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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petițiile nr. 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 și 2009/1049.

privind legislația referitoare la planificarea urbanistică din Valencia (fosta LRAU, în prezent 
LUV) 

1. Rezumatul petiției

Rezumatele pot fi găsite în diferite Comunicări anterioare către membri. 
Referințele sunt:
Pentru 0985-02 CM 650375 ;Pentru1112-02 CM 650375 ;
Pentru 0609-03 CM 650375 ;Pentru0732-03 CM 650375 ;
Pentru 0107-04 CM 650375 ;Pentru0926-04 CM 650375 ;
Pentru 0445-05 CM 650375 ;Pentru0470-05 CM 650375 ;
Pentru 0566-05 CM 650375 ;Pentru0875-05 CM 650375 ;
Pentru 0877-05 CM 650375 ;Pentru0895-05 CM 650375 ;
Pentru 0254-06 CM 723402 ;Pentru0443-06 CM 679806 ;
Pentru 0124-07 CM 713621 ;Pentru0308-07 CM 747542 ;
Pentru 0309-07 CM 747544 ;Pentru0391-07 CM 747545 ;
Pentru 0392-07 CM 720418 ;Pentru0397-07 CM 713873 ;
Pentru 0451-07 CM 720418 ;Pentru0475-07 CM 720508 ;
Pentru 0476-07 CM 720508 ;Pentru0478-07 CM 720508 ;
Pentru 0538-07 CM 720418 ;Pentru0542-07 CM 720512 ;
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Pentru 0544-07 CM 720512 ;Pentru0546-07 CM 720513 ;
Pentru 0557-07 CM 720512 ;Pentru0558-07 CM 720512 ;
Pentru 0580-07 CM 729464 ;Pentru0608-07 CM 720517 ;
Pentru 0609-07 CM 720517 ;Pentru0610-07 CM 720517 ;
Pentru 0611-07 CM 720517 ;Pentru0612-07 CM 720517 ;
Pentru 0617-07 CM 720517 ;Pentru0618-07 CM 720517 ;
Pentru 0619-07 CM 723402 ;Pentru0620-07 CM 723402 ;
Pentru 0622-07 CM 747547 ;Pentru0752-07 CM 747543 ;
Pentru 1051-07 CM 746030 ;Pentru1058-07 CM 746031 ;

0478/2009:
Petiționara își exprimă îngrijorare privind situația care afectează satul său, în special zone de 
lângă reședința sa. Ea face alegații privind planificarea frauduloasă, incendierea, tăierea 
ilegală a copacilor, falsificarea documentelor și a informației tehnice pentru a facilita 
activitățile de construcție. Ea mai susține că nu se fac licitații pentru proiectele de construcție 
de locuințe finanțate de UE. De asemenea, în ceea ce privește legislația privind planificarea 
urbană, datele înregistrate sunt anulate și falsificate, în timp ce persoanele interesate nu sunt 
anunțate. Petiționara dorește ca petiția să fie urgent analizată de Parlamentul European.

1049/2009:
Petiționarul protestează că Departamentul de Locuințe al Consiliului regional din Andaluzia și 
consiliul municipal din La Carolina au acordat o rezervă de teren construibil care va permite 
construcția a 600 de locuințe sociale (VPO). Consiliul municipal a aprobat delimitarea 
terenurilor, ceea ce implică, la rândul său, declararea terenurilor de utilitate publică și 
exproprierea forțată, fapt contra căruia petiționarul protestează, deoarece spune că nu a fost 
informat în mod corespunzător. Proiectul a fost publicat în Jurnalul Oficial al provinciei Jaén 
la 19.3.2009.

2. Admisibilitate

Admisibilitatea poate fi găsită la fiecare CM în parte, în referință.
Petiția nr. 0478/2009 declarată admisibilă la 7 iulie 2009;
Petiția nr. 1049/2009 declarată admisibilă la 11 noiembrie 2009.
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Comisia ar dori să ofere informații actualizate petiționarilor în legătură cu stadiul de avansare 
a procedurii de încălcare a dreptului comunitar, lansată de Comisie împotriva Spaniei pentru 
nerespectarea normelor UE privind achizițiile publice de către legislația privind planificarea 
urbanistică din Valencia (fosta LRAU, în prezent LUV).

