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EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

20.4.2012

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0256/2006 af Antonio Marín Segovia, spansk statsborger, for 
'Cercle Obert de Benicalp' organisation, om opførelsen af det private 
fodboldstadium i udkanten af Valencia

Andragende 0278/2008 af N.N.S., spansk statsborger, om påståede 
uregelmæssigheder med hensyn til udviklingsplaner for La Marina (Elche -
Alicante)

Andragende 0521/2008 af Peter Jozef Mathilda Van Kerckhoven og Marie 
Françoise Georgette Schorreels, belgiske statsborgere, om spørgsmålet om 
uregelmæssigheder i forbindelse med vedtagelsen af det integrerede 
handlingsprogram for byudvikling i området La Serreta i Nucía (Valencia)

1. Sammendrag af andragende 0256/2006

Andragerne klager generelt over uoverensstemmelserne i forbindelse med byudviklingen i 
Spanien, særligt i regionen Valencia, og hilser i denne forbindelse Europa-Parlamentets 
betænkning, der er udarbejdet af fru Fourtou, velkommen. De klager over praksis med 
vilkårlig omklassificering af ejendom og ekspropriering af private ejere. De klager særligt 
over tildelingen af ejendom til en privat virksomhed, som vil opføre et indkøbscenter og et 
privat fodboldstadium. De påpeger, at det oprindelige formål med ekspropriering af jorden 
havde været at opføre et offentligt sportscenter, som også de lokale beboere ville kunne drage 
fordel af. Selv om de ikke i princippet er imod byudviklingsprojekter, så kræver de, at 
projekterne skal tjene almene interesser og foretrækker opførsel af velfærds-, ungdoms- og 
kulturcentre, biblioteker, plejehjem, socialt boligbyggeri osv., som også er til nytte for dem, 
der bor uden for centeret. Andragerne anmoder Europa-Parlamentet om at sende en 
undersøgelsesmission.

Sammendrag af andragende 0278/2008
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Andrageren udtrykker bekymring over påståede uregelmæssigheder med hensyn til 
udviklingsplanerne for La Marina (Elche - Alicante), hvor de lokale myndigheder har 
besluttet at bygge 1.500 nye lejligheder, et projekt, der direkte berører de lokale beboere, 
hvoraf ca. 70 er blevet tvunget til at afstå deres ejendom uden erstatning. Det viser sig, at 
indsigelserne over for de lokale myndigheder har været forgæves, og andrageren anmoder 
derfor Europa-Parlamentet om hjælp til at løse problemet.

Sammendrag af andragende 0521/2008

Andragerne klager over uregelmæssigheder, som skal være forekommet under 
godkendelsesproceduren for det integrerede handlingsprogram (Programa de Actuación 
Integrada - PAI) om byudviklingen i området La Serreta in Nucía (Valencia). PAI og 
delplanen for byudvikling for dette område er angiveligt i strid med masterplanen for 
bymæssig bebyggelse, da de indeholder en ændring af arealanvendelsen fra "kan ikke 
anvendes til bymæssig bebyggelse" til "kan anvendes til bymæssig bebyggelse". Andragerne 
forklarer, at de ifølge denne PAI risikerer at miste deres hus, da dette som følge af den 
ændrede arealanvendelse ville komme ind under et område til en naturpark, som ikke kan 
anvendes til bymæssig bebyggelse. Andragerne beder Europa-Parlamentet om at undersøge 
det påståede misbrug.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 0256/2006 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 31. juli 2006).
Andragende 0278/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juli 2008).
Andragende 0521/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. september 
2008).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Andragerne protesterer mod byudviklingsplaner (Programas de Actuación Integrada - PAI), 
der planlægges gennemført i strid med reglerne om offentlige indkøb og ejendomsretten og 
retten til bolig (det hele i den selvstyrende region Valencia). 

Andragende 0521/2008 klager også over miljøkonsekvenserne af den omfattende byudvikling 
såsom vandforsyningsproblemer.

