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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

20.4.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0256/2006 dėl privataus futbolo stadiono statybos Valensijos 
priemiestyje, kurią pateikė Ispanijos pilietis Antonio Marín Segovia 
organizacijos „Cercle Obert de Benicalp“ vardu

Peticija Nr. 0278/2008 dėl tariamų pažeidimų, susijusių su La Marinos 
(Elčės – Alikantės) plėtros planais, kurią pateikė Ispanijos pilietis N. N. S.

Peticija Nr. 0521/2008 dėl tariamų pažeidimų, susijusių su „La Serreta“ 
sektoriaus Nusijoje (Valensijoje) urbanizacijos integruotų priemonių 
programos patvirtinimu, kurią pateikė Belgijos piliečiai Peter Jozef Mathilda 
Van Kerckhoven ir Marie Françoise Georgette Schorreels

1. Peticijos Nr. 0256/2006 santrauka

Peticijos pateikėjai apskirtai prieštarauja nesuderinamumams, susijusiems su miestų plėtra 
Ispanijoje, ypač Valensijos regione, ir šiuo aspektu palankiai vertina J. Fourtou parengtą 
Europos Parlamento pranešimą. Jie prieštarauja tvarkai, kai pasirinktinai keičiama nuosavybės 
kategorija ir iškeliami privatūs savininkai. Ypač jie protestuoja prieš nuosavybės paskyrimą 
privačiai bendrovei, siekiančiai pastatyti prekybos centrą ir privatų futbolo stadioną, 
pažymėdami, kad pradinė žemės nusavinimo paskirtis buvo viešojo sporto centro, kuris būtų 
naudingas ir vietos gyventojams, statyba. Nors iš esmės peticijos pateikėjai neprieštarauja 
miesto plėtros projektams, jie ragina, kad šie projektai tarnautų bendrajam interesui, siekdami, 
kad būtų statomi jaunimo socialinės rūpybos ir kultūros centrai, bibliotekos, senelių namai, 
socialiniai būstai ir pan., kurie taip pat galėtų būti naudingi ir ne miesto centre gyvenantiems 
žmonėms. Peticijos pateikėjai prašo Europos Parlamentą atsiųsti faktų nustatymo misiją.

Peticijos Nr. 0278/2008 santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia susirūpinimą dėl tariamų pažeidimų, susijusių su La Marinos 
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(Elčės – Alikantės) plėtros planais: valdžios institucijos čia nusprendė pastatyti 1 500 naujų 
butų, ir šis projektas turi tiesioginę įtaką vietos gyventojams, nes apie 70 iš jų buvo 
neatlyginamai nusavintas turtas. Atrodo, kad kreipimasis į vietos valdžios institucijas nedavė 
jokių rezultatų, todėl peticijos pateikėjas kreipiasi pagalbos sprendžiant šią problemą į 
Europos Parlamentą. 

Peticijos Nr. 0521/2008 santrauka

Peticijos pateikėjai skundžiasi dėl pažeidimų, kurie būtų padaryti priimant integruotos 
priemonių programos (Programa de Actuación Integrada – PAI), skirtos „La Serreta“ 
sektoriaus Nusijoje (Valensijoje) urbanizacijai, procedūras. Peticijos pateikėjų teigimu, šio 
sektoriaus PAI ir dalinis miesto plėtros planas prieštarautų bendrajam plėtros planui, nes 
reikštų, kad reikia keisti žemės paskirtį iš netinkamos miesto plėtrai į tinkamą miesto plėtrai. 
Peticijos pateikėjai aiškina, kad dėl šio PAI jie rizikuoja netekti savo namo, nes pagal naują 
klasifikaciją jis yra įtrauktas į miesto plėtrai netinkamą teritoriją, rezervuotą viešajam gamtos 
parkui. Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento ištirti šį tariamą pažeidimą.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 0256/2006 paskelbta priimtina 2006 m. liepos 31 d.
Peticija Nr. 0278/2008 paskelbta priimtina 2008 m. liepos 18 d.
Peticija Nr. 0521/2008 paskelbta priimtina 2008 m. rugsėjo 30 d.
Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 
4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. vasario 20 d.

