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Tárgy: A 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. és 2009/1049. számú petíciók

a valenciai terület- és városrendezési törvényről (korábbi LRAU, jelenlegi LUV) 

1. A petíció összefoglalása

Az összefoglalások megtalálhatók a képviselőkhöz intézett különböző korábbi 
közleményekben. 
Hivatkozási számok:
0985-02: CM 650375; 1112-02: CM 650375;
0609-03: CM 650375; 0732-03: CM 650375;
0107-04: CM 650375; 0926-04: CM 650375;
0445-05: CM 650375; 0470-05: CM 650375;
0566-05: CM 650375; 0875-05: CM 650375;
0877-05: CM 650375; 0895-05: CM 650375;
0254-06: CM 723402; 0443-06: CM 679806;
0124-07: CM 713621; 0308-07: CM 747542;
0309-07: CM 747544; 0391-07: CM 747545;
0392-07: CM 720418; 0397-07: CM 713873;
0451-07: CM 720418; 0475-07: CM 720508;
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0476-07: CM 720508; 0478-07: CM 720508;
0538-07: CM 720418; 0542-07: CM 720512;
0544-07: CM 720512; 0546-07: CM 720513;
0557-07: CM 720512; 0558-07: CM 720512;
0580-07: CM 729464; 0608-07: CM 720517;
0609-07: CM 720517; 0610-07: CM 720517;
0611-07: CM 720517; 0612-07: CM 720517;
0617-07: CM 720517; 0618-07: CM 720517;
0619-07: CM 723402; 0620-07: CM 723402;
0622-07: CM 747547; 0752-07: CM 747543;
1051-07: CM 746030; 1058-07: CM 746031;

A 0478/2009. számú petíció:
A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a faluját, és elsősorban a lakóhelye környezetét 
érintő helyzet miatt. Azt állítja, hogy csalás történt a tervezés során, továbbá gyújtogatásról, 
illegális fakivágásról, valamint az iratok és a műszaki információk meghamisításáról számol 
be, melyek az építkezés megkönnyítése érdekében történtek. Azt állítja továbbá, hogy az EU 
által finanszírozott lakásépítési projektek részére nem írnak ki pályázatot. Továbbá a 
várostervezési jogszabályok értelmében a nyilvántartási adatokat megsemmisítik és 
meghamisítják, az érintetteket pedig nem tájékoztatják. A petíció benyújtója arra kéri az 
Európai Parlamentet, hogy sürgősen vizsgálja ki az ügyet.

Az 1049/2009. számú petíció:
A petíció benyújtója panaszt tesz amiatt, hogy a Consejería de Vivienda de la Junta de 
Andalucía (Andalúzia képviselőtestületének regionális lakásügyi minisztériuma) és La 
Carolina önkormányzata egy földalap létrehozásában állapodott meg, és ennek következtében 
600 lakás építése válik lehetővé a támogatott lakásépítési program (VPO) keretében. Az 
önkormányzat jóváhagyta a földterületek kijelölését, egyben azok közhasznúvá nyilvánítását 
és kisajátítását is, ami ellen a petíció benyújtója tiltakozik, mivel állítása szerint nem kapott 
kellő tájékoztatást. Jaen tartomány hivatalos lapja a projektet 2009. március 19-én tette közzé.

2. Elfogadhatóság

Az elfogadhatóságra vonatkozó tájékoztatás megtalálható az egyes említett petíciókban.
A 0478/2009. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. július 7.
Az 1049/2009. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november 11.
Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

A Bizottság naprakész tájékoztatással kíván szolgálni a petíció benyújtói számára a jogsértési 
eljárással jelenlegi állásáról, amely eljárást a Bizottság indította Spanyolország ellen a 
valenciai terület- és városrendezési törvény (korábbi LRAU, jelenlegi LUV) és az európai 
uniós közbeszerzési szabályok összeegyeztethetetlenségének tárgyában.

A Bizottság 2008. július 9-én nyújtotta be keresetét, amelyet a C-306/08. sz. Bizottság kontra 
Spanyolország ügyként vettek nyilvántartásba. Keresetében a Bizottság felkéri a Bíróságot 
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annak megállapítására, hogy Spanyolország nem tett eleget az építési beruházásra irányuló 
közbeszerzési szerződésekről szóló 93/37/EGK irányelv1 és az építési beruházásra, az 
árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződésekről szóló 
2004/18/EK irányelv2 értelmében fennálló kötelezettségeinek azáltal, hogy az integrált 
cselekvési programokat (PAI-k) a regionális valenciai terület- és városrendezési törvény 
(LRAU és LUV) alapján ítélte oda. 

