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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschriften 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 en 
2009/1049

over de regelgeving van Valencia op het gebied van ruimtelijke en stedelijke ordening (voorheen 
LRAU, momenteel LUV) 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De samenvattingen zijn te vinden in de diverse eerdere mededelingen aan de leden. 
De referentienummers zijn als volgt:
voor 0985-02 CM 650375; voor 1112-02 CM 650375;
voor 0609-03 CM 650375; voor 0732-03 CM 650375;
voor 0107-04 CM 650375; voor 0926-04 CM 650375;
voor 0445-05 CM 650375; voor 0470-05 CM 650375;
voor 0566-05 CM 650375; voor 0875-05 CM 650375;
voor 0877-05 CM 650375; voor 0895-05 CM 650375;
voor 0254-06 CM 723402; voor 0443-06 CM 679806;
voor 0124-07 CM 713621; voor 0308-07 CM 747542;
voor 0309-07 CM 747544; voor 0391-07 CM 747545;
voor 0392-07 CM 720418; voor 0397-07 CM 713873;
voor 0451-07 CM 720418; voor 0475-07 CM 720508;
voor 0476-07 CM 720508; voor 0478-07 CM 720508;
voor 0538-07 CM 720418; voor 0542-07 CM 720512;
voor 0544-07 CM 720512; voor 0546-07 CM 720513;
voor 0557-07 CM 720512; voor 0558-07 CM 720512;
voor 0580-07 CM 729464; voor 0608-07 CM 720517;
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voor 0609-07 CM 720517; voor 0610-07 CM 720517;
voor 0611-07 CM 720517; voor 0612-07 CM 720517;
voor 0617-07 CM 720517; voor 0618-07 CM 720517;
voor 0619-07 CM 723402; voor 0620-07 CM 723402;
voor 0622-07 CM 747547; voor 0752-07 CM 747543;
voor 1051-07 CM 746030; voor 1058-07 CM 746031;

0478/2009:
Indienster beschrijft de zorgelijke situatie in haar dorp en rond haar woning. Zij stelt dat er is 
gefraudeerd met plannen, dat er brand is gesticht, dat bomen illegaal zijn gekapt en dat 
documenten en technische adviezen zijn vervalst om de bouw van huizen mogelijk te maken. 
Tevens stelt zij dat huizenbouwprojecten gesteund met financiële steun uit EU-fondsen zonder 
openbare aanbesteding zijn gegund. Ook werden volgens indienster met een beroep op de wet 
LRAU kadastergegevens ongeldig verklaard en vervalst zonder de betrokkenen te informeren. 
Indienster doet een dringend beroep op het Europees Parlement om deze zaak te onderzoeken.

1049/2009:
Indiener protesteert tegen het feit dat de Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía (de 
woningraad van het provinciebestuur van Andalucía) en het gemeentebestuur van La Carolina 
een grondreserve hebben afgebakend voor de bouw van 600 door de gemeente gesubsidieerde 
woningen. Het gemeentebestuur heeft de afbakening van de terreinen goedgekeurd, wat zoveel is 
als een verklaring van openbaar nut waardoor kan worden overgegaan tot gedwongen 
onteigeningen. Indiener protesteert hiertegen, hij beweert hierover nooit naar behoren te zijn 
geïnformeerd. Het project is op 19 maart 2009 bekendgemaakt in het publicatieblad van de 
provincie Jaén.

2. Ontvankelijkheid

De ontvankelijkheid is te vinden op elke aparte CM waarnaar wordt verwezen.
0478/2009 ontvankelijk verklaard op 7 juli 2009,
1049/2009 ontvankelijk verklaard op 11 november 2009.
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.

De Commissie wil indieners graag op de hoogte brengen van de voortgang van de 
inbreukprocedure die de Commissie tegen Spanje heeft ingeleid voor het niet met de Europese 
wetgeving voor het plaatsen van overheidsopdrachten in overeenstemming zijn van de 
regelgeving van Valencia op het gebied van ruimtelijke en stedelijke ordening (voorheen LRAU, 
momenteel LUV).

Het beroep van de Commissie is op 9 juli 2008 ingesteld, onder referentienummer C-306/08 
Commissie tegen Spanje. Daarin verzoekt de Commissie het Hof om een uitspraak dat Spanje 
door de gunning van geïntegreerde actieprogramma's (PAI) volgens de regelgeving van Valencia 
op het gebied van ruimtelijke en stedelijke ordening (voorheen LRAU, momenteel LUV) zijn 
verplichtingen onder Richtlijn 93/37/EEG over de uitvoering van werken1, en Richtlijn 

                                               
1 Richtlijn 93/37/EEG van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken, PB L 199 van 9.8.1993, blz. 54.
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2004/18/EG over werken, leveringen en diensten1, niet is nagekomen. 

