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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0256/2006, внесена от Antonio Marín Segovia, с испанско 
гражданство, от името на организацията „Cercle Obert de Benicalp“, относно 
изграждането на частен футболен стадион в покрайнините на Валенсия

Петиция 0278/2008, внесена от N.N.S., с испанско гражданство, относно 
предполагаеми нередности във връзка с планове за застрояване на Ла 
Марина (Елче - Аликанте)

Петиция 0521/2008, внесена от Peter Jozef Mathilda Van Kerckhoven и Marie 
Françoise Georgette Schorreels, с белгийско гражданство, относно 
предполагаеми нередности във връзка с приемането на интегрирана 
програма за действие за градоустройственото развитие на район „Ла Серета“ 
в Нусия (Валенсия)

1. Резюме на петиция 0256/2006

Вносителите на петицията възразяват принципно срещу несъгласуваните действия, 
свързани с градоустройственото развитие в Испания, и по-специално в областта 
Валенсия, като в този контекст приветстват доклада на Европейския парламент, 
изготвен от г-жа Fourtou. Те възразяват срещу практиката на своеволно 
прекласифициране на собственост и експроприиране на имущество на частни 
собственици. По-специално, протестират срещу предоставянето на собственост във 
владение на частно дружество за целите на изграждането на търговски център и частен
футболен стадион, като посочват, че първоначално земята е била експроприирана с цел 
изграждане на публичен спортен център, който би бил от полза и за живущите в 
околността. Въпреки че по принцип вносителите на петицията не се обявяват против 
градоустройствените проекти, те желаят тези проекти да обслужват общия интерес и 
настояват за изграждането на центрове за социална и културна дейност, както и на 
центрове, посветени на младежта, библиотеки, старчески домове, жилища за социално 
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слаби лица и пр., които са от полза и за живущите извън центъра. Вносителите на 
петицията призовават Европейския парламент да изпрати специална мисия, която да 
установи фактите, свързани със случая.

Резюме на петиция 0278/2008

Вносителят на петицията изразява безпокойството си поради предполагаеми 
нередности във връзка с плановете за застрояване на Ла Марина (Елче - Аликанте), 
където местните органи са взели решение да построят 1500 нови апартамента, проект, 
пряко засягащ местните жители, като на приблизително 70 от тях е била отчуждена 
собствеността, без да им бъдат изплатени компенсации. Изглежда постъпките пред 
местните органи са били безплодни и вносителят на петицията търси съдействие от 
Европейския парламент при решаването на проблема. 

Резюме на петиция 0521/2008

Вносителите на петицията разкриват редица нередности, които са щели да бъдат 
извършени по време на процедурите за приемане на интегрираната програма за 
действие (Programa de Actuación Integrada -PAI) за урбанизацията на район „Ла Серета“ 
в Нусия (Валенсия). Според вносителите на петицията интегрираната програма за 
действие и частичният план за градоустройство на този район биха били в 
противоречие с общия план за урбанизация, тъй като биха довели до прекласифициране 
на земи, неподлежащи на застрояване, в земи, подлежащи на застрояване. Вносителите 
на петицията обясняват, че в резултат от тази интегрирана програма за действие 
съществува опасност те да изгубят своята къща, тъй като според новата класификация 
тя се намира в рамките на неподлежащата на застрояване зона, определена за публичен 
природен парк. Вносителите на петицията отправят молба към Европейския парламент 
да разследва това предполагаемо нарушение.

2. Допустимост

Петиция 0256/2006 е обявена за допустима на 31 юли 2006 г.
Петиция 0278/2008 е обявена за допустима на 18 юли 2008 г.
Петиция 0521/2008 е обявена за допустима на 30 септември 2008 г.
Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

Вносителите на проекта възразяват срещу градоустройствените планове (Programas de 
Actuación Integrada-PAI), които ще бъдат осъществени в нарушение на правилата за 
обществените поръчки и на правото на собственост и жилище в Елче, Ла Нусия и 
Валенсия (всички в автономната област Валенсия). 

