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Komisja Petycji

26.10.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 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 i 2009/1049

w sprawie walenckiego prawodawstwa dotyczącego planowania przestrzennego i 
miejskiego (dawna ustawa LRAU, obecna LUV)

1. Streszczenie petycji

Streszczenia można znaleźć w różnych dawnych komunikatach dla posłów. 
Odniesienia to:
dla 0985-02 CM 650375; dla 1112-02 CM 650375;
dla 0609-03 CM 650375; dla 0732-03 CM 650375;
dla 0107-04 CM 650375; dla 0926-04 CM 650375;
dla 0445-05 CM 650375; dla 0470-05 CM 650375;
dla 0566-05 CM 650375; dla 0875-05 CM 650375;
dla 0877-05 CM 650375; dla 0895-05 CM 650375;
dla 0254-06 CM 723402; dla 0443-06 CM 679806;
dla 0124-07 CM 713621; dla 0308-07 CM 747542;
dla 0309-07 CM 747544; dla 0391-07 CM 747545;
dla 0392-07 CM 720418; dla 0397-07 CM 713873;
dla 0451-07 CM 720418; dla 0475-07 CM 720508;
dla 0476-07 CM 720508; dla 0478-07 CM 720508;
dla 0538-07 CM 720418; dla 0542-07 CM 720512;
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dla 0544-07 CM 720512; dla 0546-07 CM 720513;
dla 0557-07 CM 720512; dla 0558-07 CM 720512;
dla 0580-07 CM 729464; dla 0608-07 CM 720517;
dla 0609-07 CM 720517; dla 0610-07 CM 720517;
dla 0611-07 CM 720517; dla 0612-07 CM 720517;
dla 0617-07 CM 720517; dla 0618-07 CM 720517;
dla 0619-07 CM 723402; dla 0620-07 CM 723402;
dla 0622-07 CM 747547; dla 0752-07 CM 747543;
dla 1051-07 CM 746030; dla 1058-07 CM 746031;

0478/2009:
Składająca petycję opisuje sytuację w swojej wiosce i w okolicy jej mieszkania. Zarzuca, że 
doszło do manipulacji planami, podpalenia, nielegalnego wycinania drzew oraz sfałszowania 
dokumentacji i danych technicznych, aby umożliwić budowę domów. Ponadto twierdzi ona, 
że nie przeprowadzono publicznej procedury udzielania zamówienia w przypadku projektów, 
które uzyskały wsparcie z UE. Zdaniem składającej petycję ogłoszono również za nieważne i 
sfałszowano na mocy uchwały LRAU dane rejestrów krajowych, nie informując o tym 
zainteresowanych stron. Składająca petycję apeluje do Parlamentu Europejskiego o pilne 
zbadanie tej sprawy.

1049/2009:
Składający petycję protestuje w związku z tym, że Ministerstwo ds. Mieszkalnictwa 
Regionalnego Rządu Andaluzji i rada miejska La Carolina wytyczyły jako teren budowlany 
obszar, na którym ma powstać 600 mieszkań socjalnych. Rada miejska zatwierdziła ustalenia 
dotyczące podziału na strefy, co z kolei wiąże się z uznaniem publicznej użyteczności gruntu 
i jego przymusowym wykupem. Składający petycję sprzeciwia się tym działaniom, twierdząc, 
że nie powiadomiono o nich w odpowiedni sposób. Plan opublikowano w Dzienniku 
Urzędowym Prowincji Jaen w dniu 19 marca 2009 r.

2. Dopuszczalność

Informacje na temat dopuszczalności można znaleźć w poszczególnych referencyjnych 
komunikatach dla posłów.
Petycja 0478/2009 uznana została za dopuszczalną dnia 7 lipca 2009 r.;
Petycja 1049/2009 uznana została za dopuszczalną dnia 11 listopada 2009 r.
Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Komisja pragnie przekazać składającym petycje aktualne informacje na temat stanu 
zaawansowania procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
zainicjowanej przez Komisję przeciwko Hiszpanii w związku z niezgodnością walenckiego 
prawodawstwa dotyczącego planowania przestrzennego i miejskiego (dawna ustawa LRAU, 
obecna LUV) z unijnymi przepisami w zakresie zamówień publicznych.

