
CM\899802PL.doc PE421.139v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

20.4.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0256/2006, którą złożył Antonio Marín Segovia (Hiszpania), w imieniu 
organizacji „Cercle Obert de Benicalp”, w sprawie budowy prywatnego stadionu 
piłki nożnej na przedmieściach Walencji

Petycja 0278/2008, którą złożyła N.N.S. (Hiszpania), w sprawie rzekomych 
nieprawidłowości w odniesieniu do planów rozwoju dla La Marina (Elche -
Alicante)

Petycja 0521/2008, którą złożyli Peter Jozef Mathilda Von Kerckhoven i Marie 
Françoise Georgette Schorreels (Belgia), w sprawie rzekomych nieprawidłowości 
w związku z przyjęciem zintegrowanego programu działań na rzecz rozwoju 
miast w rejonie La Serreta in Nucía (Walencja)

1. Streszczenie petycji 0256/2006

Składający petycję wyrażają ogólny sprzeciw w odniesieniu do nieprawidłowości w zakresie 
inwestycji w Hiszpanii, zwłaszcza w regionie Walencji, i w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmują sprawozdanie Parlamentu Europejskiego sporządzone przez Janelly Fourtou. 
Składający petycję sprzeciwiają się praktyce arbitralnej zmiany klasyfikacji nieruchomości i 
wywłaszczania prywatnych właścicieli. W szczególności protestują przeciw przyznaniu 
własności nieruchomości prywatnej spółce w celu budowy centrum handlowego i prywatnego
stadionu piłki nożnej, twierdząc, że pierwotnym celem wywłaszczenia ziemi była budowa 
publicznego ośrodka sportowego, na której skorzystaliby również okoliczni mieszkańcy. 
Składający petycję nie są co do zasady przeciwni inwestycjom, jednak uważają, że projekty 
takie powinny służyć dobru ogólnemu, dlatego popierają budowę ośrodków dla młodzieży i 
ośrodków kulturalnych, bibliotek, domów opieki, mieszkań socjalnych itp., z których będą 
mogły korzystać także osoby mieszkające poza centrum miasta. Składający petycję zwracają 
się do Parlamentu Europejskiego o wysłanie misji wyjaśniającej.
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Streszczenie petycji 0278/2008

Składająca petycję wyraża zaniepokojenie rzekomymi nieprawidłowościami w odniesieniu do 
planów rozwoju dla La Marina (Elche - Alicante), gdzie władze lokalne postanowiły 
wybudować 1500 nowych mieszkań. Projekt ten ma bezpośredni wpływ na lokalnych 
mieszkańców, spośród których około 70 zostało wywłaszczonych bez wypłaty 
odszkodowania. Okazuje się, że skargi do władz lokalnych były bezowocne i w związku z 
tym składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o pomoc w rozwiązaniu 
problemu. 

Streszczenie petycji 0521/2008

Składający petycję piętnują nieprawidłowości, do których miało dojść w czasie procedury 
dopuszczenia zintegrowanego programu działań (Programa de Actuación Integrada – PAI) na 
rzecz rozwoju miast w rejonie La Serreta in Nucía (Walencja). PAI oraz cząstkowy plan 
rozwoju miast dla tego rejonu są sprzeczne z głównym planem zabudowy, ponieważ 
zawierają one przekształcenie przeznaczenia terenów z „nieudostępnione pod zabudowę” na 
„udostępnione pod zabudowę“. Składający petycję wyjaśniają, że w efekcie tego programu 
grozi im utrata domu, ponieważ zgodnie z przekształceniem terenu został on zaliczony do 
obszaru przewidzianego na park przyrodniczy, nieudostępnionego pod zabudowę. Składający 
petycję proszą Parlament Europejski o zbadanie dowodzonego nadużycia.

2. Dopuszczalność

Petycja 0256/2006 uznana została za dopuszczalną dnia 31 lipca 2006 r. 
Petycja 0278/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2008 r.
Petycja 0521/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 30 września 2008 r.
Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Składający petycję sprzeciwiają się realizacji planów rozbudowy miejskiej (Programas de 
Actuación Integrada-PAIs) przy naruszaniu przepisów dotyczących zamówień publicznych i 
prawa własności oraz prawa do mieszkania w Elche, La Nucía i Walencji (wszystkie we 
wspólnocie autonomicznej Walencji). 