В петиция 0521/2008 също са изказани възражения срещу последиците за околната 
среда вследствие на чрезмерното застрояване, като са посочени проблеми с 
водоснабдяването.

Коментари на Комисията по петициите (0256/2006, 0278/2008 и 0521/2008)
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Някои от повдигнатите в тези петиции проблеми са подобни на тези, разгледани в 
контекста на производството за нарушение, образувано от Комисията срещу 
Испания, във връзка с несъответствието на Закона за поземлената собственост на 
Валенсия (бивш Закон 6/1994 LRAU, настоящ Закон 16/2005 LUV) на правилата на ЕС, 
свързани с обществените поръчки. 

Молбата на Комисията за образуване на производство във връзка с това нарушение е
подадена в Съда на Европейските общности на 9 юли 2008 г., с номер C-306/08 
„Комисията срещу„ “Испания“1. Позицията на Комисията в тази процедура е, че 
програмите PAI (интегрираните програми за действие съгласно LRAU и LUV) следва 
да бъдат възлагани при пълно съответствие с правилата и принципите на ЕС, свързани 
с обществените поръчки, и по-специално с предвиденото в Директива 93/37/ЕИО за 
обществените поръчки за строителство2и Директива 2004/18/ЕО относно обществените 
поръчки за строителство, услуги и доставки3. Тази позиция е оспорвана от испанските 
органи.

Комисията би желала да подчертае факта, че гореспоменатото производство за 
нарушение е ограничено по обхват до нарушаването от страна на валенсианския закон 
за поземлената собственост на правилата на ЕС по отношение на обществените 
поръчки. Производството не поставя под съмнение клаузите в този закон, които се 
отнасят до компетенциите за извършване на експроприация от страна на местните 
органи, тъй като това не е въпрос от компетентността на Общността, съгласно 
предвиденото в член 295 от Договора за ЕО относно системата на собственост в дадена 
държава членка.

При положение че Съдът потвърди позицията на Комисията по дело C-3086/08, 
националните органи ще трябва да предприемат необходимите мерки за изпълнение на 
решението. В случай че испанските органи не изпълнят решението в рамките на 
разумен срок или в случай че въведените мерки не са адекватни за неговото 
изпълнение, Комисията има право, по силата на член 228 от Договора за ЕО, да изиска 
от Съда на Европейските общности да наложи глоба на испанската държава.

Издаването на решение от Съда на ЕО по делото обаче може да отнеме определен 
период от време, а и делото няма да разреши индивидуалните случаи на нарушение на 
основните права на вносителите на петициите. 

При положение че вносителят смята, че правата му са били нарушени в този казус, той 
следва да потърси обезщетение на национално ниво чрез компетентните органи, в това 
число и съдилищата. 

                                               
1 Puede conocer las evoluciones del procedimiento a través del formulario de búsqueda de la página Web del 

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

2 Директива 93/37/ЕИО от 14 юни 1993 г. за съгласуването на процедурите за възлагане на обществени 
поръчки за строителство, ОВ L 199, 9.8.1993 г., стр. 54.

3 Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно 
координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и 
доставки, ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.
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Националните съдилища са институциите, които имат първостепенната отговорност за 
гарантиране спазването на законите на ЕС. Те могат и понякога са длъжни да отправят 
запитвания към Съда на ЕО съгласно член 234 от Договора за ЕО, ако счетат, че някоя 
клауза от закон на ЕО, чието тълкуване не им е ясно, трябва да бъде изяснена с цел 
разрешаване на съответното дело.

