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Comisia pentru petiții

20.4.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0256/2006, adresată de Antonio Marín Segovia, de naționalitate 
spaniolă, în numele organizației „Cercle Obert de Benicalp”, privind construcția 
unui stadion privat de fotbal la periferia orașului Valencia

Petiția nr. 0278/2008, adresată de N.N.S., de naționalitate spaniolă, privind 
presupusele nereguli în ceea ce privește planurile de dezvoltare pentru La Marina 
(Elche – Alicante)

Petiția nr. 0521/2008, adresată de Peter Jozef Mathilda Van Kerckhoven și Marie 
Françoise Georgette Schorreels, de naționalitate belgiană, privind presupusele 
neregularități legate de adoptarea programului integrat de acțiune cu scopul 
dezvoltării urbane în zona La Serreta în Nucía (Valencia)

1. Rezumatul petiției nr. 0256/2006

Petiționarii obiectează în general împotriva incompatibilităților în ceea ce privește dezvoltarea 
urbană în Spania, în mod deosebit în regiunea Valencia, iar în acest context salută raportul 
Parlamentului European elaborat de dna Fourtou. Aceștia obiectează împotriva practicii 
arbitrare de reclasificare a proprietății și de expropriere a proprietarilor privați. Ei protestează 
îndeosebi împotriva alocării de proprietate unei companii private în scopul construirii unui 
centru comercial și a unui stadion privat de fotbal, scoțând în evidență faptul că scopul inițial 
al exproprierii de pământ era de a construi un centru public de sport de care ar beneficia, de 
asemenea, și rezidenții locali. În timp ce nu se opun în principiu proiectelor de dezvoltare 
urbană, petiționarii solicită ca acestea să servească interesului general, cerând construirea de 
centre culturale și sociale pentru tineri, biblioteci, aziluri de bătrâni, locuințe sociale etc., de 
care pot beneficia și cei ce locuiesc în afara centrului orașului. Petiționarii solicită ca 
Parlamentul European să trimită o misiune de informare.

Rezumatul petiției nr. 0278/2008



PE421.139v02-00 2/6 CM\899802RO.doc

RO

Petiționara se arată îngrijorată de presupusele nereguli în ceea ce privește planurile de 
dezvoltare pentru zona La Marina (Elche – Alicante), unde autoritățile locale au decis 
construirea a 1 500 de apartamente noi, proiect care îi afectează în mod direct pe rezidenții 
locali, aproximativ 70 dintre aceștia fiind expropriați fără a fi despăgubiți. Se pare că luările 
de poziție în fața autorităților locale nu au avut succes, petiționara solicitând, în consecință, 
intervenția Parlamentului European pentru rezolvarea problemei. 

Rezumatul petiției nr. 0521/2008

Petiționarii denunță neregularitățile la care s-a ajuns în timpul procedurii de autorizare a 
programului integrat de acțiune (Programa de Actuación Integrada – PAI) cu scopul 
dezvoltării urbane în zona La Serreta în Nucía (Valencia). Conform petiționarilor, PAI și 
planul parțial de dezvoltare urbană pentru această zonă ar contrazice planul principal de 
dezvoltare urbană, deoarece includ reclasificarea unei suprafețe de la „inaccesibilă dezvoltării 
urbane” la „accesibilă dezvoltării urbane”. Petiționarii declară că sunt în pericol să își piardă 
casa ca urmare a acestui PAI, deoarece prin reclasificarea suprafeței, casa lor va fi inclusă 
într-o zonă inaccesibilă dezvoltării urbane, prevăzută pentru crearea unui parc natural. 
Petiționarul solicită Parlamentului European să investigheze acest presupus abuz.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 0256/2006 a fost declarată admisibilă la 31 iulie 2006.
Petiția nr. 0278/2008 a fost declarată admisibilă la 18 iulie 2008.
Petiția nr. 0521/2008 a fost declarată admisibilă la 30 septembrie 2008.
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Petiționarii obiectează împotriva realizării planurilor de dezvoltare urbană (Programas de 
Actuación Integrada-PAIs) prin încălcarea normelor privind achizițiile publice și a dreptului 
la proprietate și locuință în Elche, La Nucía și Valencia (toate aflate în Comunitatea 
Autonomă Valencia). 

Petiția nr. 521/2008 obiectează, de asemenea, împotriva consecințelor asupra mediului pe care 
le are dezvoltarea urbană excesivă, cum ar fi problemele legate de alimentarea cu apă.

Comentariile Comisiei referitoare la petiții (256/2006, 278/2008 și 521/2008)

Unele dintre problemele identificate în aceste petiții sunt asemănătoare cu cele tratate în 
contextul procedurii de încălcare a dreptului comunitar declanșate de către Comisie 
împotriva Spaniei pentru neconformitatea legii privind terenurile din Valencia (fosta 
lege 6/1994 LRAU, actuala lege 16/2005 LUV) cu normele UE privind achizițiile publice. 

