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Tema: Peticija Nr. 1465/2007 dėl negauto atsakymo į jo skundą Europos Komisijai dėl
viešosios įstaigos „Empresa de Géstión Medioambiental de Andalucia“ 
(EGMASA) padarytų ES konkurencijos teisės aktų pažeidimų, kurią pateikė 
Ispanijos pilietis Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona asociacijos „Proyecto 
Inter/Sur para la Ecociudadania“ vardu 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento ištirti, kodėl nebuvo atsiųstas atsakymas į 
skundą, kurį jis Europos Komisijai pateikė 2000 m. Peticijos pateikėjas teigia, kad skunde 
(registracijos numeris 2000/4447) viešoji įstaiga „Empresa de Géstión Medioambiental de 
Andalucia“ (EGMASA) kaltinama dėl tariamo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi ir su 
tuo susijusiais ES konkurencijos ir viešųjų pirkimų direktyvų pažeidimais.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. gegužės 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. spalio 21 d.

„Šioje peticijoje minimas skundas, kurį peticijos pateikėjas Komisijai pateikė 2000 m. 
(reg. Nr. 2000/4447). Skundą nagrinėjo ir kruopščiai išanalizavo atitinkamos Europos 
Komisijos tarnybos. Atlikus išsamų tyrimą ir po intensyvaus susirašinėjimo su Ispanijos 
valdžios institucijomis buvo priimtas tuo metu tinkamas sprendimas, todėl Komisija 2003 m. 
balandžio 30 d. nusprendė nutraukti šio klausimo nagrinėjimą.

4 peticijos punkte peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į tai, kad jis negavo jokio Komisijos 
atsakymo dėl tolesnės skundo nagrinėjimo eigos po 2003 m. sausio 29 d. Tačiau Komisija 
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prieš nutraukdama tyrimą 2003 m. vasario 20 d. išsiuntė skundo pateikėjui laišką 
(reg. Nr. 2000/4447). Šis laiškas gali būti dar kartą išsiųstas skundo (peticijos) pateikėjui, 
jeigu jis to pageidauja.

Peticijos pateikėjas 2007 m. spalio 31 d. pateikė Komisijai naują skundą (skundas 
užregistruotas Nr. 2000/4447), kuriame taip pat minima EGMASA („Empresa de Géstión 
Medioambiental de Andalucia“), tačiau šį kartą pateikti įtarimai yra susiję su ES lėšomis. 
2007 m. gruodžio 11 d. Komisija paštu išsiuntė skundo (peticijos) pateikėjui atsakymą dėl 
naujame skunde minimo ES lėšų klausimo. Šis laiškas taip pat gali būti dar kartą išsiųstas 
skundo (peticijos) pateikėjui, jeigu jis to pageidauja.

Komisijos tarnybos norėtų pasinaudoti šia galimybe ir paprašyti peticijos pateikėjo, jei 
įmanoma, atsiųsti savo elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, siekiant palengvinti 
tolesnį bendravimą su atsakingomis Komisijos tarnybomis. Skundo (peticijos) pateikėjas dėl 
informacijos, susijusios su šio klausimo nagrinėjimu, gali kreiptis e. paštu: 
markt-c2@ec.europa.eu.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Tęsdama ankstesnį susirašinėjimą, Komisija norėtų informuoti Peticijų komitetą, kad 
peticijos pateikėjas buvo išsamiai informuotas apie Komisijos poziciją tuo klausimu, kurį jis 
pateikė (dėl EGMASA).

EGMASA ir Lepės savivaldybės susitarimuose, dėl kurių pareikšti įtarimai, nenustatyta jokių 
ES viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimų.

Be to, skundo pateikėjas buvo informuotas, kad viešųjų įstaigų tarpusavio santykiai plačiąja 
prasme (t. y. viešųjų institucijų bendradarbiavimas), remiantis nusistovėjusia Europos 
Teisingumo Teismo praktika, yra Komisijos vidinių svarstymų objektas.