Kommissionens bemærkninger til andragenderne 0256/2006, 0278/2008 og 0521/2008.

Nogle af de spørgsmål, der rejses i disse andragender, er de samme som dem, der 
behandles i forbindelse med den overtrædelsesprocedure, som Kommissionen har 
indledt mod Spanien vedrørende manglende overholdelse af loven om regulering af 
bymæssig bebyggelse i Valencia (den tidligere lov 6/1994 LRAU, der er blevet erstattet af 
lov 16/2005 LUV) og EU's regler om offentlige indkøb. 

I forbindelse med denne overtrædelse blev Kommissionens ansøgning til EF-Domstolen 
indgivet den 9. juli 2008 og blev registreret som C-306/08 Kommissionen mod Spanien1. 
                                               
1 Se status for proceduren ved hjælp af søgeformularen på Domstolens websted: 
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Kommissionens holdning i denne procedure er, at PAI'en (integrerede handlingsprogrammer 
under LRAU og LUV) bør tildeles under fuld overholdelse af EU's regler og principper om 
offentlige indkøb og navnlig af direktiv 93/37/EØF om offentlige bygge- og 
anlægskontrakter1 og direktiv 2004/18/EF om offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter2. Denne holdning 
anfægtes af de spanske myndigheder.

Kommissionen vil gerne understrege, at ovennævnte overtrædelsesprocedure kun vedrører, at 
den valenciske lov om regulering af bymæssig bebyggelse er en overtrædelse af EU's regler 
om offentlige indkøb. Der sættes ikke spørgsmålstegn ved bestemmelser i loven vedrørende 
regulering af bymæssig bebyggelse i Valencia om de lokale myndigheders 
ekspropriationsbeføjelser, da dette spørgsmål ikke henhører under Fællesskabets 
kompetenceområde i henhold EF-traktatens artikel 295 om de ejendomsretlige ordninger i 
medlemsstaterne. 

Hvis Domstolen opretholder Kommissionens holdning i C-3086/08, vil det være op til de 
nationale myndigheder at vedtage de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af 
dommen. Hvis de spanske myndigheder ikke gennemfører dommen inden for rimelig tid, eller 
hvis de vedtagne foranstaltninger ikke er tilstrækkelige til at gennemføre dommen, kan 
Kommissionen, i henhold til EF-traktatens artikel 228, anmode Domstolen om at pålægge den 
spanske stat en bøde.

En dom fra Domstolens side i forbindelse med denne procedure kan dog tage noget tid, og 
den vil ikke være en passende til løsning af andragernes individuelle sager, hvor de 
grundlæggende rettigheder er overtrådt. 

Hvis andrageren mener, at hendes rettigheder er blevet krænket i den pågældende sag, bør hun 
søge oprejsning på nationalt plan gennem de kompetente myndigheder, herunder domstolene.

Nationale domstole er de organer, der primært er ansvarlige for at sikre respekten for EU's 
love. De kan, og skal i nogle tilfælde, forelægge spørgsmål for Domstolen, jf. EF-traktatens 
artikel 234, hvis de mener, at et bestemt punkt i EU-lovgivningen, hvor fortolkningen ikke er 
tydelig nok, skal afklares, før en bestemt sag kan afgøres ved de nationale domstole.

EF-Domstolen har fastslået: Det bemærkes, "at Domstolen i dommen af 9. marts 1978, 
Simmenthal (sag 106/77, Sml. s. 629) udtalte (…), og at det fremgår af princippet om 
fællesskabsrettens forrang, at de bestemmelser i Traktaten og retsakter fra institutionerne, som 
gælder umiddelbart, for medlemsstaternes nationale ret ... alene i medfør af deres ikrafttræden 
bevirker, at enhver modstridende bestemmelse i den eksisterende nationale lovgivning uden 
videre bliver uanvendelig." (C-213/89, Factortame, præmis 18). Det følger endvidere, at "... 
en national domstol, der har fået forelagt en tvist, som skal afgøres efter fællesskabsretten, 

