes i de tidligere meddelelser til medlemmerne. 
Referencerne er som følger:
For 0985-02 CM 650375 :For 1112-02 CM 650375 ;
For 0609-03 CM 650375 :For 0732-03 CM 650375 ;
For 0107-04 CM 650375 :For 0926-04 CM 650375 ;
For 0445-05 CM 650375 :For 0470-05 CM 650375 ;
For 0566-05 CM 650375 :For 0875-05 CM 650375 ;
For 0877-05 CM 650375 :For 0895-05 CM 650375 ;
For 0254-06 CM 723402 :For 0443-06 CM 679806 ;
For 0124-07 CM 713621 :For 0308-07 CM 747542 ;
For 0309-07 CM 747544 :For 0391-07 CM 747545 ;
For 0392-07 CM 720418 :For 0397-07 CM 713873 ;
For 0451-07 CM 720418 :For 0475-07 CM 720508 ;
For 0476-07 CM 720508 :For 0478-07 CM 720508 ;
For 0538-07 CM 720418 :For 0542-07 CM 720512 ;
For 0544-07 CM 720512 :For 0546-07 CM 720513 ;
For 0557-07 CM 720512 :For 0558-07 CM 720512 ;
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For 0580-07 CM 729464 :For 0608-07 CM 720517 ;
For 0609-07 CM 720517 :For 0610-07 CM 720517 ;
For 0611-07 CM 720517 :For 0612-07 CM 720517 ;
For 0617-07 CM 720517 :For 0618-07 CM 720517 ;
For 0619-07 CM 723402 :For 0620-07 CM 723402 ;
For 0622-07 CM 747547 :For 0752-07 CM 747543 ;
For 1051-07 CM 746030 :For 1058-07 CM 746031 ;

0478/2009:
Andrageren udtrykker bekymring over situationen i hendes landsby, navnlig nær hendes 
bolig. Hun fremsætter påstande om svigagtig planlægning, påsatte brande, ulovlig 
træfældning og forfalskninger af dokumenter og tekniske oplysninger for at fremme 
byggeriet. Hun hævder også, at der ikke offentliggøres udbud for EU-finansieret boligbyggeri. 
Derudover sker der inden for rammerne af byplanlægningslovgivningen det, at 
registreringsdata ugyldiggøres og forfalskes, alt imens de berørte holdes hen i det uvisse. 
Andrageren opfordrer indtrængende Europa-Parlamentet til at undersøge situationen.

1049/2009:
Andrageren klager over, at boligministeriet i den andalusiske regionale regering og byrådet i 
La Carolina har øremærket et område til bymæssig bebyggelse og opførelse af 600 sociale 
boliger. Byrådet har godkendt byplanen, som dermed indebærer en erklæring om almen nytte 
og tvangsekspropriering af grundene. Andrageren anfægter denne beslutning, idet han hævder 
ikke at være blevet behørigt underrettet. Planen blev offentliggjort i provinsen Jaéns officielle 
tidende den 19. marts 2009.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Det besluttes separat for hvert enkelt af de ovenstående CM-dokumenter, om andragendet 
opfylder betingelserne for behandling.
0478/2009 Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. juli 2009).
1049/2099 Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. november 
2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Kommissionen vil gerne oplyse andragerne om status for den overtrædelsesprocedure, 
Kommissionen har indledt mod Spanien som følge af manglende overensstemmelse mellem 
loven om regulering af bymæssig bebyggelse i Valencia (den tidligere LRAU, der er blevet 
erstattet af LUV) og EU's regler om offentlige indkøb.

Kommissionen ansøgning blev indgivet den 9. juli 2008 og blev registreret som sag C-306/08 
Kommissionen mod Spanien. Kommissionen anmodede Domstolen om at bekendtgøre, at 
Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til direktiv 93/37/EØF om offentlige bygge-
og anlægskontrakter1 og direktiv 2004/18/EF om offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige 

                                               
1 Rådets direktiv 93/37/EØF af 14. juni 1993 om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af 
offentlige bygge- og anlægskontrakter, EFT L 199 af 9.8.1993, s. 54.
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tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter1 ved at tildele 
programmer om integreret handling i overensstemmelse med loven om regulering af 
bymæssig bebyggelse i regionen Valencia (LRAU og LUV). 

