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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ellenzi a kantábriai Santander város Albareda rakpartjára tervezett Botín 
Központ felépítését. Az építésre a Botín magánalapítvány adott megbízást, az épületben 
művészeti központ működne.  A petíció benyújtója tiltakozik amiatt, hogy az építkezés 
elfoglalná a vízpart egy részét, és zavarná a város lakóit a gyönyörű látvány élvezetében. 
Emellett a petíció benyújtója kifogást emel a közszféra közbeszerzéseiről szóló 30/2007 
számú spanyol törvény 142. paragrafusának megsértése miatt, amely törvény kimondja, hogy 
a közösségi jogszabályok hatálya alá eső, közbeszerzés során odaítélt szerződéseket közzé 
kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A petíció benyújtója csatolta a DEBA 
szervezet jelentését, amely szintén számos várostervezési rendellenességet kifogásol ezzel az 
építkezési projekttel kapcsolatban. A DEBA különösen a nyilvános konzultáció hiányát és azt 
emeli ki, hogy a domborzati viszonyoknak köszönhetően több megfelelő alternatív helyszín is 
lenne az épület felépítésére.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.
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A Bizottság észrevételei
A Bizottság szolgálatainak birtokában lévő információk szerint a Botín Alapítvány magánjogi 
jogi személy. Ebben az értelemben, a 2004/18/EK irányelv1 1. cikkének (9) bekezdése szerint 
nem tekinthető „ajánlatkérőnek”. Következésképpen a Botín Központ építési munkálataira 
vonatkozó szerződés nem felel meg a 2004/18/EK irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott „közbeszerzési szerződés” definíciójának, amely előírja, hogy a vonatkozó 
szerződések „egy vagy több gazdasági szereplő és egy vagy több ajánlatkérő szerv” között 
köttetnek. Mindezt figyelembe véve a petíció benyújtója által felvázolt helyzet nem tartozik 
az uniós közbeszerzési jogszabályok hatálya alá, ezért a szóban forgó esetben nem 
alkalmazhatók a vonatkozó követelmények.

A petíció benyújtója által felvetett egyéb kérdésekre a várostervezést érintő nemzeti 
jogszabályok, illetve a Santander városában érvényes megfelelő végrehajtási intézkedések 
vonatkoznak. Az uniós közbeszerzési jogszabályok nem tartalmaznak a felvetett kérdésre 
vonatkozó különleges előírásokat.

Az esetlegesen alkalmazandó uniós környezetvédelmi jogszabályokkal2 kapcsolatban 
megjegyzendő, hogy a rendelkezésre álló információk szerint a szóban forgó projektről (a 
művészeti és kulturális központnak szánt Botín Központ felépítése) Santander kikötői 
tervének részleges módosítása rendelkezik, amelyet környezeti hatásvizsgálatnak vetettek alá, 
beleértve két nyilvános konzultációs időszakot is.  A környezetvédelmi regionális hatóságok 
végül kedvező véleményt adtak ki a projektre vonatkozóan, és különböző intézkedéseket 
rögzítettek a lehetséges hatások minimalizálása, illetve a városi környezetbe történő 
szervesebb integráció érdekében.

Úgy tűnik továbbá, hogy a projektet különböző egyesületek a spanyol bíróság (Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria) előtt is megtámadták.  Az ügy még mindig folyamatban 
van, így a spanyol bíróságnak lehetősége lesz eldönteni, hogy a projekt megfelel-e az 
alkalmazandó spanyol jogszabályoknak.

Összegzés
A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a petíció benyújtója által felvázolt helyzet nem 
tartozik az uniós közbeszerzési jogszabályok alkalmazási körébe, és a szóban forgó esetben 
nem lehet az uniós közbeszerzési követelményekre hivatkozni.

A Bizottság mindenesetre nem vizsgálja tovább az ügyet, mivel az jelenleg a spanyol bíróság 
előtt folyamatban lévő eljárás tárgyát képezi.

                                               
1  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i, 2004/18/EK irányelve az építési beruházásra, az 
árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak 
összehangolásáról HL EU L 134., 2004.4.30.
2  Az Európai Parlament és a Tanács 2001/42/EK irányelve bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt 
hatásáról (HL L 197., 2001.7.21.)  2011/92/EU irányelv (HL L 26., 2012.1.18.), az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt változata.