                                                                                                                                                  
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es.
1 Rådets direktiv 93/37/EØF af 14. juni 1993 om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af 
offentlige bygge- og anlægskontrakter, EFT L 199 af 9.8.1993, s. 54.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af 
fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og 
offentlige bygge- og anlægskontrakter, EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114.
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skal kunne træffe foreløbige forholdsregler med henblik på at sikre den fulde virkning af den 
retsafgørelse, der skal træffes om eksistensen af de rettigheder, der gøres krav på efter 
fællesskabsretten (dommen i sagen Factortame m.fl., præmis 21, og dom af 11. januar 2001, 
sag C-226/99, Siples, Sml. I, s. 277, præmis 19" (Unibet sag C-432/05, præmis 67). Det bør 
også bemærkes, "at i tilfælde af tvivl om foreneligheden mellem nationale bestemmelser og 
fællesskabsretten, er en eventuel anordning af foreløbige foranstaltninger med henblik på at 
udsætte anvendelsen af de nævnte bestemmelser, indtil den kompetente domstol har truffet 
afgørelse om foreneligheden mellem disse og fællesskabsretten, reguleret af kriterier fastsat i 
den nationale ret, som finder anvendelse ved nævnte domstol, såfremt disse kriterier ikke er 
mindre gunstige end dem, der gælder for tilsvarende søgsmål på grundlag af national ret og 
ikke i praksis gør det umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at udøve den midlertidige 
retsbeskyttelse af sådanne rettigheder." (Unibet C-432/05, præmis 83)

Enhver, der mener, at en eller flere af hans eller hendes grundlæggende rettigheder er blevet 
krænket, kan indgive en klage til Europarådets Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
(Europarådet, 67075 Strasbourg Cedex, Frankrig1). Bemærk imidlertid, at Domstolen først 
kan behandle en sag, når alle de nationale retsmidler er udtømt.

Af hensyn til andragerne vil Kommissionen holde Udvalget for Andragender fuldt underrettet 
om udviklingen af den førnævnte Valencia-sag (C-308/06).

Miljøaspekter (andragende 0521/2008):

Andrager klager også over miljøkonsekvenserne af den omfattende byudvikling -
hovedsageligt i forbindelse med vandforsyningsproblemer.

Det bør bemærkes, at andrageren ikke henviser til nogen mulig overtrædelse af bestemte 
bestemmelser af Fællesskabets miljølovgivning. På den anden side har denne PAI i 
kommunen La Nucía i Alicanteprovinsen i henhold til den officielle avis fremsendt af 
andrageren været genstand for en offentlig høring og en miljøkonsekvensanalyse som en del 
af dokumentationen.

Vedrørende de problemstillinger, som andrageren har rejst i forbindelse med vandaspekterne, 
så bør det bemærkes, at vandrammedirektivet 2000/60/EF2 af december 2000 fastlægger, at 
der er behov for en detaljeret planlægning af forbruget af vandressourcerne for gennem 
udarbejdelse af vandområdeplaner at undgå ikkebæredygtige løsninger og ubodelig skade på 
miljøet. Ifølge vandrammedirektivet skal den første vandområdeplan offentliggøres inden 
december 2009.

En af de største udfordringer for miljøpolitikken er dens integrering i andre politikker, 
herunder byplanlægnings- og turismepolitikken. Ifølge vandrammedirektivets artikel 14 er 
medlemsstaterne forpligtede til at tilskynde til, at alle interesserede parter inddrages aktivt i 
udarbejdelsen af vandområdeplanerne. Denne strategi i vandrammedirektivet giver mulighed 
for at styrke integreringen af politikker og fremme beskyttelsen og den bæredygtige 
forvaltning af vand i fremtiden. Fra 2009 og frem skal enhver plan eller ethvert program, der 
                                               
1 http://www.echr.coe.int/ECHR.
2 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1-73.
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har indflydelse på vandressourcerne eller vandkvaliteten, samordnes med bestemmelserne om 
vandområdeplaner, så vandrammedirektivets miljømæssige målsætninger kan opfyldes.

