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Tárgy: A Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, spanyol állampolgár által a „Proyecto 
Inter/Sur para la Ecociudadania” nevében benyújtott, 1465/2007. számú 
petíció az uniós versenyjognak az Empresa Pública de Géstión 
Medioambiental de Andalucia (EGMASA) általi megsértése kapcsán az 
Európai Bizottsághoz benyújtott panasznak az említett intézmény általi meg 
nem válaszolásáról.

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az Európai Parlament vizsgálatát kéri abban, hogy a Bizottsághoz 2000-
ben benyújtott panaszára az intézmény miért nem adott választ. A petíció benyújtója ismerteti, 
hogy a panaszban (hivatkozási szám: 2000/4447) kifogást emel az Empresa Pública de 
Géstión Medioambiental de Andalucia (EGMASA) ellen, erőfölénnyel való állítólagos 
visszaélés, és következésképpen az EU versenyszabályainak és a közbeszerzésre vonatkozó 
irányelvek megsértése miatt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. május 29. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

Ez a petíció a petíció benyújtója által a Bizottsághoz 2000-ben benyújtott panaszra vonatkozik 
(hivatkozási szám: 2000/4447). Az Európai Bizottság illetékes szolgálatai gondosan kezelték 
és vizsgálták a panaszt. Az alapos vizsgálatot és a spanyol hatóságokkal folytatott levelezést 
követően – amely akkor összességében kielégítő megoldást eredményezett – a Bizottság úgy 
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határozott, hogy 2003. április 30-án lezárja az ügyet.

A petíció 4. pontjában a petíció benyújtója arra hivatkozik, hogy 2003. január 29. után nem 
kapott választ a Bizottságtól a panasza értékelésével kapcsolatban. A Bizottság azonban 2003. 
február 20-án, az ügy (hivatkozási szám: 2000/4447) lezárását megelőzően levelet küldött a 
panaszosnak. Ezt a levelet újból meg tudják küldeni a panaszosnak/a petíció benyújtójának, 
amennyiben kéri.

A petíció benyújtója 2007. október 31-én új panaszt nyújtott be a Bizottsághoz (a panaszt a 
2000/4447 számon vették nyilvántartásba), amelyben szintén az EGMASA (Pública de 
Gestión Medioambiental de Andalucía) szerepelt, de ez esetben az európai uniós 
pénzforrásokra vonatkozó állításokat tartalmazott. A Bizottság 2007. december 11-én 
levélben válaszolt a panaszosnak/a petíció benyújtójának az új panasz európai uniós 
pénzforrásokkal kapcsolatos szempontjait illetően. Ezt a levelet szintén újból meg tudják 
küldeni a panaszosnak/a petíció benyújtójának, amennyiben kéri.

A Bizottság szolgálatai megragadják a lehetőséget, hogy felkérjék a petíció benyújtóját arra, 
hogy – amennyiben lehetséges – adja meg e-mail címét és telefonszámát a Bizottság illetékes 
szolgálataival való további kommunikáció megkönnyítése érdekében. Ügyének kezelésével 
kapcsolatban a panaszos/a petíció benyújtója a következő e-mail címen érdeklődhet: markt-
c2@ec.europa.eu.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. szeptember 2.

A korábbi kapcsolatfelvételeket követve a Bizottság szeretné a Petíciós Bizottság tudomására 
hozni, hogy a petíció benyújtóját kimerítően tájékoztatták a Bizottságnak a petícióban 
felvetett (az EGMASA-val kapcsolatos) ügyben kialakított álláspontjáról. 
Nem lehet megállapítani az EU közbeszerzési szabályainak megsértését az EGMASA és a 
lepei önkormányzat közötti, a vita tárgyát képező egyezményt illetően.
A panaszost arról is tájékoztatták, hogy a tágabb értelemben vett állami szervek közötti 
kapcsolatok (az úgynevezett nyilvános közönségkapcsolatok) az Európai Bíróság ítélkezési 
gyakorlata alapján a Bizottság belső mérlegelési körébe tartoznak.


