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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0256/2006, ko organizācijas „Cercle Obert de Benicalp” 
vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Antonio Marín Segovia, par 
privātā futbola stadiona būvi Valensijas nomalē

Lūgumraksts Nr. 0278/2008, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais N. N. S., 
par iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar La Marina (Elče, Alikante) 
attīstības plānu

Lūgumraksts Nr. 0521/2008, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgie Peter Jozef 
Mathilda Van Kerckhoven un Marie Françoise Georgette Schorreels, par 
iespējamiem pārkāpumiem integrētas rīcības programmas pieņemšanā 
attiecībā uz „La Sarreta” sektora Nucía (Valensija) urbanizāciju

1. Lūgumraksta Nr. 0256/2006 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji iebilst pret nepieņemamo situāciju pilsētattīstības jomā Spānijā, īpaši 
Valensijas reģionā, un tāpēc atbalsta Janelly Fourtou sagatavoto Eiropas Parlamenta 
ziņojumu. Viņi iebilst pret patvaļīgu īpašumu pārklasificēšanu un atsavināšanu 
privātīpašniekiem. Jo īpaši viņi iebilst pret īpašuma piešķiršanu kādai privātai sabiedrībai, kas 
tajā plāno būvēt tirdzniecības centru un privātu futbola stadionu, un norāda, ka zemes 
atsavināšanas sākotnējais mērķis bija uzbūvēt publisku sporta centru, no kura labumu gūtu arī 
vietējie iedzīvotāji. Viņi neiebilst pret pilsētattīstības projektiem kopumā, bet vēlas, lai tie 
atbilstu vispārējām interesēm un būtu saistīti ar jauniešu un kultūras centru, bibliotēku, veco 
ļaužu pansionātu, sociālo mājokļu celtniecību un tamlīdzīgi, jo arī no tā būtu labums tiem, kas 
dzīvo ārpus centra. Lūgumraksta iesniedzēji lūdz Eiropas Parlamentu organizēt faktu 
vākšanas vizīti.

Lūgumraksta Nr. 0278/2008 kopsavilkums
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Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar La Marina
(Elče, Alikante) attīstības plānu, jo vietējās iestādes tur izlēmušas būvēt 1500 jaunus 
dzīvokļus, un šis projekts tieši ietekmē vietējos iedzīvotājus, no kuriem apmēram 70 bez 
kompensācijas atsavināta viņu dzīvesvieta. Šķiet, ka vietējām iestādēm iesniegtie protesti ir 
bijuši nesekmīgi, un lūgumraksta iesniedzēja tāpēc lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību šīs 
problēmas risināšanā. 

Lūgumraksta Nr. 0521/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji norāda uz vairākiem pārkāpumiem, kas būtu pieļauti integrētās 
rīcības programmas (Programa de Actuación Integrada — PAI) pieņemšanas procesā 
attiecībā uz „La Sarreta” sektora Nucía (Valensija) urbanizāciju. Pamatojoties uz lūgumraksta 
iesniedzēju informāciju, PAI un neobjektīvais plāns par šā sektora urbanizāciju būtu pretrunā 
ar Vispārējās urbanizācijas plānu, tā kā ar iepriekš minētajiem plāniem paredzētu 
neurbanizējamu zemes platību pārklasificēšanu par urbanizējamām. Lūgumraksta iesniedzēji 
paskaidro, ka, īstenojot šo PAI, viņi var zaudēt savu māju, tā kā saskaņā ar jauno klasifikāciju 
tā atrodas neurbanizējamajā platībā, kas paredzēta sabiedriski pieejamam dabas parkam. 
Lūgumraksta iesniedzēji lūdz Eiropas Parlamentu izmeklēt šo varbūtējo pārkāpumu.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0256/2006 atzīts par pieņemamu 2006. gada 31. jūlijā.
Lūgumraksts Nr. 0278/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 18. jūlijā.
Lūgumraksts Nr. 0521/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 30. septembrī.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī.

Lūgumraksta iesniedzēji iebilst pret pilsētattīstības plāniem (Programas de Actuación 
Integrada — PAI), kurus, pārkāpjot publiskā iepirkuma noteikumus un tiesības uz īpašumu un 
mājokli, plānots īstenot Elčē, La Nucía municipalitātē un Valensijā (visas šīs vietas atrodas 
Valensijas autonomajā kopienā). 

Lūgumrakstā Nr. 521/2008 izteikti iebildumi arī pret pārmērīgas pilsētattīstības ietekmi uz 
vidi, piemēram, ūdensapgādi.

Komisijas komentāri par lūgumrakstiem (Nr. 256/2006, Nr. 278/2008 un Nr. 521/2008)

Daži no jautājumiem, kas minēti šajos lūgumrakstos, ir līdzīgi tiem, kurus izskatīja 
saistībā ar Komisijas ierosināto pārkāpumu procedūru pret Spāniju par Valensijas 
Zemes likuma (agrāk Likums Nr. 6/1994 (LRAU), tagad Likums Nr. 16/2005 (LUV)) 
neatbilstību ES publiskā iepirkuma noteikumiem. 