W petycji 521/2008 wyraża się też sprzeciw wobec skutków środowiskowych nadmiernej 
rozbudowy miejskiej, takich jak problemy z dostawami wody.

Uwagi Komisji dotyczące petycji (256/2006, 278/2008 i 521/2008)

Niektóre z kwestii opisywanych w petycjach są tożsame z zagadnieniami 
rozpatrywanymi w kontekście procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego zainicjowanej przez Komisję przeciwko Hiszpanii w związku z 
niezgodnością walenckich ustaw gruntowych (dawna ustawa 6/1994 LRAU, obecna ustawa 
16/2005 LUV) z unijnymi przepisami z dziedziny zamówień publicznych. 

W kontekście tej procedury dotyczącej naruszenia Komisja złożyła w dniu 9 lipca 2008 r. w 
Europejskim Trybunale Sprawiedliwości wniosek z numerem referencyjnym C-306/08 
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Komisja przeciwko Hiszpanii1. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji w tym postępowaniu PAI 
(zintegrowane programy działań na mocy LRAU i LUV) należy uchwalać przy pełnym 
poszanowaniu unijnych zasad i przepisów dotyczących zamówień publicznych, a w 
szczególności dyrektywy 93/37/EWG dotyczącej zamówień publicznych na roboty 
budowlane2 oraz dyrektywy 2004/18/WE w sprawie udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi3. Stanowisko to zakwestionowały władze hiszpańskie.

Komisja pragnie podkreślić, że zakres wspomnianej procedury w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego ogranicza się do naruszenia unijnych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych przez walencką ustawę gruntową. Nie zakwestionowano 
przepisów walenckiej ustawy gruntowej dotyczących kompetencji władz lokalnych w 
obszarze wywłaszczeń, ponieważ, zgodnie z art. 295 traktatu WE dotyczącym systemu 
własności w państwach członkowskich, nie jest to kwestia wchodząca w zakres kompetencji 
Wspólnoty.

Jeżeli Trybunał poprze stanowisko Komisji w sprawie C-3086/08, to do władz krajowych 
będzie należało przyjęcie środków koniecznych dla wykonania wyroku. Jeżeli władze 
hiszpańskie nie wykonają wyroku w rozsądnym terminie lub jeśli przyjęte środki nie będą w 
tym kontekście adekwatne, Komisja, na mocy art. 228 traktatu WE, może wystąpić do ETS z 
wnioskiem o nałożenie kary na państwo hiszpańskie.

Jednak wydanie przez ETS orzeczenia w ramach tego postępowania może zająć pewien czas. 
Trybunał nie jest też odpowiednim organem do rozpatrywania poszczególnych przypadków 
naruszenia praw podstawowych składających petycje. 

Jeżeli składająca petycję uważa, że w przedmiotowej sprawie doszło do naruszenia jej praw, 
powinna dochodzić sprawiedliwości na szczeblu krajowym za pośrednictwem właściwych 
władz, w tym sądów. 

Sądy krajowe to organy, które są w pierwszej kolejności odpowiedzialne za zagwarantowanie 
przestrzegania aktów prawnych UE. Na mocy art. 234 traktatu WE mogą one, a niekiedy 
muszą kierować pytania do ETS, jeżeli uznają, że konkretny punkt prawa WE, którego 
interpretacja nie jest dla nich przejrzysta, musi zostać wyjaśniony w celu rozstrzygnięcia 
toczącej się przed nimi konkretnej sprawy.

ETS orzekł, co następuje: „Trybunał orzekł w wyroku z dnia 9 marca 1978 r. w sprawie 
106/77 Simmenthal (Rec. str. 629), że (…) zgodnie z zasadą wyższości prawa wspólnotowego 
bezpośrednio stosowane postanowienia traktatu oraz akty wydawane przez instytucje (…) 
powodują w stosunku do prawa krajowego państw członkowskich od chwili wejścia w życie 
nieskuteczność z mocy prawa wszelkich sprzecznych z nimi obowiązujących przepisów prawa 
                                               