På grundlag af oplysningerne fra andrageren kan Kommissionen i denne sag ikke påvise 
nogen overtrædelse af EU's miljølovgivning."

4. Kommissionens supplerende svar (REV.), modtaget den 20. april 2012

"Kommissionen vil gerne give en opdatering vedrørende udfaldet af EU-Domstolens dom 
(C-306/08 Kommissionen mod Spanien) om overensstemmelse mellem visse bestemmelser i 
loven om regulering af bymæssig bebyggelse i Valencia (den tidligere LRAU, der er blevet 
erstattet af LUV) og EU's regler om offentlige indkøb.

Kommissionen rejste sag C-306/08 mod Spanien, fordi nogle af bestemmelserne i loven om 
regional arealudvikling i regionen Valencia var i strid med EU's regler om offentlige indkøb. I 
den forbindelse anførte Kommissionen, at det arealudviklingsinstrument, der omhandles i 
Valencias lovgivning og kaldes "planes de actuación integrada" (PAI), udgjorde offentlige 
bygge- og anlægskontrakter, hvorved de kommunale myndigheder overdrog udviklingen af 
visse arealer til private bygherrer, og derved var underlagt EU-lovgivningen om offentlige 
indkøb, i henhold hvortil der sikres ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsproceduren.
Spanien anfægtede denne holdning og anførte til sit forsvar, at PAI'er på ingen måde var 
offentlige kontrakter, og at de faldt fuldstændig uden for anvendelsesområdet for EU's regler 
om offentlige indkøb.
Domstolen afviste Kommissionens sag ved dom af 26. maj 2011, som Kommissionen ikke 
har mulighed for at appellere.
Domstolens dom har imidlertid tydeliggjort nogle elementer. Domstolen specificerede bl.a., at 
nogle af de af PAI omfattede aktiviteter i deres natur, i henhold til gældende national 
lovgivning (LRAU og LUV), kunne svare til aktiviteterne i kategori 12 i bilag IA til direktiv 
92/50 og bilag IIA til direktiv 2004/18 vedrørende de tjenester, der henvises til i henholdsvis 
artikel 1, litra a), i direktiv 92/50 og artikel 1, stk. 2, litra d), i direktiv 2004/18. Det kan derfor 
ikke udelukkes, at disse kontrakter kunne betegnes som offentlige bygge- og 
anlægskontrakter, som henhører under EU's direktiver om offentlige indkøb, og at princippet 
om gennemsigtighed og ligebehandling derfor skal overholdes ved tildelingen af sådanne 
kontrakter.

Kommissionen er derfor af den opfattelse, at Domstolens dom giver yderligere vejledning for 
både de offentlige myndigheder og de nationale domstole i Spanien vedrørende reglerne om 
offentlige indkøb ved tildeling af PAI.

Kommissionen bemærker endvidere, at denne dom ikke er en "generel validering" af 
lovgivningen om regional arealudvikling i Valencia.

Sagen, som Kommissionen indbragte for Domstolen, og dommen drejede sig udelukkende om 
de offentlige indkøbsaspekter ved loven om regional arealudvikling i Valencia. Hverken 
retssagen eller dommen omhandlede andre  aspekter af denne lovgivning, såsom 
eksproprieringsspørgsmål, miljøpåvirkning, bymæssig arealanvendelse, eller hvorvidt den 
regionale arealudviklingspolitik generelt er hensigtsmæssig.
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Andrageren kan finde domsteksten via EU-Domstolens websted:

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

Endelig kan der i denne forbindelse erindres om, at direktiverne om offentlige indkøb 
2004/17/EF og 2004/18/EF i øjeblikket er ved at blive ændret. Kommissionens foreslåede 
tekster1 behandles nu af medlovgiverne, dvs. Europa-Parlamentet og Rådet."

                                               
1 KOM(2011)0896 af 20.12.2011, 2011/0438 (COD):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0896:FIN:DA:PDF


