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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1615/2010 af Ioannis Katsodoniotakis, græsk, for "Kataskevastiki 
Dias A.T.E.V.E", om den statsejede virksomhed "Ellinika Touristika Akinita" og 
dennes påståede misligholdelse af EU's udbudsregler

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at den statsejede virksomhed "Ellinika Touristika Akinita (ETA)" har 
misligholdt såvel de græske som EU's udbudsregler i forbindelse med et belysningsprojekt på 
øen Spinalonga. Andrageren understreger tillige, at udgifterne til det projekt, der blev valgt, 
var over 500.000 euro større end de andre udbyderes. Da der efter andragerens mening er tale 
om et meget alvorligt misbrug af skatteydernes penge, anmoder han om, at der bliver 
foretaget en nøje undersøgelse af indeværende sag.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. april 2011).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6)..

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2011.

”Kommissionen er ved at undersøge det spørgsmål, der rejses i andragendet inden for 
rammerne af en lignende klage, der er indsendt af andrageren. I denne forbindelse har 
Kommissionen modtaget en omfangsrig dokumentation.

Klagen er for øjeblikket under vurdering i Kommissionens kompetente tjenestegrene på 
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baggrund af EU-retten om offentlige indkøb, nemlig direktiv 2004/18EF1.

I forbindelse med undersøgelsen af ovennævnte klage vil Kommissionen om nødvendigt 
henvende sig til de ansvarlige nationale myndigheder for at indhente deres synspunkter om de 
anførte kendsgerninger.

Hvis Kommissionen, efter behandlingen af de modtagne yderligere oplysninger og drøftelsen 
med de græske myndigheder om dette spørgsmål, mener, at der fandt en overtrædelse af EU-
retten om offentlige indkøb sted i forbindelse med de relevante udbudsprocedurer, vil den 
indlede en undersøgelse på grundlag af artikel 258 i TEUF.”

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 27. januar 2012.

”Kommissionen behandlede genstanden for dette andragende i forbindelse med en klage, som 
blev indgivet af andrageren.

Klagen blev vurderet på baggrund af EU-retten om offentlige indkøb, nemlig direktiv 
2004/18EF2.

Efter undersøgelsen af spørgsmålet fra klageren konkluderede Kommissionen, at der ikke var 
sket en overtrædelse af EU-retten om offentlige indkøb i forbindelse med de relevante 
udbudsprocedurer. 

Der blev sendt en skrivelse til klageren den 7. september 2011 med en orientering om 
resultaterne af undersøgelsen. Kommissionen oplyste samtidig, at den agtede at afslutte sagen, 
medmindre den modtog yderligere oplysninger fra klageren, der ville ændre vurderingen 
inden for fire uger fra afsendelsen af den ovenstående skrivelse. 

Kommissionen afsluttede sagen den 13. oktober 2011.”
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