„Peticijos pateikėjai prieštarauja miesto plėtros planams (Programas de Actuación 
Integrada – PAI), kurie turi būti įgyvendinti pažeidžiant viešųjų pirkimų taisykles ir teisę į 
nuosavybę ir būstą Elčėje, La Nusijoje ir Valensijoje (visos šios teritorijos yra Valensijos 
autonominėje srityje). 

Peticijoje Nr. 521/2008 taip pat prieštaraujama dėl besaikės miestų plėtros padarinių aplinkai, 
pvz., vandens tiekimo problemų.

Komisijos pastabos dėl peticijų (Nr. 256/2006, 278/2008 ir 521/2008)

Kai kurie iš šiose peticijose nurodytų klausimų yra panašūs į klausimus, nagrinėtus 
vykdant pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, kurią Komisija pradėjo prieš Ispaniją dėl 
Valensijos žemės įstatymo (anksčiau – LRAU 6/1994, dabar – LUV 16/2005) neatitikties ES 
viešųjų pirkimų taisyklėms. 

Su šiuo įsipareigojimų nevykdymu susijusį ieškinį Europos Bendrijų Teisingumo Teismui 
Komisija pareiškė 2008 m. liepos 9 d., bylos C-306/08, Europos Bendrijų Komisija prieš 
Ispanijos Karalystę1. Šioje teismo procedūroje Komisija laikosi nuostatos, kad pagal LRAU 
ir LUV reglamentuojamas integruotąsias veiksmų programas (isp. Programas de Actuación 
                                               
1 Puede conocer las evoluciones del procedimiento a través del formulario de búsqueda de la 
página Web del Tribunal de Justicia.
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Integrada – PAI) skelbiant konkursų laimėtojus reikėtų visokeriopai paisyti ES viešųjų 
pirkimų taisyklių ir principų, ypač atidžiai atsižvelgti į Direktyvą 93/37/EEB dėl viešojo 
darbų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo1 ir Direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo 
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo2. Ispanijos valdžios 
institucijos užginčijo šią poziciją.

Komisija norėtų pabrėžti, kad minėta pažeidimo nagrinėjimo procedūra apima tik Valensijos 
žemės įstatymo nuostatas, pažeidžiančias ES viešųjų pirkimų taisykles. Joje neginčijamos 
Valensijos žemės įstatymo nuostatos, kuriose reglamentuojama vietos valdžios institucijų 
kompetencija turto paėmimo visuomenės poreikiams srityje, nes tai nėra Bendrijos
kompetencijos klausimas pagal EB sutarties 295 straipsnį, susijusį su valstybių narių 
nuosavybės teisės sistemomis.

Jeigu Teismas nuspręstų, kad byloje C-3086/08 Komisija yra teisi, nacionalinės valdžios 
institucijos turėtų priimti reikiamas priemones šiam sprendimui vykdyti. Jeigu per pagrįstą 
laiką Ispanijos valdžios institucijos šio sprendimo neįvykdytų arba priimtų priemonių 
nepakaktų sprendimui įvykdyti, remdamasi EB sutarties 228 straipsniu Europos Komisija gali 
prašyti Teisingumo Teismo skirti Ispanijos valstybei baudą.

Tačiau šios bylos svarstymas Teisingumo Teisme gali užtrukti, ir jis netinka atskiriems 
peticijos pateikėjų pagrindinių teisių pažeidimo atvejams spręsti. 

Jeigu peticijos pateikėja laikosi nuomonės, kad konkrečiu atveju jos teisės buvo pažeistos, 
žalos atlyginimo ji turėtų reikalauti nacionaliniu lygmeniu, kreipdamasi į atitinkamus 
įgaliojimus turinčias valdžios institucijas, įskaitant teismus. 