Съдът на Европейските общности е постановил следното: „ la Cour, dans son arrêt du 9 
mars 1978, Simmenthal (106/77, Rec . p . 629), a déclaré que (…) en vertu du principe de la 
primauté du droit communautaire, les dispositions du traité et les actes des institutions 
directement applicables ont pour effet, dans leurs rapports avec le droit interne des États 
membres ... de rendre inapplicable de plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, 
toute disposition contraire de la législation nationale“ (C-213/89, Factortame, par. 18). Par 
ailleurs, „(…)le juge national saisi d’un litige régi par le droit communautaire doit être en 
mesure d’accorder des mesures provisoires en vue de garantir la pleine efficacité de la 
décision juridictionnelle à intervenir sur l’existence des droits invoqués sur le fondement du 
droit communautaire (arrêts Factortame e.a., précité, point 21, et du 11 janvier 2001, Siples, 
C226/99, Rec. p. I277, point 19)“ (Unibet C-432/05, p.67). Следва също така да се 
припомни, че „ en cas de doute sur la conformité de dispositions nationales avec le droit 
communautaire, l'octroi éventuel de mesures provisoires pour suspendre l'application des 
dites dispositions jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la conformité 
de celles-ci avec le droit communautaire est régi par les critères fixés par le droit national 
applicable devant ladite juridiction, pour autant que ces critères ne sont pas moins favorables 
que ceux concernant des demandes similaires de nature interne et ne rendent pas 
pratiquement impossible ou excessivement difficile la protection juridictionnelle provisoire de 
tels droits“ (Unibet C-432/05, p.83).

В заключение, всеки, който счита, че някое от основните му права е било нарушено, 
може да подаде жалба в Европейския съд по правата на човека към Съвета на Европа 
(Council of Europe, 67075 Strasbourg-Cedex, Франция1). Следва да се отбележи обаче, че 
Съдът може да разглежда тези случаи единствено след като всички правни средства за 
разрешаване на случая на национално ниво са били изчерпани.

В интерес на вносителите на петицията Комисията ще държи комисията по петиции 
подробно информирана относно развитието по гореспоменатото дело, свързано с 
Валенсия (C-308/06).

Аспекти, свързани с околната среда (петиция 0521/2008):

Вносителят на петицията възразява и срещу последствията за околната среда, които са 
свързани с чрезмерното застрояване, главно във връзка с проблемите с 
водоснабдяването.

Следва да се отбележи, че вносителят не се позовава на конкретни възможни 
нарушения на дадена клауза от законодателството на Европейската общност относно 
околната среда. От друга страна, съгласно официалния вестник, предоставен от 
вносителя, във връзка с този частичен градоустройствен план (PAI) в община Ла Нусия, 
                                               
1 http://www.echr.coe.int/ECHR
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провинция Аликанте, е било проведено обществено допитване, като в документацията 
бе включено проучване на въздействието върху околната среда.

Във връзка с опасенията на вносителя на петицията, свързани с водоснабдяването, 
следва да се отбележи, че Рамковата директива за водите (РДВ) 2000/60/ЕО1 от 
декември 2000 г. въвежда необходимостта от подробно планиране на използването на 
водните ресурси, с което да бъдат избегнати неустойчиви решения и необратимо 
увреждане на околната среда, чрез разработването на планове за управление на речните 
басейни (ПУРБ). Съгласно РДВ първият ПУРБ ще бъде публикуван до декември 2009 г.

Едно от основните предизвикателства пред политиката за опазване на околната среда е 
нейното интегриране в други политики, в това число и свързаните с урбанизацията и 
туризма. Член 14 от РДВ предвижда задължение за държавите членки да насърчават 
активното участие на всички заинтересовани страни в процеса на разработването на 
ПУРБ. Активният подход на РДВ дава възможност за подобряване на тази интеграция 
на политиките и за насърчаване на опазването и устойчивото управление на водните 
ресурси в бъдеще. От 2009 г. нататък всеки план или програма, които оказват 
въздействие върху водните ресурси или качеството на водата, ще трябва да бъдат 
съгласувани с предвиденото в ПУРБ, с цел постигане на целите, свързани с опазването 
на околната среда, заложени в РДВ.

