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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0875/2012, którą złożył Óscar Manteca García (Hiszpania)
w sprawie planowanej budowy Centrum Botín na nabrzeżu Albareda
w mieście Santander (Kantabria)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się planowanej budowie budynku o nazwie Centrum Botín na 
nabrzeżu Albareda w mieście Santander (Kantabria). Budynek zamówiła prywatna fundacja 
Botín. Miałoby się w nim mieścić centrum sztuki. Składający petycję informuje, że budowla 
miałaby zająć część nabrzeża i zakłócałaby piękne widoki, którymi cieszą się mieszkańcy 
miasta. Ponadto składający petycję informuje o naruszeniu artykułu 142 hiszpańskiej ustawy 
30/2007 w sprawie umów w sektorze publicznym, który stanowi podobno, że przetargi 
dotyczące zamówień będących przedmiotem prawa wspólnotowego muszą być publikowane
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Składający petycję załącza sprawozdanie 
sporządzone przez organizację DEBA, w którym także ujawnia się różne nieprawidłowości
z zakresu planowania przestrzennego popełnione w związku ze zlecaniem realizacji 
przedmiotowego przedsięwzięcia budowlanego. DEBA wskazuje przede wszystkim na brak 
konsultacji społecznych oraz na bardziej odpowiednie, alternatywne lokalizacje budynku, 
mając na uwadze niektóre warunki topograficzne.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Uwagi Komisji
Z informacji, jakie posiadają służby Komisji, wynika, że fundacja Botín to osoba prawna 



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

PL

podlegająca prawu prywatnemu. W związku z tym nie może być uznana za „instytucję 
zamawiającą” w rozumieniu definicji z art. 1 ust. 9 dyrektywy 2004/18/WE1. W konsekwencji 
umowy o roboty budowlane Centrum Botín nie podlegają definicji zamówień publicznych 
określonej w art. 1 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2004/18/WE, która przewiduje, że odnośne umowy 
są zawierane „pomiędzy jedną lub więcej instytucjami zamawiającymi a jednym lub więcej 
wykonawcami”. Z uwagi na powyższe, sytuacja opisana przez składającego petycję nie 
wchodzi w zakres ustawodawstwa UE dotyczącego zamówień publicznych, a zatem nie 
można w tym kontekście nakładać odpowiednich wymogów UE.

Pozostałe kwestie poruszone przez składającego petycję dotyczą krajowych przepisów
w dziedzinie planowania miejskiego i odnośnych przepisów wykonawczych w Santander. 
Prawo UE w dziedzinie zamówień publicznych nie wprowadza żadnych szczególnych 
wymogów w odniesieniu do tych kwestii.

Odnośnie do prawa UE w dziedzinie ochrony środowiska, które może mieć zastosowanie2, 
należy zauważyć, że zgodnie z dostępnymi informacjami, projekt ten (centrum sztuki
i kultury Botín) został przewidziany w ramach częściowej zmiany planu portu w Santander, 
który podlegał ocenie wpływu na środowisko i obejmował dwa okresy konsultacji 
społecznych.  Władze regionalne ds. środowiska ostatecznie wydały pozytywną opinię
w sprawie tego projektu, określając różne środki mające na celu zmniejszenie do minimum 
jego potencjalnego wpływu oraz lepsze wpisanie go w środowisko miejskie.

Ponadto okazuje się, że projekt ten został zaskarżony przez różne stowarzyszenia przed 
hiszpańskimi sądami (Tribunal Superior de Justicia de Cantabria).  Sprawa jest jeszcze
w toku, a zatem hiszpańskie sądy będą miały możliwość podjęcia decyzji, czy projekt ten 
spełnia wszystkie wymogi obowiązującego hiszpańskiego prawa.

Wniosek
Służby Komisji stwierdziły, że sytuacja opisana przez składającego petycję nie wchodzi
w zakres ustawodawstwa UE dotyczącego zamówień publicznych, a zatem nie można w tym 
kontekście powoływać się na wymogi przewidziane w tych przepisach.

Niezależnie od tego Komisja nie będzie się dalej zajmować tą sprawą, ponieważ jest ona 
obecnie przedmiotem postępowania sądowego w Hiszpanii.

                                               
1  Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji 
procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, Dz.U. L 134 z 30.4.2004
2  Dyrektywa 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz.U. L 
197 z 21.7.2001). Dyrektywa 2011/92/UE (Dz.U. L 26 z 28.1.2012), ujednolicona i zmieniona wersja dyrektywy 
85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko.