Nacionaliniai teismai yra institucijos, visų pirma atsakingos už tai, kad būtų laikomasi ES 
teisės aktų. Jie gali, o kartais ir turi, vadovaudamiesi EB sutarties 234 straipsniu, kreiptis į 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, jeigu mano, kad, siekiant išnagrinėti kurią nors 
nebaigtą bylą, reikia prašyti išaiškinti tam tikrą, jiems ne iki galo suprantamą, EB teisės 
aspektą.

Europos Teisingumo Teismas yra nusprendęs: „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. 

                                               
1 2003 m. birželio 14 d. Direktyva 93/37/EEB dėl viešojo darbų pirkimo sutarčių sudarymo 
tvarkos derinimo, OL L 199, 1993 8 9, p. 54.
2 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, 
prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo, OL L 134, 2004 4 30, p. 114.
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p. I-277, point 19)“ (Unibet C-432/05, p. 67). Taip pat reikėtų priminti, kad „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).

Galiausiai bet kuris asmuo, manantis, kad jo pagrindinės teisės buvo pažeistos, gali pateikti 
skundą Europos Tarybos Europos Žmogaus Teisių Teismui (adresas: Council of Europe, 
67075 Strasbourg Cedex, France1). Tačiau atkreipiame dėmesį į tai, kad Teismas tokį skundą 
gali nagrinėti tik tuomet, jei buvo pasinaudota visomis nacionalinėmis teisės gynimo 
priemonėmis.

Peticijos pateikėjų interesų labui Komisija ir toliau Peticijų komitetui teiks visą informaciją 
apie minėtos Valensijos bylos (C-308/06) eigą.

Aplinkosaugos aspektai (peticija Nr. 521/2008/)

Peticijos pateikėjas taip pat prieštarauja besaikės miestų plėtros padariniams aplinkai, 
daugiausia susijusiems su vandens tiekimo problemomis.

Reikėtų pažymėti, kad peticijos pateikėjas nemini jokių galimų konkrečių Europos bendrijos 
(EB) aplinkos teisės akto nuostatų pažeidimų. Kita vertus, remiantis peticijos pateikėjo 
nurodytu oficialiuoju leidiniu, dėl šio dalinio miesto plėtros plano (PAI) Alikantės provincijos 
La Nusijos savivaldybėje buvo vykdomos viešos konsultacijos ir į dokumentus įtrauktas 
poveikio aplinkai tyrimas.

Kalbant apie peticijos pateikėjo susirūpinimą dėl vandens klausimų, reikėtų pažymėti, kad 
2000 m. gruodžio mėn. Direktyvoje dėl veiksmų vandens politikos srityje (BVPD) 
Nr. 2000/60/EB2 nustatyta, kad būtinas išsamus vandens išteklių naudojimo planavimas, kad 
būtų išvengta netvarių sprendimų ir nepataisomos žalos aplinkai, ir jį reikia vykdyti kuriant 
upių baseinų valdymo planus (UBVP).  Pagal Direktyvą dėl veiksmų vandens politikos srityje 
pirmasis UBVP bus paskelbtas 2009 m. gruodžio mėn.

Vienas pagrindinių aplinkos politikos galvosūkių – kaip ją priderinti prie kitų politikos 
krypčių, įskaitant miestų plėtros ir turizmo politiką. BVPD 14 straipsnyje nustatoma, kad 
valstybės narės privalo skatinti visas suinteresuotąsias šalis aktyviai prisidėti kuriant UBVP. 
Dėl dalyvavimu grindžiamo požiūrio BVPD teikia galimybių didinti politikos krypčių 
suderinamumą ir skatinti visuomenę saugoti ir tvariai valdyti vandenis ateityje. Nuo 2009 m. 
visi planai arba programos, galintys turėti poveikį vandens ištekliams arba jų kokybei, turi 
būti koordinuojami pagal UBVP nuostatas siekiant Direktyvoje dėl veiksmų vandens politikos 

                                               
1 http://www.echr.coe.int/ECHR
2 OL L 327, 2000 12 22, p. 1–73.
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srityje nustatytų aplinkos apsaugos tikslų.

