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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

26.10.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορές 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 και 2009/1049

σχετικά με τον νόμο για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της Βαλένθια (πρώην 
LRAU, νυν LUV) 

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι περιλήψεις των αναφορών περιέχονται στις διάφορες παλαιότερες Ανακοινώσεις προς τα 
Μέλη (CM). 
Τα έγγραφα αναφοράς είναι τα εξής:
για την 0985-02 CM 650375· για την 1112-02 CM 650375·
για την 0609-03 CM 650375· για την 0732-03 CM 650375·
για την 0107-04 CM 650375· για την 0926-04 CM 650375·
για την 0445-05 CM 650375· για την 0470-05 CM 650375·
για την 0566-05 CM 650375· για την 0875-05 CM 650375·
για την 0877-05 CM 650375· για την 0895-05 CM 650375·
για την 0254-06 CM 723402· για την 0443-06 CM 679806·
για την 0124-07 CM 713621· για την 0308-07 CM 747542· 
για την 0309-07 CM 747544· για την 0391-07 CM 747545·
για την 0392-07 CM 720418· για την 0397-07 CM 713873·
για την 0451-07 CM 720418· για την 0475-07 CM 720508·
για την 0476-07 CM 720508· για την 0478-07 CM 720508·
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για την 0538-07 CM 720418· για την 0542-07 CM 720512·
για την 0544-07 CM 720512· για την 0546-07 CM 720513·
για την 0557-07 CM 720512· για την 0558-07 CM 720512·
για την 0580-07 CM 729464· για την 0608-07 CM 720517·
για την 0609-07 CM 720517· για την 0610-07 CM 720517·
για την 0611-07 CM 720517· για την 0612-07 CM 720517·
για την 0617-07 CM 720517· για την 0618-07 CM 720517·
για την 0619-07 CM 723402· για την 0620-07 CM 723402·
για την 0622-07 CM 747547· για την 0752-07 CM 747543·
για την 1051-07 CM 746030· για την 1058-07 CM 746031 ·

0478/2009:
Η αναφέρουσα εκφράζει την ανησυχία της για την κατάσταση που αντιμετωπίζει το χωριό 
της, ιδίως κοντά στο σημείο όπου βρίσκεται η κατοικία της. Διατυπώνει καταγγελίες για 
πολεοδομική απάτη, εμπρησμό, παράνομη κοπή δέντρων και πλαστογράφηση εγγράφων και 
τεχνικών πληροφοριών για τη διευκόλυνση της οικοδομικής δραστηριότητας. Ισχυρίζεται 
επίσης ότι δεν δημοσιεύονται προσκλήσεις για υποβολή προσφορών για σχέδια κατασκευής 
κατοικιών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Επιπλέον, βάσει της νομοθεσίας για τον 
πολεοδομικό σχεδιασμό, στοιχεία του κτηματολογίου ακυρώνονται και πλαστογραφούνται, 
χωρίς να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. Η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να διερευνήσει επειγόντως την υπόθεση.

1049/2009:
Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι το υπουργείο στέγασης της περιφερειακής 
κυβέρνησης της Ανδαλουσίας και το δημοτικό συμβούλιο της La Carolina χαρακτήρισαν 
οικοδομήσιμη μια περιοχή στην οποία θα μπορούσαν να κατασκευαστούν 600 κοινωνικές 
κατοικίες. Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε το χωροταξικό σχέδιο, γεγονός που με τη σειρά 
του υποδηλώνει τον χαρακτηρισμό του έργου ως δημόσιας ωφελείας και την αναγκαστική 
απαλλοτρίωση της έκτασης. Ο αναφέρων διαφωνεί με την απόφαση αυτή και ισχυρίζεται ότι 
δεν ενημερώθηκε δεόντως. Το σχέδιο δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της επαρχίας 
Jaen στις 19.03.2009.

2. Παραδεκτό

Για το παραδεκτό των αναφορών, ανατρέξτε σε καθένα από τα παραπάνω έγγραφα CM.
η αναφορά 0478/2009 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Ιουλίου 2009·
η αναφορά 1049/2009 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Νοεμβρίου 2009.
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Η Επιτροπή επιθυμεί να ενημερώσει τους αναφέροντες σχετικά με την πρόοδο της 
διαδικασίας επί παραβάσει που κίνησε κατά της Ισπανίας σε σχέση με τη μη συμμόρφωση 
του νόμου για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της Βαλένθια (πρώην LRAU, νυν 
LUV) προς τους κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ.

Η αίτηση της Επιτροπής υποβλήθηκε στις 9 Ιουλίου 2008, με κωδικό αναφοράς C-306/08 
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Επιτροπή κατά Ισπανίας. Η Επιτροπή ζητεί από το Δικαστήριο να αποφανθεί ότι η Ισπανία 
δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ σχετικά με τη σύναψη 
συμβάσεων δημοσίων έργων1, και της οδηγίας 2004/18/ΕΚ σχετικά με τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών2, επειδή αναθέτει ολοκληρωμένα 
προγράμματα δράσης (PAIs) σύμφωνα με τον περιφερειακό νόμο για τον χωροταξικό και 
πολεοδομικό σχεδιασμό της Βαλένθια (LRAU και LUV). 