În contextul acestei încălcări, sesizarea de către Comisie a Curții Europene de Justiție s-a 
făcut la 9 iulie 2008, cauza având numărul C-308/08, Comisia/ Spania1. Poziția Comisiei 

                                               
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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privind această procedură este aceea ca PAI-urile (programe integrate de acțiune conform 
LRAU și LUV) să fie atribuite respectând în totalitate normele și principiile UE privind 
achizițiile publice și, în special, Directiva 93/37/CEE privind contractele de achiziții publice 
de lucrări1 și Directiva 2004/18/CE privind contractele de achiziții publice de lucrări, de 
bunuri și de servicii2. Această poziție este contestată de autoritățile spaniole.

Comisia dorește să sublinieze faptul că procedura de încălcare a dreptului comunitar la care s-
a făcut referire mai sus se limitează în ceea ce privește sfera sa de acțiune la încălcarea 
normelor UE privind achizițiile publice prin legea terenurilor din Valencia. Nu pune în 
discuție prevederile legii terenurilor din Valencia privind competențele de expropriere ale 
autorităților locale, deoarece aceasta nu este o problemă aflată în sfera de competență a 
Comunității, conform articolului 295 din Tratatul CE privind regimul proprietății în cadrul 
statului membru.

În cazul în care Curtea aprobă poziția Comisiei în cauza C-3086/08, va fi necesar ca 
autoritățile naționale să adopte măsurile necesare în vederea executării hotărârii. Dacă 
autoritățile spaniole nu pun în aplicare hotărârea într-o perioadă de timp rezonabilă sau dacă 
măsurile adoptate nu sunt adecvate pentru executarea hotărârii, Comisia poate solicita CEJ, 
conform articolului 228 din Tratatul CE, să impună o amendă statului spaniol.

Totuși, o hotărâre judecătorească a CEJ pentru această procedură poate să dureze ceva timp și 
nu este potrivită pentru rezolvarea cazurilor individuale de încălcare a drepturilor 
fundamentale ale petiționarilor. 

Dacă petiționara consideră că în cazul de față drepturile sale au fost încălcate, ar trebui să 
solicite despăgubiri la nivel național prin intermediul autorităților competente, inclusiv în 
instanță. 

Instanțele naționale sunt organele responsabile în primul rând de asigurarea respectării 
legislației UE. Acestea pot, și uneori trebuie, să adreseze întrebări Curții Europene de Justiție 
conform articolului 234 din Tratatul CE în cazul în care consideră că un anume punct din 
legislația UE, a cărui interpretare nu le este clară, trebuie să fie clarificat în vederea 
soluționării cazului specific pendinte.

CEJ a hotărât următoarele: « 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 

                                                                                                                                                  
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es
1 Directiva 93/37/CEE din 14 iunie 1993 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții 
publice de lucrări, JO L 199, 9.8.1993, p. 54.
2 Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii, JO L 134, 
30.4.2004, p. 114.
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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). Trebuie, de asemenea, reamintit că « 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).

În cele din urmă, oricine consideră că oricare dintre drepturile sale fundamentale i-au fost 
încălcate poate depune o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din cadrul 
Consiliului Europei (Consiliul Europei, 67075 Strasbourg-Cedex, Franța1). Aveți în vedere 
totuși faptul că la Curte o problemă poate fi tratată numai după epuizarea tuturor căilor de atac 
interne.

În interesul petiționarilor, Comisia va informa în totalitate Comisia pentru petiții despre 
evoluția cauzei Valencia (C-308/06) menționată mai sus.

Aspecte de mediu (Petiția nr. 521/2008):

Petiționarul obiectează, de asemenea, împotriva consecințelor asupra mediului pe care le are 
dezvoltarea urbană excesivă, mai ales împotriva celor legate de problemele de alimentare cu 
apă.

Trebuie remarcat faptul că petiționarul nu se referă la o posibilă încălcare a unor prevederi 
specifice din legislația de mediu a Comunității Europene (CE).  Pe de altă parte, conform 
jurnalului oficial furnizat de petiționar, acest plan parțial de dezvoltare urbană (PAI) din 
municipiul La Nucía, din provincia Alicante, a fost subiectul unei consultări publice, iar un 
studiu de impact asupra mediului era parte din documentație.

Referitor la problemele evocate de petiționar în legătură cu aspectele privind apa, trebuie ținut 
seama de faptul că Directiva-cadru privind apa 2000/60/CE2 din decembrie 2000 stabilește 
necesitatea unei proiectări detaliate în ceea ce privește utilizarea resurselor de apă pentru a 
evita soluții fără efect durabil și daune ireversibile provocate mediului prin întocmirea de 
planuri de gestionare a districtului hidrografic.  Conform Directivei-cadru privind apa, primul 
astfel de plan va fi publicat în decembrie 2009.

