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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1465/2007, którą złożył Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona (Hiszpania) 
w imieniu Proyecto Inter/Sur para la Ecociudadania, w sprawie braku 
odpowiedzi na jego skargę do Komisji Europejskiej dotyczącą naruszenia 
prawodawstwa UE z zakresu konkurencji przez Empresa Pública de Géstión 
Medioambiental de Andalucia (EGMASA)

 1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie braku odpowiedzi na 
skargę złożoną przez niego do Komisji Europejskiej w 2000 r. Wyjaśnia on, że przedmiotowa 
skarga (numer referencyjny 2000/4447) dotyczy domniemanego nadużywania dominującej 
pozycji przez organizację Empresa Pública de Géstión Medioambiental de Andalucia 
(EGMASA) i w związku z tym naruszenia dyrektyw WE dotyczących konkurencji oraz 
zamówień publicznych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Niniejsza petycja dotyczy skargi, którą składający petycję skierował do Komisji w 2000 r. (nr 
ref. 2000/4447). Skarga ta została dokładnie rozpatrzona i zbadana przez właściwe służby 
Komisji Europejskiej. Po starannej analizie i wymianie korespondencji z władzami 
hiszpańskimi, która doprowadziła do ogólnie satysfakcjonującego wówczas rozwiązania, 
Komisja postanowiła zamknąć sprawę w dniu 30 kwietnia 2003 r.

W punkcie 4. petycji składający petycję odnosi się do faktu, iż po 29 stycznia 2003 r. nie 
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otrzymał od Komisji żadnej odpowiedzi dotyczącej toku rozpatrzenia jego skargi. Jednak 
przed zamknięciem sprawy (nr ref. 2000/4447) Komisja przesłała skarżącemu pismo w dniu 
20 lutego 2003 r. Pismo to może zostać ponownie wysłane, jeżeli skarżący/składający petycję 
wyraża takie życzenie.

W dniu 31 października 2007 r. składający petycję złożył do Komisji nową skargę 
(zarejestrowaną jako skarga 2000/4447), która również dotyczy EGMASA (Pública de 
Gestión Medioambiental de Andalucía), jednak tym razem zawiera zarzuty odnoszące się do 
funduszy UE. W kwestii aspektów nowej skargi dotyczących funduszy UE Komisja udzieliła 
skarżącemu/składającemu petycję odpowiedzi pocztą w dniu 11 grudnia 2007 r. Także to 
pismo może zostać ponownie przesłane skarżącemu/składającemu petycję, jeżeli wyraża on 
takie życzenie.

Służby Komisji korzystają z tej okazji i zwracają się do składającego petycję o podanie adresu 
poczty elektronicznej i, o ile to możliwe, numeru telefonu, tak aby ułatwić przyszłe kontakty 
z odpowiedzialnymi służbami KE. Wszelkie zapytania dotyczące rozpatrywania tej sprawy 
skarżący/składający petycję może kierować na adres markt-c2@ec.europa.eu.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

W następstwie poprzednich komunikatów Komisja Europejska pragnie poinformować 
Komisję Petycji, że składającemu petycję udzielono wyczerpujących wyjaśnień na temat 
stanowiska Komisji Europejskiej w podniesionej przez niego kwestii (dotyczącej EGMASA).
Nie można znaleźć żadnych dowodów na nieprzestrzeganie przepisów UE dotyczących 
zamówień publicznych w związku z będącą przedmiotem sporu umową pomiędzy EGMASA 
a gminą Lepe.

Skarżącego poinformowano ponadto, że stosunki pomiędzy szeroko rozumianymi organami 
publicznymi (tzw. stosunki publiczno-publiczne) są przedmiotem refleksji wewnętrznej 
Komisji w oparciu o orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