Οι αναφέροντες μπορούν να ενημερωθούν για την εξέλιξη της υπόθεσης που έχει 
παραπεμφθεί ενώπιον του ΔΕΚ μέσω του ιστοτόπου του Δικαστηρίου:

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

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2011.

Η Επιτροπή επιθυμεί να ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών για το αποτέλεσμα της 
απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C-308/06 Επιτροπή κατά Ισπανίας) σε 
σχέση με τη συμμόρφωση ορισμένων διατάξεων του νόμου για τον χωροταξικό και 
πολεοδομικό σχεδιασμό της Βαλένθια (πρώην LRAU, νυν LUV) προς τους κανόνες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ.

Η Επιτροπή κίνησε την υπόθεση C-306/08 κατά της Ισπανίας λόγω μη συμβατότητας 
ορισμένων διατάξεων της περιφερειακής νομοθεσίας χωροταξικής ανάπτυξης της Βαλένθια 
με τους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
υποστήριξε ότι το μέσο χωροταξικής ανάπτυξης που προβλέπεται στη νομοθεσία της 
Βαλένθια, γνωστό ως «planes de actuación integrada (PAI)», συνιστούσε συμβάσεις 
δημόσιων έργων όπου οι δήμοι ανέθεταν σε ιδιωτικούς φορείς την ανάπτυξη ορισμένων 
περιοχών και, επομένως, υπόκειντο στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις η 
οποία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση και τη διαφάνεια στις διαδικασίες ανάθεσης 
συμβάσεων. 
Η Ισπανία αμφισβήτησε αυτήν τη θέση και υποστήριξε, προς υπεράσπισή της, ότι τα PAI δεν 
ήταν δημόσιες συμβάσεις σε καμία περίπτωση και ότι δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής 
των κανόνων της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις. 
Με την απόφασή του της 26ης Μαΐου 2011, κατά της οποίας η Επιτροπή δεν διαθέτει 
δυνατότητα προσφυγής, το Δικαστήριο απέρριψε την αγωγή της Επιτροπής.
Το Δικαστήριο, ωστόσο, παρείχε στην απόφασή του ορισμένες χρήσιμες διευκρινίσεις. 
Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο επεσήμανε ότι, στο πλαίσιο της εφαρμοστέας εθνικής 
νομοθεσίας (LRAU και LUV), ορισμένες από τις δραστηριότητες των PAI θα μπορούσαν να 
αντιστοιχούν, εκ φύσεως, στις δραστηριότητες που αναφέρονται στην κατηγορία 12 στα 
παραρτήματα IA της οδηγίας 92/50 και IIA της οδηγίας 2004/18, σχετικά με τις υπηρεσίες οι 
οποίες αναφέρονται, αντιστοίχως, στο άρθρο 1, στοιχείο α), της οδηγίας 92/50 και στο 
άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο δ), της οδηγίας 2004/18. Επομένως, δεν μπορεί να 

                                               
1 Οδηγία 93/37/ΕΟΚ της 14ης Ιουνίου 199 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων 
δημοσίων έργων, ΕΕ L 199 199/54 της 9.8.1993, σ. 54.
2 Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ΕΕ L 134 της 
30.4.2004, σ. 114.
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αποκλειστεί ότι οι εν λόγω συμβάσεις θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως συμβάσεις 
δημόσιων υπηρεσιών οι οποίες υπόκεινται στις οδηγίες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις 
και, κατά συνέπεια, ότι οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης θα πρέπει να 
τηρούνται κατά την ανάθεση τέτοιου είδους συμβάσεων.

Συνεπώς, η γνώμη της Επιτροπής είναι ότι η απόφαση του Δικαστηρίου παρέχει περαιτέρω 
καθοδήγηση τόσο για τις δημόσιες αρχές όσο και για τα εθνικά δικαστήρια στην Ισπανία 
σχετικά με τους εφαρμοστέους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις κατά την ανάθεση των
PAI.

Επιπλέον, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η εν λόγω απόφαση δεν αποτελεί γενική επικύρωση 
της περιφερειακής νομοθεσίας χωροταξικής ανάπτυξης στη Βαλένθια. 

Οι διαδικασίες που κίνησε η Επιτροπή ενώπιον του Δικαστηρίου, και η σχετική απόφαση, 
επικεντρώθηκαν μόνο στις πτυχές της χωροταξικής νομοθεσίας της Βαλένθια που άπτονται 
των δημόσιων συμβάσεων. Ούτε οι δικαστικές διαδικασίες ούτε η απόφαση αναφέρθηκαν σε 
άλλες πτυχές της εν λόγω νομοθεσίας, όπως είναι τα ζητήματα απαλλοτριώσεων, ο 
περιβαλλοντικός αντίκτυπος, ο χαρακτηρισμός της αστικής χρήσης γης ή η καταλληλότητα 
της περιφερειακής πολιτικής για τη χωροταξική ανάπτυξη εν γένει. 

Οι αναφέροντες μπορούν να διαβάσουν το κείμενο της απόφασης στον ιστότοπο του 
Δικαστηρίου της ΕΕ:

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


