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Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0875/2012, внесена от Óscar Manteca García, с испанско
гражданство, относно проект за изграждане на Центъра Ботин на кея 
Албареда в Сантандер, Кантабрия.

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се противопоставя на планираното изграждане на сградата на 
Центъра Ботин, на кея Албареда в град Сантандер (Кантабрия). Сградата е била 
поръчана от частната фондация Ботин и в нея ще се помещава център за изкуства. 
Вносителят на петицията съобщава, че строителството ще нахлуе частично във водата 
пред кея и че това би повлияло на красивите гледки, на които се наслаждават жителите 
на града. Освен това петицията съобщава за нарушение на член 142 от испанския 
Закон 30/2007 относно договорите в публичния сектор, който според твърденията на 
вносителя постановява, че публичните търгове за договори, които са предмет на 
законодателството на Общността, трябва да бъдат публикувани в Официален вестник 
на Европейския съюз. Вносителят прилага доклад на организацията „DEBA“, в който 
също се излагат различни нередности в градското планиране, извършени по време на 
поръчката на този строителен проект. „DEBA“ подчертава най-вече липсата на 
консултации с обществеността и наличието на по-подходящи алтернативни места за 
сградата, като се имат предвид някои топографски условия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).
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3. Отговор на Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Наблюдения на Комисията
Съгласно информацията, с която разполага службите на Комисията, Фондация Ботин е 
юридическо лице съгласно частното право. В този смисъл тя не може да бъде 
разглеждана като „възлагащ орган“ съгласно определението по член 1, параграф 9 от 
Директива 2004/18/ЕО1. Поради това договора за строителни работи за изграждане на 
Център „Ботин“ не съответства на определението на „договор за обществена поръчка“, 
съдържащо се в член 1, параграф 2, буква а) от Директива 2004/18/ЕО, според което се 
изисква съответните договори да бъдат сключени „между един или повече 
икономически оператори и един или повече възлагащи органи“. Като се вземе това 
предвид, положението, описано от вносителя на петицията, попада извън приложното 
поле на законодателството на ЕС относно възлагането на обществени поръчки и поради 
това съответните изисквания на ЕС не могат да бъдат наложени в този контекст.

Другите въпроси, повдигнати от вносителя на петицията, са свързани с националното 
законодателство в областта на градоустройственото планиране и съответните мерки за 
изпълнение в град Сантандер. Правото на ЕС относно възлагането на обществени 
поръчки не въвежда специални изисквания във връзка с повдигнатите въпроси.

Що се отнася до правото на ЕС в областта на опазването на околната среда, което може 
да бъде приложимо2, следва да се отбележи, че съгласно наличната информация 
проектът (сградата на Центъра Ботин за изкуства и култура) е включен в частичното 
изменение на плана на пристанището Сантандер, който е бил предмет на оценка на 
въздействието върху околната среда, включително на два цикъла от обществени 
консултации. Регионалните органи по опазване на околната среда в крайна сметка са 
дали положително становище за този проект, като са определили различни мерки за 
свеждане до минимум на възможното въздействие и за по-доброто му интегриране в 
градската среда.

Освен това изглежда, че този проект е бил оспорен от различни сдружения пред 
испанските съдилища (Tribunal Superior de Justicia de Cantabria). Делото се разглежда и 
испанските съдилища ще имат възможността да постановят дали проектът съответства 
на всички приложими испански законодателни актове.

Заключение
Службите на Комисията заключават, че положението, описано от вносителя на 
петицията, попада извън приложното поле на законодателството на ЕС относно 
възлагането на обществени поръчки и че изискванията на ЕС не могат да бъдат 
наложени в този конкретен контекст.

При всички случаи Комисията няма да проучва по-нататък този случай, тъй като той 

                                               
1 Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно 

координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и 
доставки. ОВ L 134, 30.4.2004.

2 Директива 2001/42/ЕО относно оценката на последиците на някои планове и програми върху 
околната среда (ОВ L 197, 21.7.2001 г.).  Директива 2011/92/ЕС (ОВ L 26, 28.1.2012 г.), кодифицирана 
версия на Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни 
проекти върху околната среда, във вида, в който е изменена.
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понастоящем е обект на съдебна процедура пред испанските съдилища.


