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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0875/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Óscar 
Manteca García, par plānoto Botín centra būvniecību Albaredas krastmalā 
Santanderas pilsētā (Kantabrijā)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret plānoto Botín centra ēkas būvniecību Albaredas 
krastmalā Santanderas pilsētā (Kantabrijā). Būvniecību ir pasūtījis privātais Botin fonds, un 
ēkā paredzēts izveidot mākslas centru. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ēka aizņems daļu 
no krastmalas un sabojās burvīgus skatus, kurus baudīja pilsētas iedzīvotāji. Turklāt 
lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka tiek pārkāpts Spānijas Likuma Nr. 30/2007 par sabiedriskā 
sektora līgumiem 142. pants, kurā ir noteikts, ka saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem konkursi 
par līgumiem ir jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Lūgumraksta iesniedzējs 
pievienoja DEBA organizācijas ziņojumu, kurā arī tiek ziņots par vairākiem pilsētas 
plānošanas pārkāpumiem, kas tika izdarīti šā būvniecības projekta pasūtīšanas laikā. DEBA
galvenokārt uzsver, ka netika organizēta publiska apspriešana un ka pastāv piemērotākas 
vietas šīs ēkas celtniecībai, ņemot vērā atsevišķas topogrāfiskās īpatnības.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Komisijas apsvērumi
Saskaņā ar Komisijas dienestu rīcībā esošo informāciju Botín fonds ir juridiska persona, uz ko 
attiecas privāttiesības. Šajā ziņā to nevar uzskatīt par „līgumslēdzēju iestādi“, kas ir definēta 
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Direktīvas 2004/18/EK 1. panta 9. punktā1. Līdz ar to būvdarbu līgums par Botín centra 
celtniecību neatbilst tāda „Valsts līguma“ definīcijai, kas ir paredzēta Direktīvas 2004/18/EK 
1. panta 2.a punktā un saskaņā ar kuru attiecīgos līgumus „noslēdz viens vai vairāki 
komersanti un viena vai vairākas līgumslēdzējas iestādes“. Ņemot to vērā, uz lūgumraksta 
iesniedzēja aprakstīto situāciju neattiecas ES tiesību aktos noteiktā publiskā iepirkuma 
tvērums, un tāpēc šajos apstākļos nevar prasīt atbilstošo ES normu piemērošanu.

Pārējie lūgumraksta iesniedzēja aplūkotie jautājumi skar pilsētplānojuma jomā pieņemto 
valsts regulējumu un atbilstošās īstenošanas normas Santanderas pilsētā. ES publiskā 
iepirkuma tiesības neparedz nekādu konkrētu prasību attiecībā uz lūgumrakstā aplūkotajiem 
jautājumiem.

Attiecībā uz iespējami piemērojamām ES vides tiesībām2 būtu jānorāda, ka atbilstīgi 
saņemtajai informācijai, īstenojot šo projektu (Botín mākslas un kultūras centra ēku), ir 
paredzēts daļēji grozīt Santanderas ostas plānu, ko pārbaudīja ietekmes uz vidi novērtējumā, 
tostarp veicot divkāršu sabiedrisko apspriešanu. Reģionālās par vidi atbildīgās iestādes 
beidzot ir sniegušas savu labvēlīgo atzinumu par šo projektu, nosakot dažādus pasākumus, lai 
mazinātu tā iespējamo ietekmi un to labāk iekļautu pilsētvidē.

Turklāt Komisija konstatēja, ka šo projektu Spānijas tiesās (Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria) ir apstrīdējušas dažādas apvienības. Lieta vēl tiek skatīta, un Spānijas tiesām būs 
iespēja pieņemt lēmumu, vai šis projekts pilnībā atbilst piemērojamām Spānijas tiesībām.

Secinājums
Komisijas dienesti secina, ka uz lūgumraksta iesniedzēja aprakstīto situāciju neattiecas ES 
tiesību aktos noteiktā publiskā iepirkuma piemērošanas joma, un tāpēc šajos konkrētajos 
apstākļos nevar atsaukties uz atbilstošām publisko iepirkumu reglamentējošām ES prasībām.

Jebkurā gadījumā Komisija pārtrauc šīs lietas izmeklēšanu, jo tā patlaban tiek skatīta Spānijas 
tiesā notiekošā tiesvedībā.

                                               
1  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīva 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu 
valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru. 
OV L 134, 30.4.2004.
2  Direktīva 2001/42/EK par konkrētu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtēšanu (OV L 197, 
21.07.2001).  Direktīva 2011/92/ES (OV L 26, 28.01.2012.), Direktīvas 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu kodificētā versija, kurā izdarīti grozījumi.


