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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1465/2007 adresată de Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, de 
naţionalitate spaniolă, în numele Proyecto Inter/Sur para la Ecociudadania, 
privind lipsa unui răspuns la plângerea sa adresată Comisiei Europene cu 
privire la încălcarea legislaţiei UE în domeniul concurenţei de către Empresa 
Pública de Géstión Medioambiental de Andalucia (EGMASA)

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul solicită Parlamentului European să examineze lipsa unui răspuns la plângerea 
adresată Comisiei Europene în anul 2000. Petiţionarul explică faptul că plângerea (număr de 
referinţă 2000/4447) denunţă Empresa Pública de Géstión Medioambiental de Andalucia 
(EGMASA) pentru un presupus abuz de poziţie dominantă şi, prin urmare, de încălcări ale 
directivelor în domeniul concurenţei şi achiziţiilor publice.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 mai 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în 
conformitate cu articolul 192, alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008

Petiţia face referire la o plângere trimisă de petiţionar Comisiei în 2000 (ref. 2000/4447). 
Plângerea a fost tratată şi analizată imediat de către serviciile relevante ale Comisiei 
Europene. După o analiză atentă şi după un schimb de corespondenţă cu autorităţile spaniole, 
care a condus la un rezultat general satisfăcător la acel moment, Comisia a hotărât închiderea 
cazului la 30.4.2003.

La punctul 4 al petiţiei, petiţionarul face referire la faptul că acesta nu a primit niciodată un 
răspuns din partea Comisiei după 29.1.2003 în ceea ce priveşte evoluţia plângerii sale. Cu 
toate acestea, Comisia a trimis o scrisoare reclamantului la 20.2.2003, înainte de închiderea 
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cazului (ref. 2000/4447). Scrisoarea poate fi retrimisă reclamantului/petiţionarului dacă acesta 
doreşte.

Petiţionarul a trimis o nouă plângere Comisiei la 31.10.2007 (înregistrată ca plângerea 
2000/4447), care implica de asemenea şi EGAMASA (Pública de Gestión Medioambiental de 
Andalucía), însă de această dată cuprindea reclamaţii legate de fondurile UE. Comisia a 
răspuns reclamantului/petiţionarului prin poştă la 11.12.2007 în ceea ce priveşte aspectele 
legate de fondurile UE ale noii plângeri. Scrisoarea poate fi, de asemenea, retrimisă 
reclamantului/petiţionarului dacă acesta doreşte.

Serviciile Comisiei profită de această ocazie pentru a solicita petiţionarului o adresă 
electronică şi un număr de telefon, dacă este posibil, pentru a facilita comunicarea pe viitor cu 
serviciile responsabile ale Comisiei. Pentru întrebări legate de tratarea dosarului său, 
reclamantul/petiţionarul poate contacta markt-c2@ec.europa.eu.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

În legătură cu comunicările precedente, Comisia Europeană doreşte să informeze Comisia 
pentru petiţii că petiţionarul a fost informat pe larg cu privire la poziţia acesteia privind 
chestiunea abordată de acesta (referitor la EGMASA).

Nu s-a putut constata nicio încălcare a normelor UE privind atribuirea contractelor de achiziţii 
publice în cazul acordului dintre EGMASA şi municipalitatea din Lepe, care face obiectul 
prezentei reclamaţii.
Reclamantul a fost informat, de asemenea, asupra faptului că, în temeiul jurisprudenţei Curţii 
de Justiţie a Uniunii Europene, relaţiile dintre organismele publice, în general (aşa-numitele 
relaţii „public-relaţii publice”), fac obiectul unui proces de reflecţie în cadrul Comisiei.


