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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prieštarauja numatytoms pastato (Botín centro) statyboms Santandero 
miesto Albareda prieplaukoje (Kantabrija). Pastatą užsakė privatus Botín fondas, jame turėtų 
įsikurti menų centras. Peticijos pateikėjas teigia, kad statinys užimtų dalį pakrantės ir užstotų 
gražų vaizdą, kuriuo gali grožėtis miesto gyventojai. Be to, peticijos pateikėjas teigia, kad 
pažeidžiamas Ispanijos įstatymo Nr. 30/2007 dėl viešojo sektoriaus sutarčių 142 straipsnis, 
kuriuo įtvirtinta, kad konkursai dėl sutarčių, susijusių su Bendrijos teisės aktais, turi būti 
skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Peticijos pateikėjas prideda organizacijos 
DEBA ataskaitą, kurioje taip pat atskleidžiami įvairūs miesto planavimo pažeidimai, įvykdyti 
užsakant šį statybos projektą. Visų pirma pažymėtina tai, kad DEBA pabrėžia, jog nebuvo 
vykdomos viešos konsultacijos ir nerasta kitos tinkamesnės vietos pastatui, turint omenyje 
tam tikras topografines sąlygas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Komisijos pastabos
Pagal Komisijos tarnybų turimą informaciją Botín fondas yra juridinis asmuo, kurio veikla 
reglamentuojama privatinės teisės aktais. Šia prasme jis negali būti laikomas „perkančiąja 
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organizacija“ pagal Direktyvos 2004/18/EB1 1 straipsnio 9 dalyje pateiktą apibrėžtį. Be to, 
Botín centro statybos darbų sutartis neatitinka Direktyvos 2004/18/EB 1 straipsnio 2 dalies 
a punkte pateiktos viešosios sutarties apibrėžties, pagal kurią reikalaujama, kad atitinkamos 
sutartys būtų sudaromos „vieno arba kelių ūkio subjektų ir vienos ar kelių perkančiųjų 
organizacijų“. Turint tai omenyje, peticijos pateikėjo aprašyta padėtis nepatenka į ES viešųjų 
pirkimų teisės aktų taikymo sritį, todėl atitinkami ES reikalavimai šiuo atžvilgiu negali būti 
taikomi.

Kiti peticijos pateikėjo iškelti klausimai yra susiję su miestų planavimo srities nacionalinės 
teisės aktais ir atitinkamomis Santandero mieste taikomomis įgyvendinimo priemonėmis. ES 
viešųjų pirkimų teisės aktuose nenustatyta jokių konkrečių su iškeltais klausimais susijusių 
reikalavimų.

Dėl ES aplinkos teisės aktų, kurie galėtų būti taikomi2, pažymėtina, kad pagal turimą 
informaciją šis projektas (Botín menų ir kultūros centro statyba) yra numatytas dalinio 
Santandero uosto keitimo plane, kurio poveikis aplinkai buvo vertinamas, taip pat nustatyti du 
viešų konsultacijų terminai. Už aplinkos apsaugą atsakingos regiono valdžios institucijos 
galiausiai pritarė šiam projektui, nustačiusios kitokias priemones, kuriomis siekiama kuo 
labiau sumažinti galimą projekto poveikį ir geriau jį pritaikyti prie miesto aplinkos.

Be to, atrodo, kad dėl šio projekto įvairios asociacijos kreipėsi į Ispanijos teismą 
(isp. Tribunal Superior de Justicia de Cantabria). Byla tebenagrinėjama – Ispanijos teismas 
galės nuspręsti, ar šis projektas atitinka visus taikomus Ispanijos teisės aktus.

Išvada
Komisijos tarnybos priėjo prie išvados, kad peticijos pateikėjo aprašyta padėtis nepatenka į 
ES viešųjų pirkimų teisės aktų taikymo sritį, todėl ES viešųjų pirkimų reikalavimai šiuo 
atžvilgiu negali būti taikomi.

Bet kuriuo atveju Komisija šio klausimo toliau nebenagrinės, nes dėl jo Ispanijos teisme šiuo 
metu vyksta teismo procesas.“

                                               
1 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų 
pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo, OL L 134, 2004 4 30.
2 Direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (OL L 197, 2001 7 21).
Direktyva 2011/92/ES (OL L 26, 2012 1 28), iö  dalies pakeistos Direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės 
ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo kodifikuota redakcija.


