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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1465/2007, ingediend door Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona 
(Spaanse nationaliteit), namens het “Proyecto Inter/Sur para la 
Ecociudadania”, over het uitblijven van antwoord op zijn klacht aan de 
Europese Commissie over schending van de mededingingsregels van de EU 
door de Empresa Pública de Géstión Medioambiental de Andalucia 
(EGMASA)

 1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Europees Parlement een onderzoek in te stellen naar het uitblijven van 
antwoord op de klacht die hij in 2000 bij de Europese Commissie heeft ingediend. Hij vertelt 
dat de Empresa Pública de Gestión Medioambiental de Andalucía (EGMASA) in de klacht 
(referentienummer 2000/4447) wordt beticht van vermeend misbruik van haar dominante 
positie en derhalve van schending van de communautaire mededingingsregels en richtlijnen 
inzake overheidsopdrachten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 mei 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008.

Dit verzoekschrift heeft betrekking op een klacht die indiener in 2000 bij de Commissie heeft 
ingediend (ref. 2000/4447). De betreffende klacht is door de relevante diensten van de 
Europese Commissie zorgvuldig behandeld en geanalyseerd. Na nauwkeurige analyse en een 
briefwisseling met de Spaanse autoriteiten, die destijds tot een over het geheel genomen 
bevredigende oplossing heeft geleid, heeft de Commissie op 30 april 2003 besloten de zaak te 
sluiten.
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In punt 4 van het verzoekschrift vermeldt indiener dat hij na 29 januari 2003 nooit een 
antwoord van de Commissie heeft ontvangen over de voortgang van de klachtenprocedure. De 
Commissie heeft echter op 20 februari 2003 vóór het sluiten van de zaak (ref. 2000/4447) een 
brief naar indiener gestuurd. Deze brief kan opnieuw naar indiener worden verstuurd, indien 
deze dit wenst.

Indiener heeft op 31 oktober 2007 opnieuw een klacht bij de Commissie ingediend 
(geregistreerd als klacht 2000/4447), die ook betrekking had op EGMASA (Empresa Pública 
de Gestión Medioambiental de Andalucía), maar deze keer aantijgingen bevatte met 
betrekking tot EU-middelen. De Commissie stuurde indiener op 11 december 2007 een 
schriftelijk antwoord over de aspecten van de nieuwe klacht die betrekking hadden op de EU-
middelen. Deze brief is ook beschikbaar om opnieuw aan indiener te worden verstuurd, indien 
deze dit wenst.

De diensten van de Commissie nemen deze gelegenheid te baat om indiener te vragen, indien 
mogelijk, zijn e-mailadres en telefoonnummer te sturen, om toekomstig contact met de 
verantwoordelijke diensten van de Commissie te vergemakkelijken. Voor eventuele vragen 
over de behandeling van zijn dossier, kan indiener contact opnemen via markt-
c2@ec.europa.eu.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Als vervolg op de vorige mededelingen wil de Commissie de Commissie verzoekschriften 
meedelen dat indiener uitgebreid op de hoogte werd gesteld van het standpunt van de 
Commissie over de kwestie die hij aan de orde had gesteld (in verband met EGMASA).
Er zijn geen bewijzen voor de overtreding van de EU-voorschriften voor overheidsopdrachten 
in verband met de overeenkomst tussen EGMASA en de gemeente Lepe, waarop het geschil 
betrekking heeft.

Indiener is er verder van in kennis gesteld dat binnen de Commissie wordt nagedacht over de 
betrekkingen tussen overheidsinstanties in ruime zin (de zogenaamde publiek-publieke 
betrekkingen), op grond van de rechtspraak van het Hof van Justitie. 


