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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1465/2007, внесена от г-н Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, с 
испанско гражданство, от името на Proyecto Inter/Sur para la 
Ecociudadania, относно липсата на отговор на негова жалба до 
Европейската комисия относно нарушаване на законодателството на 
ЕС във връзка с конкуренцията от страна на Empresa Pública de Géstión 
Medioambiental de Andalucia (EGMASA)

1. Резюме на петицията
Вносителят на петицията призовава Европейския парламент да извърши проверка във 
връзка с липсата на отговор на жалбата, която той е подал до Европейската комисия 
през 2000 г. Вносителят заявява, че с жалбата (заведена под номер 2000/4447) отправя 
обвинение към Empresa Pública de Géstión Medioambiental de Andalucia (EGMASA) за 
предполагаема злоупотреба с доминиращо положение на пазара, поради което се 
нарушават директивите на ЕС за конкуренцията и за обществените поръчки.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 май 2008 г., Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от Правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

Настоящата петиция се отнася до жалба, подадена до Комисията от вносителя през 
2000 г. (с входящ номер 2000/4447). Тази жалба е била разгледана и анализирана 
надлежно от съответните служби на Европейската комисия. След внимателен анализ и 
кореспонденция с испанските органи, което тогава като цяло е довело до задоволително 
решение, Комисията решава да приключи случая на 30.4.2003 г.

В точка 4 от петицията вносителят се позовава на факта, че изобщо не е получил 
отговор от Комисията след 29.1.2003 г. по отношение на хода на своята жалба.
Комисията обаче е изпратила писмо до жалбоподателя на 20.2.2003 г., преди 
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приключването на случая (с вх. № 2000/4447). Това писмо може да бъде повторно 
изпратено до жалбоподателя/вносителя при поискване.

На 31.10.2007 г. вносителят е подал нова жалба до Комисията (заведена като жалба 
2000/4447), която отново включва EGMASA (Pública de Gestión Medioambiental de 
Andalucía), но този път съдържа твърдения, свързани с фондове на ЕС. Комисията 
отговори на жалбоподателя/вносителя с писмо по обикновена поща от 11.12.2007 г. по 
отношение на аспектите на фондовете на ЕС в новата жалба. Това писмо също може да 
бъде повторно изпратено до жалбоподателя/вносителя при поискване.

Службите на Комисията използват възможността да помолят вносителя за електронен 
адрес и телефонен номер, ако е възможно, с цел улесняване на бъдещата 
кореспонденция с компетентните служби на Комисията. За всякакви запитвания 
относно обработката на неговото досие жалбоподателят/вносителят може да използва 
следния електронен адрес: markt-c2@ec.europa.eu.

4. Отговор на Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Във връзка с предишна кореспонденция Комисията би желала да информира комисията 
по петициите, че жалбоподателят/вносителят е бил подробно информиран за позицията 
на Комисията по въпроса, който той е повдигнал (по отношение на EGMASA).

Няма доказателства за нарушаване на правилата на ЕС за обществените поръчки във 
връзка със споразумението между EGMASA и общината на Lepe, предмет на спора.

Жалбоподателят е информиран, че отношенията между обществените органи в широк 
смисъл (така наречените публично-публични отношения) са предмет на вътрешно 
разглеждане от страна на Комисията, въз основа на съдебната практика на Съда на 
Европейския съюз.