1Z przebiegiem postępowania można zapoznać się po wypełnieniu formularza wyszukiwania na stronie 
internetowej Trybunału Sprawiedliwości.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pl
2Dyrektywa 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca koordynacji procedur udzielania zamówień 
publicznych na roboty budowlane, Dz.U. L 199 z 9.8.1993, s. 54.
3Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji 
procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 
114.
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krajowego” (C-213/89, Factortame, pkt 18). Ponadto „(…) sąd krajowy rozpatrujący spór, 
który podlega prawu wspólnotowemu, winien mieć możliwość zarządzenia środków 
tymczasowych w celu zapewnienia całkowitej skuteczności przyszłemu orzeczeniu w 
przedmiocie istnienia uprawnień dochodzonych na podstawie prawa wspólnotowego (ww. 
wyrok w sprawie Factortame i in., pkt 21, i wyrok z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie C 
226/99 Siples, Rec. str. I-277, pkt 19).” (Unibet C-432/05, pkt 67). Należy też przypomnieć, że 
„w przypadku wątpliwości co do zgodności przepisów krajowych z prawem wspólnotowym 
ewentualne zastosowanie środków tymczasowych w celu zawieszenia stosowania tych 
przepisów do czasu wydania przez właściwy sąd rozstrzygnięcia w przedmiocie ich zgodności 
z prawem wspólnotowym podlega kryteriom określonym w prawie krajowym, na podstawie 
którego sąd ten orzeka, pod warunkiem że kryteria te nie są mniej korzystne niż w przypadku 
podobnych wniosków o charakterze wewnętrznym i nie powodują w praktyce, że tymczasowa 
ochrona uprawnień wynikających z prawa wspólnotowego stanie się niemożliwa lub 
nadmiernie utrudniona” (Unibet C-432/05, pkt 83).

Wreszcie każdy, kto uważa, że jego prawa podstawowe zostały naruszone, może złożyć 
skargę w Europejskim Trybunale Praw Człowieka Rady Europy (Rada Europy, 67075 
Strasburg-Cedex, Francja1). Proszę jednak zauważyć, że Trybunał może rozpatrzyć sprawę 
dopiero po wyczerpaniu wszystkich krajowych środków odwoławczych.

W interesie składających petycje Komisja będzie w pełni informować Komisję Petycji o 
rozwoju wspomnianej sprawy walenckiej (C-308/06).

Aspekty środowiskowe (petycja 521/2008):

Składający petycję wyrażają też sprzeciw wobec skutków środowiskowych nadmiernej 
rozbudowy miejskiej, takich jak problemy z dostawami wody.

Należy zauważyć, że składający petycję nie odnoszą się do ewentualnego naruszenia 
konkretnych przepisów prawa środowiskowego Wspólnoty Europejskiej (WE). Z drugiej 
strony, zgodnie z dziennikiem urzędowym przekazanym przez składających petycję, ów 
częściowy plan rozbudowy miejskiej (PAI) w gminie La Nucía w prowincji Alicante był 
przedmiotem konsultacji społecznych, a studium oddziaływania na środowisko stanowi część 
dokumentacji.

W odniesieniu do obaw składających petycję dotyczących aspektów związanych z wodą 
należy odnotować, że ramowa dyrektywa wodna (RDW) 2000/60/WE2z grudnia 2000 r. 
wprowadza wymóg szczegółowego planowania korzystania z zasobów wodnych w oparciu o 
plany gospodarowania wodami w dorzeczu (PGWD) w celu uniknięcia niezrównoważonych 
rozwiązań i nieodwracalnych szkód w środowisku. Zgodnie z RDW pierwsze PGWD mają 
zostać publikowane do grudnia 2009 r.

Jednym z głównych wyzwań stojących przed polityką w dziedzinie środowiska jest jej 
zintegrowanie z innymi politykami, w tym w zakresie urbanizacji i turystyki. Art. 14 RDW 
wprowadza w odniesieniu do państw członkowskich obowiązek zachęcania wszystkich 
                                               
1 http://www.echr.coe.int/ECHR
2Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1–73.
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zainteresowanych stron do aktywnego udziału w procesie opracowywania planów 
gospodarowania wodami w dorzeczach. Podejście oparte na udziale zawarte w RDW stwarza 
możliwości dla lepszej integracji tych polityk oraz dla promowania ochrony i 
zrównoważonego gospodarowania wodami w przyszłości. Poczynając od 2009 r. każdy plan 
czy program, który ma wpływ na zasoby wodne lub jakość wód, będzie musiał być 
skoordynowany z przepisami PGWD, tak aby realizować cele RDW.

