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Комисия по петиции

27.1.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1615/2010 внесена от Ioannis Katsodoniotakis, с гръцко гражданство, 
от името на „Kataskevastiki Dias A.T.E.V.E“, относно държавното дружество 
„Ellinika Touristika Akinita“ и предполагаемо неспазване на правилата на ЕС 
в областта на възлагането на обществени поръчки

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че държавното дружество „Elinika Touristika Akinita 
(ETA)“ не е спазило нито гръцките, нито европейските правила в областта на 
възлагането на обществени поръчки във връзка с проект за осветление на остров 
Spinalonga.  Вносителят на петицията също така подчертава, че цената на избрания 
проект е била с над 500 000 евро по-висока от тази на други участници в тръжната 
процедура.  Тъй като вносителят на петицията счита, че това представлява сериозна 
злоупотреба с парите на данъкоплатците, той призовава за провеждането на щателно 
разследване по въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 април 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 юни 2011 г.

Комисията разглежда въпроса, поставен в петицията, в рамките на подобна жалба, 
която тя е получила от друг вносител. Във връзка с това Комисията получи голяма по 
обем документация.

Понастоящем оправомощените служби на Комисията извършват оценка на оплакването 
в светлината на европейското право относно обществените поръчки, именно Директива 
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2004/18/ЕО1.

В рамките на проучването на гореспоменатата жалба, службите на Комисията, ако е 
необходимо, ще се свържат с оправомощените национални органи, с цел да чуе тяхното 
мнение по изложените факти. 

Ако, след проучването на получената допълнително информация и обмяната на мнения 
с гръцките органи по този въпрос, Комисията счете че е налице нарушаване на правото 
на ЕС относно процедурите за възлагане на обществени поръчки, във връзка с 
разглежданите тръжни процедури, тя ще започне разследване по член 258 от Договора 
за функционирането на Европейския съюз.“

4. Отговор от Комисията (Рев.), получен на 27 януари 2012 г.

Комисията разгледа въпроса, повдигнат в настоящата петиция, в рамките на на 
жалба 2007/4339, внесена в Комисията от вносителя на петицията. 

Оплакването беше оценено светлината на правото на ЕС относно обществените 
поръчки, именно Директива 2004/18/ЕО2.

В следствие на разследването на въпроса, поставен от вносителя на жалбата, Комисията 
не счете, че е настъпило нарушение на правото на ЕС относно обществените поръчки 
във връзка с разглежданите тръжни процедури. 

На 7 септември до тъжителя беше изпратено писмо, което го уведомява за 
гореспоменатите констатации.  Комисията обяви своето намерение да приключи 
разглеждането на случая, освен ако в рамките на четири седмици след изпращане на 
гореспоменатото писмо не получи допълнителна информация от вносителя, която би 
променила нейната оценка. 

На 13 октомври 2011 г. Комисията приключи разглеждането на случая.

                                               
1 Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно 

координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и 
доставки, ОВ L 134, 30.4.2004 г.

2 Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно 
координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и 
доставки, ОВ L 134, 30.4.2004 г.