Saistībā ar šo pārkāpumu Komisija 2008. gada 9. jūlijā iesniedza Eiropas Kopienu Tiesā 
prasību, lieta C-306/08 Komisija/Spānija1. Komisijas nostāja šajā tiesas procesā ir tāda, ka 
                                               
1 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
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PAI (integrētās rīcības programmas saskaņā ar LRAU un LUV) ir jāpiešķir, pilnībā ievērojot 
ES publiskā iepirkuma noteikumus un principus, un jo īpaši Direktīvu 93/37/EEK par valsts 
būvdarbu līgumiem1 un Direktīvu 2004/18/EK par būvdarbu, piegādes un pakalpojumu valsts 
līgumiem2. Spānijas iestādes šo nostāju apstrīd.

Komisija vēlas uzsvērt, ka iepriekš minētā pārkāpumu procedūra attiecas tikai uz ES publiskā 
iepirkuma noteikumu pārkāpumiem Valensijas Zemes likumā. Tajā netiek apšaubīti tie 
Valensijas Zemes likuma noteikumi, kas attiecas uz vietējo iestāžu zemes atsavināšanas 
tiesībām, jo šis jautājums saskaņā ar EK līguma 295. pantu par īpašumtiesību sistēmu 
dalībvalstī nav Kopienas kompetencē.

Ja Tiesa atbalstīs Komisijas nostāju lietā C-306/08, valsts iestādēm būs jāpieņem pasākumi, 
kas nepieciešami sprieduma izpildīšanai. Ja Spānijas iestādes neizpildīs spriedumu saprātīgā 
termiņā, vai pieņemtie pasākumi nebūs piemēroti sprieduma izpildīšanai, Komisija saskaņā ar 
EK līguma 228. pantu varēs pieprasīt, lai EKT piespriež Spānijas valstij sodu.

Tomēr paies zināms laiks, līdz EKT pasludinās spriedumu šajā tiesvedībā, turklāt tā nav 
piemērota, lai risinātu atsevišķus gadījumus, kas saistīti ar lūgumraksta iesniedzēju 
pamattiesību pārkāpšanu. 

Ja lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka šajā gadījumā ir pārkāptas viņas tiesības, tai ir jāmeklē 
tiesisko aizsardzību valsts kompetentajās iestādēs, tostarp tiesās. 

Par ES tiesību aktu ievērošanu galvenokārt ir atbildīgas valsts tiesas. Tām saskaņā ar EK 
līguma 234. pantu ir tiesības un reizēm pienākums iesniegt jautājumus EKT, ja tās uzskata, 
ka, lai atrisinātu izskatāmo lietu, ir nepieciešams precizēt kādu EK tiesību akta punktu, kura 
interpretācija tām nav skaidra.

EKT spriedums ir šāds: " 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). Jāatgādina arī tas, ka " 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 

                                               
1 1993. gada 14. jūnija Direktīva 93/37/EEK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu 
piešķiršanas procedūras, OV L 199, 9.8.1993., 54. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīva 2004/18/EK par to, kā 
koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp.).
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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

Visbeidzot, ikviens, kas uzskata, ka ir pārkāptas viņa pamattiesības, var iesniegt sūdzību 
Eiropas Padomes Eiropas Cilvēktiesību tiesā (Eiropas Padome, 67075 Strasbourg-Cedex, 
France1). Tomēr jāņem vērā, ka Tiesa var izskatīt lietu tikai tad, kad ir izmantoti visi vietējie 
tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

Lūgumrakstu iesniedzēju interesēs Komisija pilnībā informēs Lūgumrakstu komiteju par 
iepriekš minētās Valensijas lietas (C-306/08) attīstību.

Vides aspekti (Lūgumraksts Nr. 521/2008)

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst arī pret pārmērīgas pilsētattīstības ietekmi uz vidi, 
galvenokārt saistībā ar ūdensapgādes problēmām.

Jāatzīmē, ka lūgumraksta iesniedzējs nenorāda uz konkrētu Eiropas Kopienas (EK) vides 
tiesību aktu noteikumu iespējamo pārkāpumu. Taču valdības oficiālais vēstnesis, ko iesniedza 
lūgumraksta iesniedzējs, liecina, ka šis daļējais pilsētattīstības plāns (PAI) La Nucía
municipalitātē, Alikantes provincē, bija nodots sabiedriskajai apspriešanai, un dokumentācijā 
bija arī ietekmes uz vidi novērtējums.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja bažām par ūdens jautājumiem, jānorāda, ka 2000. gada 
decembra Ūdens pamatdirektīva (ŪPD) 2000/60/EK nosaka, ka ūdens resursu izmantošanas 
jomā ir nepieciešama detalizēta plānošana, izstrādājot upju baseinu apsaimniekošanas plānus 
(UBAP), lai izvairītos no risinājumiem, kas nav ilgtspējīgi, un no neatgriezeniska kaitējuma 
videi. Saskaņā ar ŪPD pirmo UBAP jāpublicē līdz 2009. gada decembrim.

