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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1615/2010, adresată de Ioannis Katsodoniotakis, de cetățenie elenă, în 
numele „Kataskevastiki Dias A.T.E.V.E”, privind situația întreprinderii de stat 
„Ellinika Touristika Akinita” și presupusa nerespectare de către aceasta a 
normelor UE privind achizițiile publice

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că întreprinderea deținută de stat „Elinika Touristika Akinita (ETA)” nu a 
respectat nici normele elene, nici normele UE privind achizițiile publice în legătură cu un 
proiect de iluminat din insula Spinalonga. De asemenea, petiționarul subliniază faptul că 
respectivul cost al proiectelor selectate a fost cu peste 500 000 de euro mai mare decât cel al 
altor ofertanți. Deoarece consideră că acest lucru reprezintă un mod greșit de utilizare a 
banilor contribuabililor, petiționarul solicită să fie efectuată o investigație amănunțită a acestei 
chestiuni.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 aprilie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2011

Comisia analizează problema prezentată în petiția în cauză în contextul unei plângeri similare 
prezentată acesteia de către petiționar. Astfel, Comisa a primit o documentație voluminoasă.

Plângerea este în momentul de față evaluată de către serviciile competente ale Comisiei, în 
contextul legislației UE privind achizițiile publice, și anume Directiva 2004/18/CE1.
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În cadrul analizei plângerii sus-menționate, serviciile Comisiei se vor adresa, dacă este cazul, 
autorităților naționale competente pentru a afla opiniile lor privind faptele denunțate. 

Dacă, în urma examinării informațiilor suplimentare primite și a schimbului de opinii cu 
autoritățile elene în această chestiune, Comisia consideră că a avut loc o încălcare a legislației 
UE privind achizițiile publice în ceea ce privește respectivele proceduri de licitație, va demara 
o investigație în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 27 ianuarie 2012

Comisia analizează problema prezentată în petiția în cauză în cadrul unei plângeri prezentate 
acesteia de către petiționar. 

Plângerea a fost evaluată în lumina legislației UE privind achizițiile publice, denumită 
Directiva 2004/18/CE1.

În urma investigației privind problemele ridicate de petiționar, Comisia nu a considerat că a 
avut loc o încălcare a legislației UE privind achizițiile publice referitoare la procedurile de 
atribuire în cauză. 

La 7 septembrie 2011 a fost trimisă petiționarului o scrisoare în care acesta a fost informat 
despre constatările menționate anterior. Comisia și-a anunțat intenția de a închide cauza, cu 
excepția cazului în care va primi informații suplimentare din partea petiționarului care ar 
putea schimba evaluarea, în termen de patru săptămâni de la trimiterea scrisorii menționate 
anterior. 

La 13 octombrie 2011, Comisia a închis cauza.
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