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Tárgy: Antonio Marín Segovia spanyol állampolgár által a „Cercle Obert de 
Benicalp” szervezet nevében benyújtott 0256/2006. számú petíció egy magán-
futballstadion Valencia külvárosában történő megépítéséről

N.N.S. spanyol állampolgár által benyújtott 0278/2008. petíció a La Marina-i 
(Elche, Alicante) fejlesztési tervekkel kapcsolatos állítólagos 
szabálytalanságokról

Peter Jozef Mathilda Von Kerckhoven és Marie Françoise Georgette 
Schorreels belga állampolgárok által benyújtott 0521/2008. számú a nuciai 
La Serreta (Valencia) területére vonatkozó városfejlesztési integrált 
cselekvési program elfogadásával kapcsolatos állítólagos 
szabálytalanságokról

1. A 0256/2006. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtói általánosságban kifogásolják a spanyolországi városfejlesztéssel 
kapcsolatos következetlenségeket, különösen a valenciai régióban előfordulókat, és ebben az 
összefüggésben üdvözlik a Fourtou asszony által összeállított európai parlamenti jelentést. 
Kifogásolják a tulajdon önkényes újrabesorolásának és a magántulajdon kisajátításának 
gyakorlatát. Főleg az ellen tiltakoznak, hogy a tulajdont magánvállalkozáshoz juttassák 
bevásárlóközpont vagy magán-futballstadion megépítése céljából, ugyanakkor rámutatnak 
arra, hogy a földterület-kisajátítás eredeti célja az volt, hogy nyilvános sportcentrumot 
építsenek, amely a helyi lakosok javát is szolgálja. Általánosságban nem ellenzik a 
városfejlesztési projekteket, ugyanakkor követelik, hogy azok szolgálják a közérdeket, 
szociális ifjúsági és kulturális központok, könyvtárak, idősek otthonának létrehozására, 
szociális lakásépítésre stb. törekedjenek, amelyek a központon kívül élők javát is szolgálják. 
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A petíció benyújtói arra kérik az Európai Parlamentet, hogy küldjön a helyszínre tényfeltáró 
küldöttséget.

A 0278/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a La Marina-i (Elche – Alicante) fejlesztési 
tervekkel kapcsolatos állítólagos szabálytalanságok miatt. La Marinában a helyi hatóságok 
1 500 új lakást szándékoznak felépíteni. Ez a projekt közvetlenül érinti a helyi lakosokat, akik 
közül közel 70 embert fosztottak meg ingatlanától anélkül, hogy kártérítést fizettek volna. 
Úgy tűnik, hogy a helyi hatóságokhoz intézett megkeresések eredménytelenek voltak, ezért a 
petíció benyújtója az Európai Parlament segítségét kéri a probléma megoldásában. 

Az 0521/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtói bírálják azokat a szabálytalanságokat, amelyek a nuciai La Serreta 
területére vonatkozó városfejlesztési integrált cselekvési program (Programa de Actuación 
Integrada – PAI) engedélyezési eljárása folyamán következtek be. Állításuk szerint a PAI és 
az erre a területre vonatkozó városfejlesztési részprogram ellentétben állnak az eredeti 
városfejlesztési tervvel, mivel ezekben a terület hasznosítása „városépítészetileg nem 
hozzáférhetőről“ „városépítészetileg hozzáférhetőre“ változott. A petíció benyújtói kifejtik, 
hogy e PAI következtében az a veszély fenyeget, hogy elveszítik a házukat, mivel az a 
területhasznosítás megváltoztatása folytán egy természetvédelmi pa rknak  szánt, 
városépítészetileg nem hozzáférhető területhez fog tartozni. A petíció benyújtói kérik az 
Európai Parlamentet, hogy vizsgálja ki a vélt visszaélést.

