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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjonijiet 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 u 2009/1049.

dwar il-leġiżlazzjoni tal-ippjanar urban ta’ Valencia (preċedentement LRAU, attwalment 
LUV) 

1. Sommarji tal-petizzjonijiet

Is-sommarji jinsabu fid-diversi “Avviż lill-Membri” preċedenti. 
Ir-referenzi huma:
Għal 0985-02 CM 650375 ;Għal 1112-02 CM 650375 ;
Għal 0609-03 CM 650375 ;Għal 0732-03 CM 650375 ;
Għal 0107-04 CM 650375 ;Għal 0926-04 CM 650375 ;
Għal 0445-05 CM 650375 ;Għal 0470-05 CM 650375 ;
Għal 0566-05 CM 650375 ;Għal 0875-05 CM 650375 ;
Għal 0877-05 CM 650375 ;Għal 0895-05 CM 650375 ;
Għal 0254-06 CM 723402 ;Għal 0443-06 CM 679806 ;
Għal 0124-07 CM 713621 ;Għal 0308-07 CM 747542 ;
Għal 0309-07 CM 747544 ;Għal 0391-07 CM 747545 ;
Għal 0392-07 CM 720418 ;Għal 0397-07 CM 713873 ;
Għal 0451-07 CM 720418 ;Għal 0475-07 CM 720508 ;
Għal 0476-07 CM 720508 ;Għal 0478-07 CM 720508 ;
Għal 0538-07 CM 720418 ;Għal 0542-07 CM 720512 ;
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Għal 0544-07 CM 720512 ;Għal 0546-07 CM 720513 ;
Għal 0557-07 CM 720512 ;Għal 0558-07 CM 720512 ;
Għal 0580-07 CM 729464 ;Għal 0608-07 CM 720517 ;
Għal 0609-07 CM 720517 ;Għal 0610-07 CM 720517 ;
Għal 0611-07 CM 720517 ;Għal 0612-07 CM 720517 ;
Għal 0617-07 CM 720517 ;Għal 0618-07 CM 720517 ;
Għal 0619-07 CM 723402 ;Għal 0620-07 CM 723402 ;
Għal 0622-07 CM 747547 ;Għal 0752-07 CM 747543 ;
Għal 1051-07 CM 746030 ;Għal 1058-07 CM 746031 ;

0478/2009:
Il-petizzjonanta tesprimi tħassib dwar is-sitwazzjoni li qed taffettwa l-villaġġ tagħha, b’mod 
partikolari qrib ir-residenza tagħha. Hi tagħmel allegazzjonijiet ta’ ppjanar frodulenti, ħruq, 
twaqqigħ illegali ta’ siġar u l-falsifikazzjoni ta’ dokumenti u informazzjoni teknika biex tiġi 
ffaċilitata l-attività tal-bini. Hija tallega wkoll li mhuma qed jinħarġu l-ebda stediniet għall-
offerti għall-proġetti ta’ kostruzzjoni ta’ djar iffinanzjati mill-UE. Barra minn hekk, skont il-
leġiżlazzjoni għall-ippjanar urban, id-dejta tar-reġistru qed tiġi invalidata u ffalsifikata filwaqt 
li dawk ikkonċernati qed jitħallew fl-għama. Il-petizzjonanta tistieden b’urġenza lill-
Parlament Ewropew biex jinvestiga l-affarijiet.

1049/2009:
Il-petizzjonant jipprotesta kontra l-fatt li l-Ministeru tad-Djar tal-Gvern Reġjonali ta’ 
Andalusija u l-Kunsill Muniċipali ta’ La Carolina għażlu, bħala art għall-bini, żona fejn 
jistgħu jinbnew 600 residenza b’sussidju. Il-Kunsill Muniċipali approva l-arranġamenti għat-
taqsim f’żoni, li min-naħa tiegħu jinvolvi d-dikjarazzjoni tal-interess pubbliku komuni u x-xiri 
obbligatorju tal-art. Il-petizzjonant joġġezzjona għal dan u jsostni li ma ġiex notifikat kif 
suppost. Il-Gazzetta Uffiċjali tal-Provinċja ta’ Jaén ippublikat il-proġetti fid-19/03/2009.

2. Ammissibilità

L-ammissibilità tinsab f’kull referenza CM separata.
0478/2009 Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Lulju 2009;
1049/2009 Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Novembru 2009.
Il-Kummissjoni Ewropea ġiet mistiedna biex tagħti informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-
Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009.

Il-Kummissjoni tixtieq taġġorna lill-petizzjonanti dwar l-istadju tal-proċedura ta’ ksur mibdija 
mill-Kummissjoni kontra Spanja għan-nuqqas ta’ konformità tal-leġiżlazzjoni dwar l-ippjanar 
urban ta’ Valencia (preċedentement LRAU, attwalment LUV) mar-regoli tal-UE dwar l-
akkwist pubbliku.

L-applikazzjoni tal-Kummissjoni ġiet ippreżentata fid-9 ta’ Lulju 2008, bir-referenza C-
306/08 Kummissjoni v. Spanja. Il-Kummissjoni titlob lill-Qorti biex tiddikkjara li Spanja 
naqset milli tissodisfa l-obbligi tagħha skont id-Direttiva 93/37/KEE dwar kuntratti ta’ 
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xogħlijiet pubbliċi1, u d-Direttiva 2004/18/KE dwar kuntratti ta’ xogħlijiet, provvisti u 
servizzi pubbliċi2, billi assenjat Programmi Integrati ta’ Azzjoni (PAIs) skont il-leġiżlazzjoni 
dwar l-ippjanar urban ta’ Valencia  (LRAU u LUV). 

