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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1615/2010 którą złożył Ioannis Katsodoniotakis (Grecja) w imieniu 
„Kataskevastiki Dias A.T.E.V.E”, w sprawie firmy państwowej „Ellinika 
Touristika Akinita” oraz domniemanego nieprzestrzegania przez nią 
unijnych zasad udzielania zamówień publicznych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że firma państwowa „Ellinika Touristika Akinita (ETA)” 
naruszyła greckie i unijne za sady  udzielania zamówień publicznych w związku 
z przedsięwzięciem oświetlenia wyspy Spinalonga. Podkreśla on ponadto, że koszty 
wybranego przedsięwzięcia były o ponad 500 000 EUR wyższe od kosztów przedstawionych 
przez innych oferentów. Składający petycję twierdzi, że stanowi to przykład rażąco 
niewłaściwego wykorzystania pieniędzy podatników, i w związku z tym wzywa do 
przeprowadzenia szczegółowego dochodzenia w tej sprawie.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 4 kwietnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji na mocy art. 202 ust. 6 Regulaminu.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.

Komisja bada kwestię poruszoną w petycji wraz z podobną skargą wniesioną przez 
składającego petycję. W tej sprawie Komisja otrzymała bardzo obszerną dokumentację.
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Właściwe służby Komisji badają obecnie zasadność skargi w kontekście unijnych przepisów 
dotyczących udzielania zamówień publicznych, a mianowicie dyrektywy 2004/18/WE1.

W ramach analizy wyżej wspomnianej skargi służby Komisji skontaktują się w miarę 
potrzeby z właściwymi organami krajowymi w celu uzyskania ich opinii na temat 
przedstawionych faktów. 

Jeżeli po przeprowadzeniu analizy dodatkowych informacji i po wymianie poglądów w tej 
sprawie z władzami greckimi Komisja uzna, że doszło do naruszenia prawa unijnego 
w dziedzinie zamówień publicznych w odniesieniu do wspomnianych procedur 
przetargowych, rozpocznie wówczas dochodzenie zgodnie z art. 258 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

4. Odpowiedź Komisji (REV), otrzymana dnia 27 stycznia 2012 r.

Komisja zbadała przedmiot omawianej petycji w związku ze skargą złożoną przez 
składającego petycję.

Skarga została przeanalizowana w kontekście unijnych przepisów dotyczących udzielania 
zamówień publicznych, a mianowicie dyrektywy 2004/18/WE2.

Po zbadaniu kwestii podniesionych przez składającego petycję Komisja nie stwierdziła, by 
doszło do naruszenia prawa unijnego w dziedzinie zamówień publicznych w odniesieniu do 
wspomnianych procedur przetargowych.

W dniu 7 września 2011 r. do składającego petycję wystosowano pismo informujące o ww. 
ustaleniach. Komisja ogłosiła zamiar zamknięcia sprawy, o ile nie otrzyma od składającego 
petycję dalszych informacji, które wpłynęłyby na zmianę jej stanowiska, w ciągu czterech 
tygodni od wysłania ww. pisma.

Komisja zamknęła sprawę w dniu 13 października 2011 r.

                                               
1 Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w 
sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, 
dostawy i usługi, Dz.U. L 134 z 30.4.2004.
2 Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w 
sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, 
dostawy i usługi, Dz.U. L 134 z 30.4.2004.