Remdamasi peticijos pateikėjo suteikta informacija, šiuo atveju Komisija negali nustatyti 
jokio EB aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimo.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Komisija norėtų pateikti naujos informacijos apie Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
sprendimą (byla C-306/08 Komisija prieš Ispaniją) dėl kai kurių Valensijos teritorijos ir 
miesto planavimo teisės aktų (anksčiau – LRAU, dabar – LUV) nuostatų ir ES viešųjų 
pirkimų taisyklių neatitikties.

Komisija pradėjo bylą prieš Ispaniją (C-306/08) dėl kai kurių Valensijos regiono teritorijos 
plėtros teisės aktų nuostatų ir ES viešųjų pirkimų taisyklių neatitikties. Šiuo atžvilgiu 
Komisija teigė, kad Valensijos teisės aktuose numatytoms žemės plėtros priemonėms, 
vadinamosioms planes de actuación integrada (PAI), pagal kurias sudarytos darbų pirkimo 
sutartys, kuriomis savivaldybės privatiems vykdytojams patikėjo tam tikrų sričių plėtrą, 
taikytini Europos viešųjų pirkimų teisės aktai, kuriais sudarant tokias sutartis užtikrinamas 
vienodas požiūris ir skaidrumas. 
Ispanija užginčijo šią nuomonę ir teigė, kad PAI buvo ne viešojo darbų pirkimo sutartys ir kad 
jos visiškai nepatenka į ES viešųjų pirkimų taisyklių taikymo sritį. 
2011 m. gegužės 26 d. sprendimu, dėl kurio Komisija negali teikti apeliacinio skundo, 
Teisingumo Teismas atmetė Komisijos ieškinį.
Vis dėlto Teismo sprendime pateikta keletas naudingų paaiškinimų. Teismas nurodė, kad 
pagal taikomus nacionalinės teisės aktus (LRAU ir LUV) tam tikra su PAI susijusi veikla 
galėtų būti laikoma panašaus pobūdžio kaip veikla, nurodyta Direktyvos 92/50 IA priedo ir 
Direktyvos 2004/18 IIA priedo 12 kategorijoje, susijusi su paslaugomis, nurodytomis 
atitinkamai Direktyvos 92/50 1 straipsnio a punkte ir Direktyvos 2004/18 1 straipsnio 2 dalies 
d punkte. Taigi negalima atmesti galimybės, kad šios sutartys galėtų būti laikomos viešųjų 
paslaugų sutartimis, kurioms taikomos ES viešųjų pirkimų direktyvos, ir kad sudarant tokias 
sutartis reikėtų laikytis skaidrumo ir vienodo požiūrio principų.
Taigi, Komisijos nuomone, Teismo sprendime tiek Ispanijos valdžios institucijoms, tiek 
nacionaliniams teismams teikiamos gairės dėl PAI sudarymui taikytinų viešųjų pirkimų 
taisyklių.
Be to, Komisija pažymi, kad iš esmės šis sprendimas nėra Valensijos regioninių žemės plėtros 
teisės aktų patvirtinimas. 
Komisijos Teisingumo Teismui pareikštas ieškinys ir Teismo sprendimas susijęs tik su 
Valensijos teritorijos teisės aktų viešųjų pirkimų aspektu. Nei Teismo procese, nei sprendime 
neminimi kiti šių teisės aktų aspektai, pvz., nusavinimo klausimai, poveikis aplinkai, miestų 
žemės naudojimo paskirties nustatymas ar bendras regioninės teritorijos plėtros politikos 
tinkamumas. 
Peticijos pateikėjas sprendimo tekstą gali rasti ES Teisingumo Teismo interneto svetainėje

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

Galiausiai ir šiomis aplinkybėmis vertėtų prisiminti, kad šiuo metu keičiamos viešųjų pirkimų 
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direktyvos 2004/17 ir 2004/18. Komisijos pasiūlytus tekstus1 šiuo metu svarsto teisės aktų 
leidėjai, t. y. Europos Parlamentas ir Taryba.“

                                               
1 2011 m. gruod˛io 20 d. COM(2011) 896 final – 2011/0438 (COD).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0896:FIN:EN:PDF