Una dintre provocările principale ale politicii de mediu este integrarea acesteia în celelalte 
politici, inclusiv cea de urbanizare și turism.  Articolul 14 din Directiva-cadru privind apa 
stabilește obligația statelor membre de a încuraja participarea activă a tuturor părților 
interesate în procesul de elaborare a planului de gestionare a districtului hidrografic.  
                                               
1 http://www.echr.coe.int/ECHR
2 JO L 327, 22.12.2000, p. 1-73.
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Abordarea participativă a Directivei-cadru privind apa oferă posibilități de a îmbunătăți 
această integrare a politicilor și de a promova protecția și managementul durabil al apei pe 
viitor.  Începând cu anul 2009, orice plan sau program care are un impact asupra resurselor de 
apă sau asupra calității apei va trebui să fie aliniat prevederilor planului de gestionare a 
districtului hidrografic, astfel încât obiectivele de mediu ale Directivei-cadru privind apa să 
fie atinse.

Pe baza informațiilor furnizate de petiționar, Comisia nu poate identifica în acest caz nicio 
încălcare a vreunei legislații CE privind mediul.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV.), primit la 20 aprilie 2012

Comisia ar dori să ofere informații actualizate în legătură cu rezultatul hotărârii Curții de 
Justiție a Uniunii Europene (C-306/08 Comisia/ Spania) referitoare la respectarea normelor 
UE privind achizițiile publice de către anumite prevederi ale legislației privind planificarea 
urbanistică din Valencia (fosta LRAU, în prezent LUV).

Comisia a declanșat procedura judiciară C-306/08 împotriva Spaniei, ca urmare a 
incompatibilității anumitor prevederi ale legislației privind planificarea urbanistică din 
Valencia cu normele UE privind achizițiile publice. În acest context, Comisia a susținut că 
instrumentul de planificare urbanistică prevăzut în legislația regiunii Valencia sub numele de 
planes de actuación integrada (PAI) reprezintă o serie de contracte de lucrări publice prin care 
municipalitatea încredințează dezvoltarea anumitor zone unor antreprenori privați și care, prin 
urmare, se supun legislației europene privind achizițiile publice, care garantează egalitatea de 
tratament și transparența la nivelul procedurilor de acordare a contractelor. 
Spania a contestat această poziție și a susținut, în apărarea sa, că PAI nu reprezintă deloc 
contracte publice și că ele nu fac sub nicio formă obiectul normelor UE privind achizițiile 
publice. 
Prin hotărârea sa din 26 mai 2011, pe care Comisia nu o poate contesta, Curtea a respins 
acțiunea Comisiei.
Curtea a oferit însă o serie de clarificări utile în hotărârea sa. În special, Curtea a menționat 
că, potrivit legislației naționale aplicabile (LRAU și LUV), unele dintre activitățile implicate 
de PAI ar putea corespunde, prin natura lor, activităților menționate la categoria 12 din 
anexa IA la Directiva 92/50 și din anexa IIA la Directiva 2004/18, referitoare la serviciile 
menționate la articolul 1 litera (a) din Directiva 92/50, respectiv articolul 1 alineatul (2) 
litera (d) din Directiva 2004/18. Prin urmare, nu se poate exclude faptul că acele contracte ar 
putea fi calificate drept contracte de servicii publice, supuse directivelor UE privind achizițiile 
publice și, deci, că ar trebui respectate principiile transparenței și egalității de tratament în 
acordarea acestor contracte.

Prin urmare, Comisia consideră că hotărârea Curții oferă informații suplimentare pentru 
autoritățile publice și instanțele naționale din Spania cu privire la normele privind achizițiile 
publice, aplicabile în cazul atribuirii de PAI.

De asemenea, Comisia remarcă faptul că această hotărâre nu reprezintă o „validare globală” a 
legislației privind planificarea urbanistică din Valencia. 
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Procedura declanșată de Comisie pe lângă Curtea de Justiție și hotărârea s-au axat doar pe 
aspectele legislației urbanistice din Valencia referitoare la achizițiile publice. Nici procedura 
judiciară, nici hotărârea nu s-au referit la alte aspecte ale acestei legislații, precum problemele 
legate de expropriere, impactul asupra mediului, desemnarea terenurilor intravilane sau 
adecvarea politicii de planificare urbanistică în general. 

Petiționarul poate accesa textul hotărârii prin intermediul site-ului internet al Curții de Justiție 
a UE:

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

În final și în acest context, ar merita reamintit că directivele privind achizițiile publice, 
2004/17 și 2004/18, sunt în curs de modificare. Textele propuse de Comisie1 sunt procesate 
acum de colegislatori, și anume Parlamentul European și Consiliu.

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