Wniosek Komisji został złożony w dniu 9 lipca 2008 r. z numerem referencyjnym C-306/08 
Komisja przeciwko Hiszpanii. Komisja zwróciła się do Trybunału o orzeczenie, czy Hiszpania 
nie dopełniła zobowiązań wynikających z dyrektywy 93/37/EWG dotyczącej zamówień 
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publicznych na roboty budowlane1 oraz dyrektywy 2004/18/WE w sprawie zamówień 
publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi2 poprzez zatwierdzenie zintegrowanych 
programów działania (PAI) zgodnie z regionalnym walenckim prawodawstwem dotyczącym 
planowania przestrzennego i miejskiego (LRAU i LUV). 

Składający petycję mogą uzyskać dostęp do opisu toku sprawy przed ETS za pośrednictwem 
strony internetowej Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości:

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

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2011 r.

Komisja pragnie przekazać Komisji Petycji aktualne informacje w sprawie wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-306/08 Komisja przeciwko Hiszpanii) w odniesieniu 
do zgodności niektórych przepisów walenckiego ustawodawstwa dotyczącego planowania 
przestrzennego i miejskiego (dawna ustawa LRAU, obecna LUV) z przepisami UE w zakresie 
zamówień publicznych.

Komisja wniosła sprawę C-306/08 przeciwko Hiszpanii z powodu braku zgodności 
niektórych przepisów regionalnego walenckiego ustawodawstwa dotyczącego 
zagospodarowania terenu z przepisami UE w zakresie zamówień publicznych. W tym 
kontekście Komisja utrzymywała, że instrument na rzecz zagospodarowania terenu 
przewidziany w walenckich przepisach pod nazwą „planes de actuación integrada” (PAI) 
zawierał postanowienia dotyczące zamówień publicznych na roboty budowlane, na mocy 
których gminy przekazywały prywatnym inwestorom konkretne obszary do 
zagospodarowania i w związku z tym podlegały europejskim przepisom w zakresie zamówień 
publicznych, zapewniającym równe traktowanie i przejrzystość w ramach procedur udzielania 
zamówień. 
Hiszpania zakwestionowała to stanowisko i stwierdziła w swojej obronie, że PAI w ogóle nie 
są zamówieniami publicznymi oraz że nie wchodzą w zakres przepisów UE dotyczących 
zamówień publicznych. 
W wyroku z dnia 26 maja 2011 r., od którego Komisja nie może się odwołać, Trybunał 
oddalił skargę Komisji.
Dołączył jednak do wyroku pomocne uzasadnienie. Trybunał stwierdził przede wszystkim, że 
zgodnie ze stosownymi przepisami krajowymi (ustawa LRAU i LUV) niektóre działania 
uwzględniane w PAI mogłyby ze względu na swój charakter odpowiadać działaniom 
określonym w kategorii nr 12 w załącznikach I A do dyrektywy 92/50/EWG oraz II A do 
dyrektywy 2004/18/WE, odnoszących się do usług określonych odpowiednio w art. 1 lit. a) 
dyrektywy 92/50/EWG oraz art. 1 ust. 2 lit. d) dyrektywy 2004/18/WE. Nie można zatem 
wykluczyć, że zamówienia te mogłyby zostać zaklasyfikowane jako zamówienia publiczne na 
usługi, które podlegają przepisom unijnych dyrektyw dotyczących procedur udzielania 

                                               
1Dyrektywa 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca koordynacji procedur udzielania zamówień 
publicznych na roboty budowlane, Dz.U. L 199 z 9.8.1993, s. 54.
2Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji 
procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 
114.
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zamówień publicznych, a podczas udzielania takich zamówień należy przestrzegać zasad 
przejrzystości i równego traktowania.

W związku z tym zdaniem Komisji wyrok Trybunału zawiera dalsze wskazówki zarówno dla 
władz publicznych, jak i sądów krajowych w Hiszpanii w sprawie przepisów w zakresie 
zamówień publicznych mających zastosowanie w przypadku PAI.

Ponadto Komisja zauważa, że wyrok ten nie zatwierdza wszystkich regionalnych przepisów 
walenckich dotyczących zagospodarowania terenu. 

Postępowanie przed Trybunałem zainicjowane przez Komisję i wyrok były ukierunkowane 
wyłącznie na te aspekty walenckich przepisów dotyczących zagospodarowania terenu, które 
są powiązane z zamówieniami publicznymi. Ani w postępowaniu przed Trybunałem, ani w 
wyroku nie odnoszono się do innych aspektów tych przepisów, np. kwestii wywłaszczenia, 
oddziaływania na środowisko, zagospodarowania terenów miejskich, czy ogólnej 
adekwatności regionalnej polityki w zakresie zagospodarowania terenu. 

Składający petycję mogą uzyskać dostęp do wyroku za pośrednictwem strony internetowej 
Trybunału Sprawiedliwości UE:

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