2. Elfogadhatóság

A 0256/2006. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. július 31.
A 0278/2008. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 18.
Az 0521/2008. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. szeptember 30.
Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

A petíció benyújtói tiltakoznak az ellen, hogy a városfejlesztési terveket (Programas de 
Actuación Integrada – PAI-k) a közbeszerzési szabályok, valamint a tulajdonhoz és a 
lakhatáshoz való jog megsértése mellett hajtják végre Elche, La Nucía és Valencia területén 
(valamennyi a Valenciai Autonóm Közösség területén helyezkedik el). 

Az 521/2008. számú petíció továbbá kifogásolja a túlzott városfejlesztés környezeti hatásait, 
például a vízellátás terén jelentkező problémákat.

A Bizottság megjegyzései a petíciókkal kapcsolatban (256/2006., 278/2008. és 521/2008.)

A szóban forgó petíciókban felvázolt kérdések némelyike hasonló az azon jogsértési 
eljárás keretében vizsgáltakhoz, amely eljárást a Bizottság Spanyolországgal szemben 
indított a valenciai városrendezési törvény (korábbi 6/1994. sz. törvény, LRAU és a 
jelenleg hatályos 16/2005. sz. törvény, LUV) uniós közbeszerzési szabályokkal való 
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összeegyeztethetetlenségének tárgyában. 

Ezen jogsértést illetően a Bizottság 2008. július 9-én nyújtott be keresetet az Európai 
Bírósághoz, amelyet a C-306/08. sz. Bizottság kontra Spanyolország ügyként vettek 
nyilvántartásba1. A Bizottság eljárás során képviselt álláspontja, hogy a PAI-k (az LRAU és a 
LUV szerinti egységes cselekvési programok) odaítélését az uniós közbeszerzési szabályok és 
elvek, és különösen az építési beruházásokra irányuló közbeszerzési szerződésekről szóló 
93/37/EGK irányelv2, valamint az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződésekről szóló 2004/18/EK irányelv3 teljes 
körű tiszteletben tartása mellett kell megvalósítani. Ezt az álláspontot a spanyol hatóságok 
vitatták.
A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a fent említett jogsértési eljárás a hatályát tekintve az 
uniós közbeszerzési szabályok valenciai városrendezési törvény általi megsértésére 
korlátozódik. Az eljárás nem vonja kétségbe a valenciai földtörvénynek a helyi hatóságok 
kisajátítási hatáskörére vonatkozó rendelkezéseit, hiszen az EK-Szerződés 295., a tagállamok 
tulajdoni rendszereiről szóló cikke szerint ez nem tartozik a Közösség hatáskörébe.

Amennyiben a Bíróság megerősíti a Bizottság C-306/08. sz. ügyben képviselt álláspontját, a 
nemzeti hatóságok feladata lesz az ítélet végrehajtására irányuló szükséges intézkedések 
meghozatala. Amennyiben a spanyol hatóságok ésszerű időn belül nem hajtják végre az 
ítéletben foglaltakat, illetve ha a meghozott intézkedések nem megfelelőek az ítélet 
végrehajtására, a Bizottságnak az EK-Szerződés 228. cikke értelmében jogában áll felkérni az 
Európai Bíróságot a Spanyol Királyság megbírságolására.

Mindazonáltal az Európai Bíróság szóban forgó eljárásra vonatkozó ítéletének meghozatala 
több időt vehet igénybe, és az nem alkalmas a petíció benyújtói alapvető jogainak 
megsértésével kapcsolatos egyéni esetek megoldására. 

Amennyiben a petíció benyújtója úgy véli, hogy a szóban forgó esetben megsértették jogait, 
nemzeti szinten folyamodjon jogorvoslatért az illetékes hatóságoknál, ideértve a bíróságokat 
is. 

A nemzeti bíróságok az uniós jogszabályok tiszteletben tartásának biztosításáért elsődlegesen 
felelős szervek. Jogukban áll, sőt, néha kénytelenek az EK-Szerződés 234. cikke értelmében 
bizonyos kérdéseket az Európai Bíróság elé utalni, amennyiben szükségesnek ítélik a 
közösségi jogszabályok egy adott, számukra kevésbé világos részének tisztázását egy 
folyamatban lévő meghatározott ügy megoldása érdekében.

