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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1465/2007 af Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, spansk statsborger, 
for Proyecto Inter/Sur para la Ecociudadania, om manglende svar på hans klage til 
Kommissionen om EGMASA's (Empresa Pública de Gestión Medioambiental de 
Andalucia) brud på EU's konkurrencelovgivning

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge, hvorfor han ikke har modtaget 
svar på den klage, han indgav til Kommissionen i 2000. Andrageren forklarer, at han i klagen 
(med referencenr. 2000/4447) anklager Empresa Pública de Gestión Medioambiental de 
Andalucia (EGMASA) for misbrug af dominerende stilling og dermed brud på EU's 
konkurrencelovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. maj 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"Dette andragende henviser til en klage indgivet af andrageren til Kommissionen i 2000 (ref. 
2000/4447). Denne klage blev behandlet og analyseret omhyggeligt af Europa-
Kommissionens relevante tjenestegrene. Efter en grundig analyse og en del korrespondance 
med de spanske myndigheder, som medførte en overordnet tilfredsstillende løsning på det 
pågældende tidspunkt, besluttede Kommissionen at lukke sagen den 30. april 2003.

I andragendets punkts 4 henviser andrageren til, at han aldrig har fået svar fra Kommissionen 
efter den 29. januar 2003 med hensyn til udviklingen i hans klage. Kommissionen sendte 
imidlertid en skrivelse til klageren den 20. februar 2003, inden sagen blev lukket (ref. 
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2000/4447). Denne skrivelse kan sendes til klageren/andrageren igen, hvis han ønsker det.

Andrageren indgav en ny klage til Kommissionen den 31. oktober 2007 (registreret som klage 
2000/4447), som ligeledes omfattede EGMASA (Empresa Pública de Gestión 
Medioambiental de Andalucía), men denne gang indeholdt påstande vedrørende EU's midler. 
Kommissionen svarede klageren/andrageren pr. post den 11. december 2007 med hensyn til 
aspektet om EU's midler i den nye klage. Denne skrivelse kan ligeledes sendes igen til 
klageren/andrageren, hvis han ønsker det.

Kommissionens tjenestegrene benytter denne mulighed til at anmode andrageren om en 
eventuel elektronisk adresse og et eventuelt telefonnummer for fremover at gøre det lettere at 
kommunikere med Kommissionens relevante tjenestegrene. I tilfælde af eventuelle spørgsmål 
vedrørende behandlingen af klagerens/andragerens sag, kan han kontakte markt-
c2@ec.europa.eu."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 2. september 2010.

"I forlængelse af tidligere meddelelser kan Kommissionen informere Udvalget for 
Andragender om, at andrageren er blevet underrettet udførligt om Kommissionens holdning 
til det spørgsmål, han har rejst (vedrørende EGMASA).

Der er intet bevis for, at EU's regler om offentlige indkøb er blevet overtrådt i forbindelse 
med aftalen mellem EGMASA og Lepe kommune, hvilket var spørgsmålet.

Klageren er endvidere blevet informeret om, at forbindelser mellem offentlige organer i bred 
forstand (såkaldte offentlig-offentlige forbindelser) overvejes internt i Kommissionen på 
grundlag af Domstolens retspraksis."


