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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1465/2007, ko Proyecto Inter/Sur para la Ecociudadania
vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, 
par to, ka viņš nav saņēmis atbildi uz savu sūdzību Eiropas Komisijai par 
Empresa Pública de Géstión Medioambiental de Andalucia (EGMASA) 
pieļautajiem konkurences tiesību aktu pārkāpumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu izmeklēt atbildes trūkumu uz sūdzību, ko 
viņš iesniedzis Eiropas Komisijai 2000. gadā. Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka sūdzībā 
(reģistrācijas numurs Nr. 2000/4447) tiek apsūdzēta Empresa Pública de Géstión 
Medioambiental de Andalucia (EGMASA) par iespējamu dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu 
izmantošanu un līdz ar to ES konkurences un publiskā iepirkuma direktīvu pārkāpšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 29. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī

Lūgumrakstā ir atsauce uz sūdzību, kuru šī lūgumraksta iesniedzējs Komisijai iesniedza 
2000. gadā (reģistrācijas Nr. 2000/4447). Attiecīgie Komisijas dienesti šo sūdzību izskatīja un 
rūpīgi izanalizēja. Pēc tam, kad tika veikta detalizēta analīze un vairākkārtēja vēstuļu apmaiņa 
ar Spānijas varas iestādēm, tika panākts toreiz vispārīgi pieņemams risinājums, un Komisija 
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2003. gada 30. aprīlī nolēma šo lietu slēgt.

Lūgumraksta 4. punktā lūgumraksta iesniedzējs norāda uz faktu, ka kopš 2003. gada 
29. janvāra viņš no Komisijas nav saņēmis nevienu atbildi par viņa sūdzības izskatīšanas 
gaitu. Taču Komisija 2003. gada 20. februārī sūdzības iesniedzējam izsūtīja vēstuli pirms šīs 
lietas (reģistrācijas Nr. 2000/4447) slēgšanas. Šī vēstule sūdzības/lūgumraksta iesniedzējam 
var tikt izsūtīta vēlreiz, ja viņš to vēlas.

Lūgumraksta iesniedzējs 2007. gada 31. oktobrī Komisijai iesniedza jaunu sūdzību (reģistrēta 
kā sūdzība Nr. 2000/4447), kas arī attiecās uz EGMASA (Pública de Gestión Medioambiental 
de Andalucía), taču šoreiz tajā bija iekļautas apsūdzības saistībā ar ES finansējumu. Komisija 
2007. gada 11. decembrī atbildēja sūdzības/lūgumraksta iesniedzējam par jaunās sūdzības 
aspektiem saistībā ar ES finansējumu, pa pastu nosūtot vēstuli. Arī šo vēstuli 
sūdzības/lūgumraksta iesniedzējam var nosūtīt atkārtoti, ja viņš to vēlas.

Komisijas dienesti vēlas izmantot šo izdevību un lūdz lūgumraksta iesniedzēju sniegt, ja 
iespējams, viņa elektroniskā pasta adresi un telefona numuru, lai tā atvieglotu turpmāku 
saziņu ar atbildīgajiem Komisijas dienestiem. Lai saņemtu informāciju par 
sūdzības/lūgumraksta iesniedzēja lietas izskatīšanu, viņš var rakstīt šādu e-pasta adresi: 
markt-c2@ec.europa.eu.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī.

Atsaucoties uz iepriekš notikušo saraksti, Komisija vēlētos informēt Lūgumrakstu komiteju, 
ka lūgumraksta iesniedzējam ir sniegta plaša informācija par jautājumu, kuru viņš izvirzījis 
(par EGMASA).

Nav iespējams apstiprināt, ka ar EGMASA un Lepes pašvaldības noslēgto līgumu, kas ir 
izraisījis strīdus situāciju, ir pārkāpti ES publiskā iepirkuma noteikumi.

Sūdzības iesniedzējs ir arī informēts, ka par šo jautājumu, proti, par attiecībām starp 
publiskām iestādēm to plašākā nozīmē (tā dēvētajām publisko struktūru savstarpējām 
attiecībām), Komisijā ir uzsāktas iekšējas apspriedes, kuru pamatā ir Eiropas Savienības tiesas 
prakse.