A petíció benyújtói az Európai Bíróság honlapján keresztül figyelemmel kísérhetik az EB 
által vizsgált ügy fejleményeit:

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

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2011. október 26.

A Bizottság naprakész tájékoztatással kíván szolgálni a Petíciós Bizottság számára az Európai 
Unió Bíróságának a C-306/08. sz. Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság ügyben a 
valenciai terület- és városrendezési törvény (korábbi LRAU, jelenlegi LUV) és az európai 
uniós közbeszerzési szabályok összeegyeztethetőségének tárgyában hozott ítéletéről.

A Bizottság C-306/08. sz. alatt eljárást indított Spanyolország ellen, mivel a regionális 
területfejlesztésről szóló valenciai jogszabály bizonyos rendelkezései nem voltak 
összeegyeztethetők az uniós közbeszerzési szabályokkal. Ezzel összefüggésben a Bizottság 
azzal érvelt, hogy a valenciai jogszabályban előirányzott területfejlesztési eszköz (amely 
planes de actuación integrada, PAI néven ismert) olyan, építési beruházásra irányuló 
közbeszerzési szerződéseket ölelt fel, amelyek keretében az önkormányzatok bizonyos 
területek fejlesztésével magánfejlesztőket bíztak meg, és amelyek odaítélési eljárása ezért az 
egyenlő bánásmódot és átláthatóságot garantáló európai közbeszerzési jogszabályok hatálya 
alá tartozik. 
Spanyolország vitatta ezt az álláspontot, és azt hozta fel saját védelmére, hogy a PAI-k 
egyáltalán nem tekinthetők közbeszerzési szerződéseknek, és teljes mértékben az uniós 
közbeszerzési jogszabályok hatályán kívül esnek. 
2011. május 26-án hozott ítéletében – amely ellen a Bizottságnak nincs módja fellebbezni – a 
Bíróság elutasította a Bizottság keresetét.
A Bíróság ítéletében ugyanakkor tisztázott néhány fontos kérdést. A Bíróság így különösen 
azt pontosította, hogy az alkalmazandó nemzeti jogszabályok (az LRAU és a LUV) 
értelmében a PAI-kba felvett egyes tevékenységek természetüknél fogva a 92/50/EK irányelv 
IA. mellékletének 12. csoportjában és a 2004/18/EK irányelv IIA. mellékletében hivatkozott 
tevékenységeknek felelhetnek meg, amelyek a 92/50/EK irányelv 1. cikkének a) pontjában, 
illetve a 2004/18/EK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének d) pontjában hivatkozott 
szolgáltatásokkal kapcsolatosak. Ezért nem zárható ki, hogy a szóban forgó szerződések az 
uniós közbeszerzési irányelvek hatálya alá tartozó közbeszerzési szerződéseknek 

                                               
1 Az 1993. június 14-i 93/37/EGK irányelv az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról (HL L 199., 1993.8.9., 54. o.)
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/18/EK irányelve az építési beruházásra, az 
árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak 
összehangolásáról (HL L 134., 2004.4.30., 114. o.)
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minősíthetők, amelyek odaítélésekor ezért tiszteletben kell tartani az átláthatóság és az 
egyenlő bánásmód elvét.

Következésképpen a Bizottság álláspontja szerint a Bíróság ítélete a hatóságok és a spanyol 
nemzeti bíróságok számára egyaránt további útmutatást tartalmaz a PAI-k odaítélésekor 
alkalmazandó közbeszerzési jogszabályokról.

A Bizottság továbbá megjegyzi, hogy az ítélet nem értelmezhető úgy, mint amely 
összességében megerősítené a valenciai regionális területfejlesztési jogszabályok 
megfelelőségét. 

A Bizottság által a Bíróság előtt indított eljárás és a meghozott ítélet a valenciai 
területfejlesztési jogszabályokat kizárólag közbeszerzési szempontból vizsgálta. A bírósági 
eljárás és az ítélet sem utalt a szóban forgó jogszabályok egyéb vonatkozásaira, mint például a 
kisajátítással kapcsolatos kérdésekre, a környezetre gyakorolt hatásokra, a városi telkek 
besorolására vagy általában véve a regionális területfejlesztési politika megfelelőségére. 

A petíció benyújtói az Európai Unió Bíróságának honlapján megtekinthetik az ítélet szövegét:

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