Il-petizzjonanti jistgħu isegwu l-iżviluppi tal-kawża quddiem il-QEĠ permezz tal-websajt tal-
Qorti Ewropea tal-Ġustizzja:

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

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2011

Il-Kummissjoni tixtieq taġġorna lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar ir-riżultat tas-sentenza 
tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (C-308/06 il-Kummissjoni v. Spanja) rigward il-
konformità ta’ xi dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni dwar l-ippjanar urban ta’ Valencia 
(preċedentement LRAU, attwalment LUV) mar-regoli tal-UE dwar l-akkwist pubbliku .

Il-Kummissjoni fetħet il-kawża C-306/08 kontra Spanja minħabba l-inkompatibilità ta’ wħud 
mid-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni dwar l-iżvilupp urban ta’ Valencia mar-regoli tal-UE 
tal-akkwist. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni argumentat li l-istrument għall-iżvilupp tal-art 
previst mil-leġiżlazzjoni ta’ Valencia magħruf bħala “planes de actuación integrada” (PAI), 
kien jikkostitwixxi kuntratti ta’ xogħlijiet pubbliċi fejn il-muniċipalitajiet fdaw lill-
iżviluppaturi privati bl-iżvilupp ta’ ċerti żoni u, għalhekk, kienu soġġetti għal-leġiżlazzjoni 
tal-akkwist pubbliku biex jiġu garantiti t-trattament ugwali u t-trasparenza fil-proċeduri tal-
għoti tagħhom. 
Spanja kkuntestat din il-pożizzjoni u biex tiddefendi l-opinjoni tagħha argumentat li l-PAIs 
assolutament ma kinux kuntratti pubbliċi, u li kompletament ma kinux jaqgħu fl-ambitu tar-
regoli tal-akkwist tal-UE. 
Permezz tas-sentenza tagħha tas-26 ta’ Mejju 2011, li kontriha l-Kummissjoni m’għandha 
ebda jedd tappella, il-Qorti ċaħdet ir-rikors tal-Kummissjoni.
Madankollu, il-Qorti pprovdiet xi kjarifiki utli fis-sentenza tagħha. B’mod partikolari, il-Qorti 
speċifikat li, skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli (l-LRAU u l-LUV), uħud mill-
attivitajiet li l-PAIs jinvolvu jistgħu jikkorrispondu, skont in-natura tagħhom, għall-attivitajiet 
imsemmija fil-Kategorija 12 fl-Annessi IA tad-Direttiva 92/50 u IIA tad-Direttiva 2004/18, 
marbuta mas-servizzi msemmija, rispettivament, fl-Artikolu 1(a) tad-Direttiva 92/50 u l-
Artikolu 1(2)(d) tad-Direttiva 2004/18. Għalhekk, ma jistax jiġi eskluż li dawk il-kuntratti 
jistgħu jiġu kkwalifikati bħala kuntratti tas-servizz pubbliku li huma soġġetti għad-Direttivi 
tal-UE dwar l-akkwist pubbliku, u għalhekk, li għandu jkun hemm konformità mal-prinċipji 
tat-trasparenza u tat-trattament ugwali meta jingħataw tali kuntratti.

Konsegwentement, skont il-Kummissjoni s-sentenza tal-Qorti qed tipprovdi aktar linji gwida 
kemm għall-awtoritajiet pubbliċi kif ukoll għall-qrati nazzjonali fi Spanja dwar ir-regoli tal-

                                               
1 Direttiva 93/37/KEE tal-14 ta’ Ġunju 1993 li tikkonċerna l-koordinament tal-proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti 
tax-xogħlijiet pubbliċi, ĠU L 199, 9.8.1993, p.54.
2 Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 fuq koordinazzjoni ta’ 
proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal 
servizzi pubbliċi, ĠU L 134, 30.4.2004, p. 114.
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akkwist pubbliku applikabbli fl-għoti tal-PAIs.

Barra minn hekk, skont il-Kummissjoni din is-sentenza mhijiex validazzjoni globali tal-
leġiżlazzjoni tal-iżvilupp tal-art reġjonali f’Valencia. 

Il-proċeduri mressqa mill-Kummissjoni quddiem il-Qorti, u s-sentenza, iffukaw biss fuq l-
aspetti tal-akkwist pubbliku tal-leġiżlazzjoni dwar l-art f’Valencia. Ma kienx hemm referenza, 
la fil-proċeduri u lanqas fis-sentenza tal-Qorti, għal aspetti oħra ta’ dik il-leġiżlazzjoni, bħal 
pereżempju l-kwistjonijiet tal-esproprjazzjoni, l-impatt ambjentali, id-denominazzjoni tal-użu 
tal-art urbana, jew għall-adegwatezza tal-politika għall-iżvilupp tal-art reġjonali inġenerali. 

Il-petizzjonanti jista’ jkollhom aċċess għat-test tas-sentenza permezz tal-websajt tal-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja tal-UE:

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