Andragerne kan følge sagens udvikling ved Domstolen på EF-Domstolens hjemmeside:

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=da"

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 26. oktober 2011

"Kommissionen vil gerne ajourføre Udvalget for Andragender vedrørende udfaldet af EU-
Domstolens dom (C-306/08 Kommissionen mod Spanien) om overensstemmelse mellem 
visse bestemmelser i loven om regulering af bymæssig bebyggelse i Valencia (den tidligere 
LRAU, der er blevet erstattet af LUV) og EU's regler om offentlige indkøb.

Kommissionen rejste sag C-306/08 mod Spanien, fordi nogle af bestemmelserne i loven om 
regulering af bymæssig bebyggelse i regionen Valencia var i strid med og EU's regler om 
offentlige indkøb. I den forbindelse anførte Kommissionen, at det arealudviklingsinstrument, 
der omhandles i Valencias lovgivning og kaldes "planes de actuación integrada" (PAI), 
udgjorde offentlige bygge- og anlægskontrakter, hvorved de kommunale myndigheder 
overdrog udviklingen af visse arealer til private bygherrer, og derved var underlagt EU-
lovgivningen om offentlige indkøb, i henhold hvortil der sikres ligebehandling og 
gennemsigtighed i udbudsproceduren. 
Spanien anfægtede denne holdning og anførte til sit forsvar, at PAI'er slet ikke var offentlige 
kontrakter, og at de faldt fuldstændig uden for anvendelsesområdet for EU's regler om 
offentlige indkøb. 
Domstolen afviste Kommissionens sag ved dom af 26. maj 2011, som Kommissionen ikke 
har mulighed for at appellere.
Domstolen dom har imidlertid tydeliggjort nogle elementer. Domstolen specificerede bl.a., at 
nogle af de af PAI omfattede aktiviteter i deres natur, i henhold til gældende national 
lovgivning (LRAU og LUV), kunne svare til aktiviteterne i kategori 12 i bilag IA til direktiv 
92/50 og bilag IIA til direktiv 2004/18 vedrørende de tjenester, der henvises til i henholdsvis 
artikel 1, litra a), i direktiv 92/50 og artikel 1, stk. 2, litra d), i direktiv 2004/18. Det kan derfor 
ikke udelukkes, at disse kontrakter kunne betegnes som offentlige bygge- og 
anlægskontrakter, som henhører under EU's direktiver om offentlige indkøb, og at princippet 
om gennemsigtighed og ligebehandling derfor skal overholdes ved tildelingen af sådanne 
kontrakter.

Kommissionen er derfor af den opfattelse, at Domstolens dom giver yderligere vejledning for 
både de offentlige myndigheder og de nationale domstole i Spanien vedrørende reglerne om 
offentlige indkøb ved tildeling af PAI.

Kommissionen bemærker endvidere, at denne dom ikke er en generel validering af 
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og 
anlægskontrakter, EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114.
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lovgivningen om regulering af bymæssig bebyggelse i Valencia. 

Sagen, som Kommissionen indbragte for Domstolen, og dommen drejede sig udelukkende om 
de offentlige indkøbsaspekter ved loven om regulering af bymæssig bebyggelse i Valencia. 
Hverken retssagen eller dommen omhandlede andre aspekter af denne lovgivning, såsom 
eksproprieringsspørgsmål, miljøpåvirkning, bymæssig arealanvendelse, eller hvorvidt den 
regionale arealudviklingspolitik generelt er hensigtsmæssig. 

Andragerne kan finde domsteksten via EU-Domstolens websted:

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=da"


