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Tárgy: Ioannis Katsodoniotakis görög állampolgár által a „Kataskevastiki Dias 
A.T.E.V.E” nevében benyújtott 1615/2010 számú petíció az állami 
tulajdonban lévő „Ellinika Touristika Akinita” vállalatról és az uniós 
közbeszerzési szabályoknak a vállalat általi állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint az állami tulajdonban lévő „Ellinika Touristika Akinita” (ETA) 
vállalat Spinalonga szigetén egy világítási projekttel kapcsolatban megsértette mind a görög, 
mind az uniós közbeszerzési szabályokat.  A petíció benyújtója emellett hangsúlyozza, hogy a 
kiválasztott projekt költségei több mint 500 000 euróval meghaladták a többi pályázó 
ajánlatát.  Mivel a petíció benyújtójának véleménye szerint az adófizetők pénzével történő 
súlyos visszaélésről van szó, ezért az ügy alapos kivizsgálását kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. április 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. június 10.

A Bizottság a petícióban felvetett kérdést a petíció benyújtója által a Bizottsághoz benyújtott 
hasonló panasz keretében vizsgálja. Vaskos dokumentáció érkezett a témáról a Bizottsághoz.
A panaszt jelenleg vizsgálják a Bizottság illetékes szervei a közbeszerzésre vonatkozó európai 
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uniós jog (a 2004/18/EK irányelv1) szempontjából.

A fent említett panasz vizsgálatának keretében a Bizottság szolgálatai – amennyiben 
szükséges – felveszik a kapcsolatot az illetékes nemzeti hatóságokkal annak érdekében, hogy 
kikérjék a petícióban kifogásolt tényekkel kapcsolatos álláspontjukat. 

Amennyiben a görög hatóságoktól az ügyben beérkezett további információk vizsgálatát és a 
velük folytatott eszmecserét követőn a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a közbeszerzési eljárás 
során felmerült a közbeszerzésekre vonatkozó uniós jogszabály megsértése, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 258. cikke alapján vizsgálatot fog indítani.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2012. január 27.

A Bizottság a szóban forgó petíciót a petíció benyújtója által a Bizottsághoz benyújtott panasz 
keretében megvizsgálta. 

A panasz elbírálásának alapját a közbeszerzésre vonatkozó európai uniós jog, nevezetesen a 
2004/18/EK irányelv2 képezte.

A panaszos által hivatkozott kérdések vizsgálatát követően a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a 
szóban forgó közbeszerzési eljárással kapcsolatban nem került sor a közbeszerzésekre 
vonatkozó uniós jogszabályozás megsértésére.

A fent nevezett megállapításról a panaszos számára 2011. szeptember 7-én tájékoztató levelet 
küldtek. A Bizottság ebben közölte, hogy szándéka szerint az ügyet lezárja, kivéve, ha a 
panaszos részéről a fent nevezett levél megküldését követő négy héten belül olyan további 
tájékoztatást kap, amely álláspontját megváltoztathatja.

A Bizottság 2011. október 13-én az ügyet lezárta.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/18/EK irányelve az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról (HL L 134., 2004.4.30.).
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/18/EK irányelve az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról (HL L 134., 2004.4.30.).