                                               
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 Az 1993. június 14-i 93/37/EGK irányelv az építési beruházásra irányuló közbeszerzési 
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, HL L 199., 1993.8.9., 54. o.
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/18/EK irányelve az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról, HL L 134., 2004.4.30., 114. o.
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Az EB a következőképpen ítélkezett: „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, C-226/99, Rec. 
p. I-277, point 19)" (Unibet C-432/05, p.67). Emlékeztetni kell továbbá arra, hogy „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).

Végezetül, bármely személy, aki úgy véli, hogy megsértették alapvető jogait, panaszt nyújthat 
be az Európa Tanács égisze alatt működő Emberi Jogok Európai Bíróságához (Európa 
Tanács, 67075 Strasbourg-Cedex, Franciaország1). Megjegyzendő azonban, hogy a szóban 
forgó bíróság csupán valamennyi rendelkezésre álló hazai jogorvoslati lehetőség kimerítését 
követően foglalkozhat az üggyel.

A petíciók benyújtóinak érdekében a Bizottság továbbra is teljes körű tájékoztatást nyújt a 
Petíciós Bizottságnak a Valenciát érintő fent említett üggyel (C-308/06. sz.) kapcsolatban.

Környezeti szempontok (az 521/2008. számú petíció):

A petíció benyújtója a túlzott városfejlesztés környezeti hatásai ellen is tiltakozik, különös 
tekintettel a vízellátás terén felmerülő problémákra.

Meg kell jegyezni, hogy a petíció benyújtója nem utal az európai közösségi (EK) 
környezetvédelmi jogszabályok meghatározott rendelkezéseinek esetleges megsértésére. 
Ugyanakkor a petíció benyújtója által mellékelt hivatalos közlöny szerint a szóban forgó 
részleges városfejlesztési tervet (PAI) az Alicante tartományban található La Nucíában 
nyilvános konzultációra bocsátották, és egy környezeti hatásvizsgálat is a dokumentáció 
részét képezte.

Ami a petíció benyújtója által a vízellátással kapcsolatban felvetett aggodalmakat illeti, meg 
kell jegyezni, hogy a 2000. decemberi 2000/60/EK2 víz keretirányelv (WFD) részletes 
tervezést ír elő a vízkészletek felhasználására vonatkozóan, a nem fenntartható megoldások és 

                                               
1 http://www.echr.coe.int/ECHR
2 HL L 327., 2000.12.22., 1–73. o.
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visszafordíthatatlan környezeti károk megakadályozása érdekében, mégpedig vízgyűjtő-
gazdálkodási tervek (RBMP) révén. Az első VGT-t a víz keretirányelvvel összhangban 
2009 decemberében kell közzétenni.

A környezetvédelmi politika egyik legfőbb kihívása, hogy az egyéb szakpolitikákban is 
érvényesüljön, ideértve a városfejlesztésre és idegenforgalomra vonatkozókat is. A vízügyi 
keretirányelv 14. cikke meghatározza valamennyi tagállam arra irányuló kötelezettségét, hogy 
az összes érdekelt fél részvételét ösztönözzék a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek kidolgozásának 
folyamatában. A vízügyi keretirányelv részvételen alapuló megközelítése lehetőséget biztosít 
arra, hogy javítsák az egyes politikák integrálását, valamint előmozdítsák a víztestek jövőbeni 
védelmét és fenntartható kezelését. 2009-től kezdve a vízkészletekre vagy a vízminőségre 
hatást gyakorló valamennyi tervet vagy programot össze kell hangolni a VGT 
rendelkezéseivel, hogy a víz keretirányelv környezetvédelmi célkitűzései megvalósíthatók 
legyenek.

A petíció benyújtója által nyújtott tájékoztatás alapján a Bizottság ez esetben nem talált a 
közösségi környezetvédelmi jogszabályok megsértésére utaló jelet.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV): 2012. április 20.