Indieners kunnen de voortgang van deze zaak bij het Europees Hof van Justitie volgen via de 
website van het Europees Hof van Justitie: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 26 oktober 2011

De Commissie wil de Commissie verzoekschriften op de hoogte brengen van de uitkomst van 
het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (C-306/08 Commissie tegen Spanje) 
inzake overeenstemming van enkele bepalingen van de regelgeving van Valencia op het gebied 
van ruimtelijke en stedelijke ordening (voorheen LRAU, momenteel LUV) met de Europese 
wetgeving op het gebied van overheidsaanbestedingen.

De Commissie is zaak C-306/08 tegen Spanje gestart vanwege de onverenigbaarheid van enkele 
bepalingen in de regelgeving van Valencia op het gebied van regionale ordening met de 
Europese wetgeving op het gebied van overheidsaanbestedingen. Binnen deze context stelde de 
Commissie dat het instrument voor ruimtelijke ordening dat in de wetgeving van Valencia 
geïntegreerde actieprogramma's (PAI) wordt genoemd, bestaat uit contracten voor 
overheidsopdrachten waarmee gemeenten de ontwikkeling van specifieke gebieden toekenden 
aan particuliere projectontwikkelaars, en daarmee vallen ze onder de Europese wetgeving op het 
gebied van overheidsaanbestedingen die gelijke behandeling en transparantie garanderen in de 
gunningprocedures. 

Spanje heeft dit standpunt aangevochten en verweerde zich door te zeggen dat PAI's geen 
overheidscontracten waren en dat ze geheel buiten het terrein van de Europese wetgeving op het 
gebied van overheidsaanbestedingen vielen. 

Het Hof heeft het beroep van de Commissie verworpen in zijn uitspraak van 26 mei 2011. De 
Commissie heeft geen mogelijkheden om hiertegen in beroep te gaan.

Het Hof heeft echter een aantal bruikbare toelichtingen in zijn uitspraak gegeven. Het Hof 
specificeerde, opvallend genoeg, dat binnen de geldende nationale wetgeving (de LRAU en de 
LUV) enkele van de activiteiten die vallen onder de PAI's, vanwege hun aard kunnen 
overeenkomen met de activiteiten uit categorie 12 in bijlagen IA van Richtlijn 92/50/EG en IIA 
van Richtlijn 2004/18/EG, die verband houden met de diensten waarnaar wordt verwezen in 
respectievelijk artikel 1, onder a), van Richtlijn 92/50/EG en artikel 1, lid 2, onder d), van 
Richtlijn 2004/18/EG.

Daarom kan niet uitgesloten worden dat deze contracten kunnen worden beschouwd als 
overheidsopdrachten die onder de EU-richtlijnen op het gebied van overheidsaanbestedingen 
vallen, en daarom moeten bij gunning van dergelijke opdrachten de principes van gelijke 
behandeling en transparantie in acht worden genomen. Derhalve is het standpunt van de 
Commissie dat de uitspraak van het Hof een houvast biedt voor zowel overheidsinstanties als de 
nationale gerechtshoven in Spanje met betrekking tot de regelingen op het gebied van openbare 
aanbestedingen en het toekennen van de PAI's.

Daarnaast merkt de Commissie op dat deze uitspraak geen algemene validering is van de 
regelgeving in Valencia op het gebied van ruimtelijke en stedelijke ordening.
                                               
1 Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, PB L 134 van 
30.4.2004, blz. 114.
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De gerechtelijke procedure die de Commissie is gestart bij het Hof, en de uitspraak, betroffen 
alleen de aspecten met betrekking tot overheidsopdrachten op het gebied van ruimtelijke 
ordening in Valencia. Noch de gerechtelijke procedure van het Hof, noch de uitspraak verwees 
naar andere aspecten van die wetgeving, zoals onteigeningskwesties, milieueffecten, toewijzing 
van land voor ruimtelijke ordening, of de geschiktheid van het ruimtelijkeordeningsbeleid in het 
algemeen.

Indieners kunnen de tekst van de uitspraak inzien via de website van het Europees Hof van 
Justitie: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl.


