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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1465/2007, του κ. Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του Proyecto Inter/Sur para la Ecociudadania, σχετικά με 
την απουσία απάντησης στην καταγγελία του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά 
με την παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ για τον ανταγωνισμό από την Empresa 
Pública de Géstión Medioambiental de Andalucia (EGMASA)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει την απουσία απάντησης 
στην καταγγελία που υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2000. Ο αναφέρων εξηγεί ότι 
στην καταγγελία (αριθμός αναφοράς 2000/4447) κατηγορεί την Empresa Pública de Géstión 
Medioambiental de Andalucia (EGMASA) για εικαζόμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης 
και, επομένως, για παραβίαση των κοινοτικών κανόνων περί ανταγωνισμού και των οδηγιών
για τις δημόσιες συμβάσεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Μαΐου 2008.

Αντικείμενο της παρούσας αναφοράς αποτελεί η καταγγελία που υπέβαλε ο αναφέρων στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2000 (αριθ. αναφοράς 2000/4447). Η εν λόγω καταγγελία
εξετάστηκε και αναλύθηκε επιμελώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Κατόπιν προσεκτικής ανάλυσης και ύστερα από την ανταλλαγή μιας σειράς επιστολών με τις
ισπανικές αρχές, οι οποίες οδήγησαν σε μια συνολικά ικανοποιητική λύση εκείνη την εποχή,
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η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει την εξέταση της υπόθεσης στις 30 Απριλίου 2003.

Στο σημείο 4 της αναφοράς, ο αναφέρων επισημαίνει το γεγονός ότι δεν έλαβε καμία
απάντηση εκ μέρους της Επιτροπής μετά την 29η Ιανουαρίου 2003 σχετικά με την πορεία της 
καταγγελίας του. Ωστόσο η Επιτροπή απέστειλε επιστολή στον καταγγέλλοντα στις 20 
Φεβρουαρίου 2003 προτού περατωθεί η εξέταση της υπόθεσης (αριθ. αναφοράς 2000/4447). 
Αυτή η επιστολή μπορεί να αποσταλεί εκ νέου στον καταγγέλλοντα/αναφέροντα, εφόσον το 
επιθυμεί.

Ο αναφέρων υπέβαλε νέα καταγγελία στην Επιτροπή στις 31 Οκτωβρίου 2007 (καταχώριση 
της καταγγελίας με αριθμό 2000/4447), η οποία αφορούσε και τη δημόσια επιχείρηση
EGMASA (Pública de Gestión Medioambiental de Andalucía), αλλά αυτήν τη φορά περιείχε 
ισχυρισμούς σχετικά με πόρους της ΕΕ. Η Επιτροπή απάντησε στον
καταγγέλλοντα/αναφέροντα ταχυδρομικώς στις 11 Δεκεμβρίου 2007 όσον αφορά τις πτυχές 
για τους πόρους της ΕΕ που περιέχονταν στη νέα καταγγελία. Αυτή η επιστολή είναι επίσης
διαθέσιμη και μπορεί να αποσταλεί εκ νέου στον καταγγέλλοντα/αναφέροντα, εφόσον το 
επιθυμεί.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής αξιοποιούν την ευκαιρία αυτή για να ζητήσουν από τον
αναφέροντα τα στοιχεία μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης και ενός αριθμού τηλεφώνου, εάν
είναι δυνατόν, προκειμένου να διευκολυνθεί η μελλοντική επικοινωνία με τις αρμόδιες
υπηρεσίες της Επιτροπής. Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία του φακέλου του, 
ο καταγγέλλων/αναφέρων μπορεί να επικοινωνήσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: markt-
c2@ec.europa.eu

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010

Μετά από τις προηγούμενες ανακοινώσεις, η Επιτροπή θα ήθελε να ενημερώσει την
Επιτροπή Αναφορών ότι ο αναφέρων έχει ενημερωθεί δεόντως σχετικά με την τοποθέτηση 
της Επιτροπής όσον αφορά το θέμα το οποίο έχει εγείρει (σχετικά με την EGMASA).

Δεν διαπιστώθηκε κάποια παραβίαση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις στην περίπτωση της σύμβαση ανάμεσα στην EGMASA και τον Δήμο του Lepe, η 
οποία αποτελεί το αντικείμενο της διαφοράς.
Ο καταγγέλλων έχει εκτός αυτού ενημερωθεί ότι οι σχέσεις μεταξύ δημοσίων οργανισμών με 
την ευρύτερη έννοια (οι επονομαζόμενες σχέσεις δημόσιου-δημόσιου τομέα) συνιστούν 
αντικείμενο εσωτερικού προβληματισμού στην Επιτροπή, βάσει της νομολογίας του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


