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Subject: Petizzjoni 0875/2012 imressqa minn Óscar Manteca García, ta’ ċittadinanza 
Spanjola, dwar il-kostruzzjoni pproġettata taċ-Ċentru ta’ Botín fil-moll ta’ 
Albareda fil-belt ta’ Santander (Cantabria)

1. Summary of petition

Il-petizzjonant jopponi l-kostruzzjoni pproġettata ta’ bini, iċ-Ċentru Botín, fil-moll ta’ 
Albareda fil-belt ta’ Santander (Cantabria). Il-bini ġie kkummissjonat mill-Fondazzjoni 
privata Botín u għandu jospita ċentru tal-arti. Il-petizzjonant jiddenunzja li l-kostruzzjoni se 
tinvadi parti mix-xatt u se ttellef il-veduti sbieħ li jgawdu l-abitanti tal-belt. Barra minn hekk, 
il-petizzjonant jiddenunzja ksur tal-Artikolu 142 tal-Liġi 30/2007 ta’ Spanja, dwar kuntratti 
tas-settur pubbliku, li allegatament jistipula li sejħiet għall-offerti għall-kuntratti suġġetti għal-
leġiżlazzjoni komunitarja għandom jiġu ppublikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Il-
petizzjonant jehmeż ir-rapport mill-organizzazzjoni DEBA, li jiddenunzja wkoll diversi 
irregolaritajiet ta’ ppjanar urban li saru waqt l-ikkummissjonar ta’ dan il-proġett ta’ 
kostruzzjoni. Notevolment, DEBA tenfasizza n-nuqqas ta’ konsultazzjoni pubblika u l-
eżistenza ta’ postijiet alternattivi iktar xierqa, fid-dawl ta’ ċertu kundizzjonijiet topografiċi.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta' Novembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Frar 2013

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni
Skont l-informazzjoni li tinsab f'idejn is-servizzi tal-Kummissjoni, il-Fondazzjoni Botín hi 
persuna ġuridika ggvernata mil-liġi privata. F'dan is-sens, ma tistax titqies bħala "awtorità 



PE506.287v01-00 2/2 CM\929983MT.doc

MT

kontraenti" skont it-tifsira tal-Artikolu 1 paragrafu 9 tad-Direttiva 2004/18/KE1. 
Sussegwentement, il-kuntratti ta' xogħolijiet għall-bini taċ-"Ċentru Botín" ma jikkorispondux 
mad-definizzjoni ta'"kuntratt pubbliku" kif stipulat fl-Artikolu 1 paragrafu 2(a) tad-
Direttiva 2004/18/KE. Li jirrikjedi li l-kuntratti rilevanti jiġu konklużi "bejn operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar u awtorità jew entità kontraenti waħda jew aktar". 
B'kunsiderazzjoni ta' dan kollu, is-sitwazzjoni deskritta mill-petizzjonant tmur lil hinn mill-
ambitu tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-akkwist pubbliku u b'hekk ir-rekwiżiti ekwivalenti tal-
UE ma jistgħux jiġu imposti f'dan il-kuntest.

Il-kwistjonijiet l-oħra mqajma mill-petizzjonant jittrattaw il-leġiżlazzjoni nazzjonali fil-qasam 
tal-ippjanar pubbliku u l-miżuri ta' implimentazzjoni korrispondenti fil-belt ta' Santander. Il-
liġi tal-UE dwar l-akkwist pubbliku ma tintroduċi l-ebda rekwiżit speċifiku fir-rigward tal-
kwistjonijiet mqajma.

Fir-rigward tal-liġi ambjentali applikabbli tal-UE2, għandu jiġi nnotat li skont l-informazzjoni 
disponibbli, dan il-proġett (il-bini taċ-Ċentru Botín għall-Arti u l-Kultura) hu previst fil-
modifika parzjali tal-Pjan tal-Port ta' Santander, li kien soġġett għal valutazzjoni ambjentali, 
inkluż żewġ perjodi ta' konsultazzjoni pubblika.  L-awtoritajiet reġjonali ambjentali fl-aħħar 
nett taw l-opinjoni favorevoli tagħhom għal dan il-proġett, l-iffissar ta' miżuri differenti biex 
ikun imminimizzat l-impatt possibbli tiegħu u biex ikun integrat aħjar fl-ambjent urban.
Barra minn hekk, jidher li dan il-proġett kien sfidat minn assoċjazzjonijiet differenti qabel il-
qrati Spanjoli (Tribunal Superior de Justicia de Cantabria).  Il-każ għadu għaddej u l-qrati 
Spanjoli se jkollhom l-opportunità li jiddeċiedu jekk dan il-proġett jikkonformax mal-
leġiżlazzjoni Spanjola applikabbli.

Konklużjoni
Is-servizzi tal-Kummissjoni jikkonkludu li s-sitwazzjoni deskritta mill-petizzjonant tmur lil 
hinn mill-ambitu tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-akkwist pubbliku u b'hekk ir-rekwiżiti 
ekwivalenti tal-UE ma jistgħux jiġu imposti f'dan il-kuntest.

Fi kwalunkwe każ il-Kummissjoni mhux se tinvestiga aktar din il-kwistjoni peress li l-
kwistjoni attwalment hi soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji li jinsabu quddiem il-qrati 
Spanjoli.

                                               
1  Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004, dwar il-koordinament ta' 
proċeduri għall-għoti ta' kuntratti ta' xogħol pubbliċi, kuntratti ta' provvista pubblika u kuntratti ta' servizz 
pubbliku. ĠU L 134, 30.4.2004.
2  Direttiva 2001/42/KE dwar l-evalwazzjoni tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent (ĠU L 197, 
21.07.2001).  Direttiva 2011/92/UE (ĠU L 26, 28.01.2012), verżjoni kodifikata tad-Direttiva 85/337/KEE dwar 
l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, kif emendat.