Cererea Comisiei a fost depusă la data de 9 iulie 2008, cu numărul de referință C-306/08 
Comisia/ Spania. Comisia solicită Curții să declare că Spania nu și-a îndeplinit obligațiile care 
îi revin în temeiul Directivei 93/37/CEE privind contractele de achiziții publice de lucrări1 și 
                                               
1 Directiva 93/37/CEE din 14 iunie 1993 privind coordonarea procedurilor de acordare a contractelor de achiziții 
publice de lucrări, JO L 199, 9.8.1993, p. 54.
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al Directivei 2004/18/CE privind contractele de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii1, prin acordarea de programe de acțiune integrate (PAI), în conformitate cu legislația 
de planificare urbanistică regională din Valencia (LRAU și LUV)..

Petiționarii pot accesa informații privind evoluția cauzei în fața CEJ prin intermediul site-ului 
internet al Curții Europene de Justiție:

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

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 26 octombrie 2011

Comisia ar dori să ofere Comisiei pentru petiții informații actualizate în legătură cu rezultatul 
hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene (C-308/06 Comisia/ Spania) referitoare la 
respectarea normelor UE privind achizițiile publice de către anumite prevederi ale legislației 
privind planificarea urbanistică din Valencia (fosta LRAU, în prezent LUV).

Comisia a declanșat procedura judiciară împotriva Spaniei, ca urmare a incompatibilității 
anumitor prevederi ale legislației privind planificarea urbanistică din Valencia cu normele UE 
privind achizițiile publice. În acest context, Comisia a susținut că instrumentul de planificare 
urbanistică prevăzut în legislația regiunii Valencia sub numele de planes de actuación 
integrada (PAI) reprezintă o serie de contracte de lucrări publice prin care municipalitatea 
încredințează dezvoltarea anumitor zone unor antreprenori privați și care, prin urmare, se 
supun legislației europene privind achizițiile publice, care garantează egalitatea de tratament 
și transparența la nivelul procedurilor de acordare a contractelor.
Spania a contestat această poziție și a susținut, în apărarea sa, că PAI nu reprezintă deloc 
contracte publice și că ele nu fac sub nicio formă obiectul normelor UE privind achizițiile 
publice.
Prin hotărârea sa din 26 mai 2011, pe care Comisia nu o poate contesta, Curtea a respins 
acțiunea Comisiei.
Curtea a oferit, însă, o serie de clarificări utile în hotărârea sa. În special, Curtea a menționat 
că, potrivit legislației naționale aplicabile (LRAU și LUV), unele dintre activitățile implicate 
de PAI ar putea corespunde, prin natura lor, activităților menționate la categoria 12 din 
anexele IA la Directiva nr. 92/50 și IIA la Directiva nr. 2004/18, referitoare la serviciile 
menționate la articolul 1 litera (a) din Directiva nr. 92/50, respectiv articolul 1 alineatul (2) 
litera (d) din Directiva nr. 2004/18. Prin urmare, nu se poate exclude faptul că acele contracte 
ar putea fi calificate drept contracte de servicii publice, supuse directivelor UE privind 
achizițiile publice și, deci, că trebuie respectate principiile transparenței și egalității de 
tratament în acordarea acestor contracte.

Prin urmare, Comisia consideră că hotărârea Curții oferă informații suplimentare pentru 
autoritățile publice și instanțele naționale din Spania cu privire la normele privind achizițiile 
publice, valabile în cazul PAI.

                                               
1 Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii, JO L 134, 
30.4.2004, p. 114.
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De asemenea, Comisia remarcă faptul că această hotărâre nu reprezintă o validare globală a 
legislației privind planificarea urbanistică din Valencia.

Procedura declanșată de Comisie pe lângă Curtea de Justiție și hotărârea s-au axat doar pe 
aspectele legislației urbanistice din Valencia referitoare la achizițiile publice. Nici procedura 
judiciară, nici hotărârea nu s-au referit la alte aspecte ale acestei legislații, precum problemele 
legate de expropriere, impactul asupra mediului, desemnarea terenurilor intravilane sau
adecvarea politicii de planificare urbanistică în general.

Petiționarii pot accesa textul hotărârii prin intermediul site-ului internet al Curții de Justiție a 
UE:

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