Viens no galvenajiem vides politikas izaicinājumiem ir tās integrācija citās politikas jomās, 
tostarp urbanizācijas un tūrisma jomā. ŪPD 14. pants nosaka, ka dalībvalstīm ir pienākums 
veicināt visu ieinteresēto pušu aktīvu iesaisti UBAP izstrādē. Šāda ŪPD līdzdalības pieeja 
sniedz iespēju uzlabot šo politiku integrāciju un veicināt ūdens aizsardzību un ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu nākotnē. Sākot ar 2009. gadu visus plānus vai programmas, kam ir ietekme 
uz ūdens resursiem vai ūdens kvalitāti, būs jāsaskaņo ar UBAP noteikumiem, lai nodrošinātu 
ŪPD vides mērķu sasniegšanu.

Pamatojoties uz informāciju, ko sniedza lūgumraksta iesniedzējs, Komisija šajā gadījumā 
nekonstatē EK vides tiesību aktu pārkāpumus.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī (REV)

Komisija vēlas sniegt jaunāko informāciju par Eiropas Savienības Tiesas spriedumu (C-
306/08, Eiropas Komisija pret Spānijas Karalisti) par atsevišķu Valensijas zemes 
                                               
1 http://www.echr.coe.int/ECHR
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izmantošanas un pilsētu plānošanas tiesiskā regulējuma (agrāk LRAU, tagad — LUV) 
noteikumu atbilstību ES publiskā iepirkuma noteikumiem.

Komisija pret Spāniju ierosināja lietu C-306/08 par dažu Valensijas reģionālā tiesiskā 
regulējuma noteikumu par zemes izmantošanu neatbilstību ES iepirkuma noteikumiem. Šajā 
kontekstā Komisija apgalvoja, ka Valensijas tiesību aktos paredzētais zemes izmantošanas 
instruments, ko dēvē par planes de actuación integrada (PAI), ietver būvdarbu līgumus, ar 
kuru starpniecību pašvaldības privātajiem attīstītājiem piešķīra tiesības attīstīt konkrētas 
teritorijas un uz kuru piešķiršanas procedūrām tādējādi attiecās Eiropas publiskā iepirkuma 
tiesiskais regulējums, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi un pārskatāmību.
Spānija apstrīdēja šo nostāju un aizstāvoties atbildēja, ka PAI nav valsts līgumi un ka uz tiem 
neattiecas ES iepirkuma noteikumi.
Ar 2011. gada 26. maija lēmumu, par kuru Komisija nevar iesniegt pārsūdzību, Tiesa atcēla 
Komisijas veiktos pasākumus.
Tomēr tiesa savā lēmumā sniedza vairākus noderīgus precizējumus. Proti, Tiesa norādīja, ka 
saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem (LRAU un LUV) daži PAI ietvertie 
pasākumi pēc būtības varētu atbilst pasākumiem, kas minēti Direktīvas 92/50 IA pielikuma 
12. kategorijā un Direktīvas 2004/18 IIA pielikuma 12. kategorijā saistībā ar pakalpojumiem, 
kas attiecīgi minēti Direktīvas 92/50 1. panta a) punktā un Direktīvas 2004/18 1. panta 
2. punkta d) apakšpunktā. Tāpēc nevar izslēgt, ka šos līgumus varētu klasificēt kā būvdarbu 
līgumus un ka tādējādi, piešķirot šādus līgumus, būtu jāievēro pārredzamības un vienlīdzīgas 
attieksmes principi.

Tāpēc Komisija uzskata, ka Tiesas lēmums sniedz papildu norādes gan valsts iestādēm, gan 
Spānijas valsts tiesām par publiskā iepirkuma noteikumiem, kas piemērojami PAI piešķiršanā.

Turklāt Komisija norāda, ka lēmums nenozīmē Valensijas reģionālā tiesiskā regulējuma par 
zemes izmantošanu „vispārēju apstiprinājumu”.

Lieta, ko Komisija iesniedza Tiesā, un pieņemtais lēmums attiecās tikai uz Valensijas zemes 
izmantošanas tiesiskā regulējuma publiskā iepirkuma aspektiem. Ne Tiesas process, ne 
pieņemtais lēmums neattiecās uz citiem šā tiesiskā regulējuma aspektiem, piemēram, 
atsavināšanas jautājumu, ietekmi uz vidi, pilsētas zemes izmantošanas noteikšanu vai 
reģionālās zemes izmantošanas politikas atbilstību kopumā.

Lūgumraksta iesniedzējs var iepazīties ar lēmuma tekstu Eiropas Savienības Tiesas tīmekļa 
vietnē:

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

Visbeidzot, šajā kontekstā varētu būt noderīgi atgādināt, ka pašlaik notiek Direktīvas 2004/17 
un Direktīvas 2004/18 pārskatīšana. Komisijas ierosinātie teksti1 tagad ir nodoti 
likumdevējiem, proti, Eiropas Parlamentam un Padomei.

                                               
1 COM(2011) 896 galīgā redakcija, 20.12.2011., 2011/0438 (COD):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0896:FIN:EN:PDF



PE421.139v02-00 6/6 CM\899802LV.doc

LV