Na podstawie informacji przekazanych przez składających petycję Komisja nie może 
stwierdzić żadnego naruszenia prawa środowiskowego WE w przedmiotowej sprawie.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Komisja pragnie przekazać aktualne informacje w sprawie wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-306/08 Komisja przeciwko Hiszpanii) w odniesieniu 
do zgodności niektórych przepisów walenckiego ustawodawstwa dotyczącego planowania 
przestrzennego i miejskiego (dawna ustawa LRAU, obecna LUV) z przepisami UE w zakresie 
zamówień publicznych.

Komisja wniosła sprawę C-306/08 przeciwko Hiszpanii z powodu braku zgodności 
niektórych przepisów regionalnego walenckiego ustawodawstwa dotyczącego 
zagospodarowania terenu z przepisami UE w zakresie zamówień publicznych. W tym 
kontekście Komisja utrzymywała, że instrument na rzecz zagospodarowania terenu 
przewidziany w walenckich przepisach pod nazwą „planes de actuación integrada” (PAI) 
zawierał postanowienia dotyczące zamówień publicznych na roboty budowlane, na mocy 
których gminy przekazywały prywatnym inwestorom konkretne obszary do 
zagospodarowania i w związku z tym podlegały europejskim przepisom w zakresie zamówień 
publicznych, zapewniającym równe traktowanie i przejrzystość w ramach procedur udzielania 
zamówień. 
Hiszpania zakwestionowała to stanowisko i stwierdziła w swojej obronie, że PAI w ogóle nie 
są zamówieniami publicznymi oraz że nie wchodzą w zakres przepisów UE dotyczących 
zamówień publicznych. 
W wyroku z dnia 26 maja 2011 r., od którego Komisja nie może się odwołać, Trybunał 
oddalił skargę Komisji.
Dołączył jednak do wyroku pomocne uzasadnienie. Trybunał stwierdził przede wszystkim, że 
zgodnie ze stosownymi przepisami krajowymi (ustawa LRAU i LUV) niektóre działania 
uwzględniane w PAI mogłyby ze względu na swój charakter odpowiadać działaniom 
określonym w kategorii nr 12 w załącznikach I A do dyrektywy 92/50/EWG oraz II A do 
dyrektywy 2004/18/WE, odnoszących się do usług określonych odpowiednio w art. 1 lit. a) 
dyrektywy 92/50/EWG oraz art. 1 ust. 2 lit. d) dyrektywy 2004/18/WE. Nie można zatem 
wykluczyć, że zamówienia te mogłyby zostać zaklasyfikowane jako zamówienia publiczne na 
usługi, które podlegają przepisom unijnych dyrektyw dotyczących procedur udzielania 
zamówień publicznych, a podczas udzielania takich zamówień należy przestrzegać zasad
przejrzystości i równego traktowania.

W związku z tym zdaniem Komisji wyrok Trybunału zawiera dalsze wskazówki zarówno dla 
władz publicznych, jak i sądów krajowych w Hiszpanii w sprawie przepisów w zakresie 
zamówień publicznych mających zastosowanie w przypadku PAI.
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Ponadto Komisja zauważa, że wyrok ten nie zatwierdza wszystkich regionalnych przepisów 
walenckich dotyczących zagospodarowania terenu. 

Postępowanie przed Trybunałem zainicjowane przez Komisję i wyrok były ukierunkowane 
wyłącznie na te aspekty walenckich przepisów dotyczących zagospodarowania terenu, które 
są powiązane z zamówieniami publicznymi. Ani w postępowaniu przed Trybunałem, ani w 
wyroku nie odnoszono się do innych aspektów tych przepisów, np. kwestii wywłaszczenia, 
oddziaływania na środowisko, zagospodarowania terenów miejskich czy ogólnej 
adekwatności regionalnej polityki w zakresie zagospodarowania terenu. 

Składający petycję może uzyskać dostęp do wyroku za pośrednictwem strony internetowej 
Trybunału Sprawiedliwości UE:

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

W tym kontekście warto wreszcie przypomnieć, że dyrektywy dotyczące procedur udzielania 
zamówień publicznych 2004/17 i 2004/18 są właśnie zmieniane. Nad tekstem 
zaproponowanym przez Komisję1pracują obecnie współustawodawcy, czyli Parlament 
Europejski i Rada.

                                               
1COM(2011) 896 wersja ostateczna z dnia 20.12.2011 r. – 2011/0438 (COD):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0896:FIN:PL:PDF


