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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0875/2012 af Óscar Manteca García, spansk statsborger, om den 
planlagte opførelse af Botíncentret på Albaredakajen i byen Santander 
(Cantabrien)

1. Sammendrag

Andrageren er modstander af den planlagte opførelse af en bygning, Botíncentret, på 
Albaredakajen i byen Santander (Cantabrien). Bygningen er bestilt af det private 
byggeselskab Botín og skal huse et kunstcenter. Andrageren klager over, at opførelsen vil 
påvirke havnefronten, og at det ville ødelægge den smukke udsigt, som byens borgere nyder 
godt af. Derudover klager andrageren over overtrædelse af artikel 142 i spansk lov nr. 
30/2007 om, at kontrakter i den offentlige sektor, som er underlagt fællesskabslovgivningen, 
skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Andrageren vedlægger en rapport fra 
organisationen DEBA, som også klager over de mange uregelmæssigheder i 
byplanlægningen, der er forekommet i forbindelse med lanceringen af dette byggeprojekt. 
DEBA fremhæver navnlig, at der ikke har været afholdt offentlige høringer, samt at der findes 
andre, mere egnede, steder til opførelsen på grund af visse topografiske forhold.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

"Kommissionens bemærkninger
Ifølge de oplysninger, som Kommissionens tjenester er i besiddelse af, er byggeselskabet 
Botín en privatretlig juridisk person. På den baggrund kan selskabet i henhold til definitionen
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i artikel 1, stk. 9, i direktiv 2004/18/EF1 ikke betragtes som en "ordregivende myndighed". 
Følgelig svarer den offentlige vareindkøbskontrakt vedrørende opførelsen af Botíncentret ikke 
til den i artikel 1, stk. 2, litra a), i direktiv 2004/18/EF fastsatte definition af begrebet 
"offentlig kontrakt", som kræver, at de relevante kontrakter "indgås skriftligt mellem en eller 
flere økonomiske aktører og en eller flere ordregivende myndigheder". Når dette tages i 
betragtning, falder situationen, som andrageren har beskrevet, uden for anvendelsesområdet 
for EU-lovgivningen om offentlige kontrakter, og det er derfor ikke muligt at pålægge de 
tilsvarende EU-krav i denne sammenhæng.

De øvrige spørgsmål, som andrageren rejser, vedrører national lovgivning på området for 
byplanlægning og de relaterede gennemførelsesforanstaltninger i byen Santander. EU-
lovgivningen om offentlige indkøb indeholder ingen specifikke krav i forbindelse med de 
rejste spørgsmål.

Med hensyn til EU's miljølovgivning, som muligvis er anvendelig2, skal det bemærkes, at 
projektet (Botíncentret for kunst og kultur) ifølge de foreliggende oplysninger er indeholdt i 
den delvise ændring af Santander-havneplanen, som har været genstand for en 
miljøundersøgelse, herunder to perioder med offentlig høring. De regionale miljømyndigheder 
har endelig afgivet en positiv udtalelse om projektet og vedtaget forskellige foranstaltninger, 
som skal minimere dets eventuelle indvirkninger og sikre en bedre integrering i bymiljøet.

Derudover har forskellige sammenslutninger tilsyneladende anlagt sag mod projektet ved de 
spanske domstole (Tribunal Superior de Justicia de Cantabria).  Sagen er under behandling, 
og de spanske domstole vil få mulighed for at afgøre, hvorvidt dette projekt overholder alle de 
gældende krav i den spanske lovgivning.

Konklusion
Kommissionens tjenester konkluderer, at den situation, som andrageren beskriver, ikke er 
omfattet af anvendelsesområdet for EU-lovgivningen om offentlige indkøb, og at det ikke er 
muligt at påberåbe sig kravene i EU-lovgivningen om offentlige indkøb i den specifikke 
sammenhæng.

Under alle omstændigheder vil Kommissionen ikke undersøge sagen yderligere, eftersom den 
på nuværende tidspunkt er genstand for en retssag ved de spanske domstole."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af 
fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og 
offentlige bygge- og anlægskontrakter. EUT L 134 af 30.4.2004.
2 Direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (EFT L 197 af 
21.7.2001).  Direktiv 2011/92/EU (EUT L 26 af 28.1.2012), kodificeret version af direktiv 85/337/EØF om 
vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, som ændret.