Въз основа на предоставената от вносителя на петицията информация, в случая 
Комисията не е установила наличие на нарушение на законодателството на ЕО в 
областта на опазването на околната среда.

4. Допълнителен отговор от Комисията (REV), получен на 20 април 2012 г.

Комисията би желала да представи актуализиране на крайния извод на решението на 
Съда на Европейския съюз (C-306/08 Комисията срещу Испания) относно 
съвместимостта на някои от разпоредбите на законодателство за благоустройството и 
градоустройството във Валенсия (бивш LRAU, настоящ LUV) с правилата за 
обществени поръчки на ЕС.

Комисията заведе Дело C-306/08 срещу Испания поради несъвместимост на някои от 
разпоредбите на законодателството за регионално благоустройство във Валенсия с 
правилата за обществени поръчки на ЕС. В този контекст Комисията застъпи 
становището, че инструментът за благоустройство, предвиден в законодателството на 
Валенсия, известен като planes de actuación integrada (PAI), е включвал договори за 
обществени поръчки, чрез които общините са възлагали на частни предприемачи 
благоустройството на някои области и следователно тези договори са били предмет на 
законодателството на ЕС в областта на обществените поръчки, с което се гарантира 
равно третиране и прозрачност в процедурите за възлагане на поръчките. 
Испания оспори тази позиция, като посочи в своя защита, че програмите за 
интегрирани действия (PAI) изобщо не са обществени договори и че са изцяло извън 
обхвата на правилата на ЕС в областта на обществените поръчки. 
С решението си от 26 май 2011 г., което не е обжалвано пред Комисията, Съдът е 
                                               
1 OВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1—73.
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отхвърлил заведеното от нея дело.
Въпреки това в своето решение Съдът предостави някои полезни разяснения. По-
специално Съдът уточни, че, съгласно приложимото национално законодателство 
(LRAU и LUV), някои от дейностите, които са включени в програмите за интегрирани 
действия, по своето естество могат да отговарят на дейностите, указани в категория 12 
в приложение IA към Директива 92/50/ЕИО и IIA към Директива 2004/18/ЕО, свързани 
с услугите, посочени съответно в член 1, буква а) от Директива 92/50/ЕИО и член 1, 
параграф 2, буква г) от Директива 2004/18/ЕО. Следователно не може да се изключи, че 
тези договори биха могли да бъдат квалифицирани като договори за обществена 
поръчка, които са предмет на директивите на ЕС за обществените поръчки, и 
следователно при сключването на такива договори следва да бъдат спазвани 
принципите на прозрачност и равно третиране.

Следователно според Комисията решението на Съда предоставя допълнителни насоки 
както за обществените органи, така и за националните съдилища в Испания относно 
правилата за обществените поръчки, приложими при възлагането на програмите за 
интегрирани действия.

Освен това Комисията отбелязва, че това решение не представлява „общо 
утвърждаване“ на законодателството за регионално благоустройство във Валенсия. 

Делото, заведено от Комисията в Съда на ЕС, както и съдебното решение, са 
съсредоточени единствено върху онези аспекти на законодателството на Валенсия в 
областта на благоустройството, които са свързани с обществените поръчки. Нито 
съдебното дело, нито решението се отнасят за други аспекти на това законодателство, а 
именно въпросите, свързани с отчуждаването, въздействието върху околната среда, 
определянето на земи за градско земеползване или целесъобразността на политиката за 
регионално благоустройство по принцип. 

Вносителят може да прегледа текста на съдебното решение чрез интернет адреса на 
Съда на ЕС:

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

В заключение, в този контекст може би си струва да се припомни, че Директивите за 
обществените поръчки 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО са в процес на изменение. Текстовете, 
предложени от Комисията1, понастоящем са при съзаконодателите — Европейския 
парламент и Съвета.

                                               
1 COM(2011)0896 окончателен от 20.12.2011 г., 2011/0438 (COD):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0896:FIN:EN:PDF