A Bizottság naprakész tájékoztatással kíván szolgálni az Európai Unió Bíróságának a C-
306/08. sz. Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság ügyben hozott ítéletével 
kapcsolatban, amely a valenciai terület- és városrendezési jogszabályok (korábbi LRAU, 
jelenleg LUV) egyes rendelkezéseinek az uniós közbeszerzési jogszabályoknak való 
megfelelőségével kapcsolatos.

A Bizottság C-306/08. sz. alatt eljárást indított Spanyolországgal szemben, mivel a valenciai 
regionális területfejlesztési jogszabály egyes rendelkezései nem feleltek meg az uniós 
közbeszerzési szabályoknak. Ezzel összefüggésben a Bizottság azzal érvelt, hogy a valenciai 
jogszabály által előirányzott területfejlesztési eszköz (amely planes de actuación integrada, 
röviden PAI néven ismert) olyan, építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződésekből 
áll, amelyek útján az önkormányzatok magánbefektetőket bíznak meg bizonyos területek 
fejlesztésével, és amelyek odaítélési eljárása során ezért alkalmazni kell az egyenlő 
bánásmódot és az átláthatóságot biztosító európai közbeszerzési szabályokat. 
Spanyolország vitatta ezt az álláspontot, és védekezésül előadta, hogy a PAI-k nem 
közbeszerzési szerződések, így teljes mértékben az uniós közbeszerzési szabályok hatályán 
kívül esnek. 
2011. május 26-i ítéletével, amellyel szemben a Bizottság nem nyújthat be fellebbezést, a 
Bíróság elutasította a Bizottság keresetét.
A Bíróság ugyanakkor hasznos kiigazításokat nyújtott az ítéletében. Így a Bíróság 
pontosította, hogy az alkalmazandó nemzeti jogszabályok (az LRAU és a LUV) értelmében a 
PAI-k hatókörébe tartozó egyes tevékenységek jellegüknél fogva megfelelhetnek a 92/50/EK 
irányelv IA. mellékletének 12. kategóriájában és a 2004/18/EK irányelv IIA. mellékletében 
foglalt tevékenységeknek, amelyek a 92/50/EK irányelv 1. cikkének a) pontjában, illetve a 
2004/18/EK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett szolgáltatásokkal 
kapcsolatosak. Ezért nem zárható ki, hogy e szerződések közbeszerzési szerződéseknek 
minősülnek, amelyek az uniós közbeszerzési irányelvek hatálya alá tartoznak, és amelyek 
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odaítélésekor ezért tiszteletben kell tartani az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elveit.

Következésként a Bizottság véleménye szerint a Bíróság ítélete a spanyolországi hatóságok és 
a nemzeti bíróságok számára egyaránt további útmutatást nyújt a PAI-k odaítélésekor 
alkalmazandó közbeszerzési szabályokról.

A Bizottság emellett megjegyzi, hogy ez az ítélet nem tekinthető a valenciai regionális 
területfejlesztési jogszabályok általános igazolásának. 

A Bizottság által a Bíróság előtt indított eljárás és az ítélet a valenciai területrendezési 
jogszabályoknak kizárólag a közbeszerzési szempontjaival foglalkozott. Sem a bírósági 
eljárás, sem az ítélet nem utalt e szabályozás egyéb szempontjaira, például a kisajátítási 
kérdésekre, a környezeti hatásokra, a városi telkek besorolására vagy általában a regionális 
területfejlesztési politika megfelelőségére. 

A petíció benyújtója az Európai Unió Bíróságának internetes oldalán megtalálhatja az ítélet 
szövegét:

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

Végül ebben az összefüggésben érdemes emlékeztetni arra, hogy folyamatban van a 
2004/17/EK és 2004/18/EK közbeszerzési irányelv módosítása. A társjogalkotók, azaz az 
Európai Parlament és a Tanács jelenleg vitatják meg a Bizottság által javasolt szövegeket1.

                                               
1 COM(2011)0896, 2011.12.20., 2011/0438 (COD):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0896:FIN:HU:PDF


