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Powiadomienie o wniosku złożonym na podstawie art. 35 dyrektywy 2014/25/UE

Wniosek podmiotu zamawiającego – zakończenie zawieszenia terminu

(2018/C 359/07)

W dniu 1 marca 2018 r. Komisja otrzymała wniosek zgodnie z art. 35 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/25/UE (1). Pierwszym dniem roboczym następującym po dniu wpłynięcia wniosku był dzień 2 marca 2018 r.

Przedmiotowy wniosek został przedłożony przez Finavia Oyj i dotyczy działalności związanej z udostępnianiem 
pomieszczeń komercyjnych na potrzeby podmiotów gospodarczych świadczących usługi komercyjne (sprzedaż bez
cłowa, sprzedaż detaliczna, sprzedaż artykułów żywnościowych i napojów oraz świadczenie innych usług pasażerskich) 
na rzecz pasażerów lotniczych w terminalach portu lotniczego w Helsinkach w Finlandii. Stosowne powiadomienie opu
blikowano w Dz.U. seria C nr 114 z dnia 28 marca 2018 r. na stronie 21. Pierwotny termin upływa w dniu 
3 października 2018 r.

Zgodnie z pkt 2 w załączniku IV do dyrektywy 2014/25/UE Komisja może zobowiązać dane państwo członkowskie lub 
dany podmiot zamawiający lub właściwy niezależny organ krajowy lub dowolny inny właściwy organ krajowy do udzie
lenia wszelkich niezbędnych informacji lub uzupełnienia bądź doprecyzowania przedstawionych informacji w odpo
wiednim terminie. W dniu 23 kwietnia 2018 r. Komisja zwróciła się do fińskich władz o udzielenie dodatkowych infor
macji najpóźniej do dnia 7 maja 2018 r. Odpowiedź fińskich władz otrzymano w dniu 18 maja 2018 r.

W związku z opóźnieniem w przekazaniu informacji lub przekazaniem niepełnych informacji bieg pierwotnego ter
minu uległ zawieszeniu na 6 dni roboczych (okres między upływem terminu określonego w żądaniu udzielenia infor
macji a otrzymaniem pełnych i prawidłowych informacji).

W dniu 29 czerwca 2018 r. Komisja zwróciła się do wnioskodawcy o udzielenie dodatkowych informacji najpóźniej do 
dnia 3 lipca 2018 r. Wnioskodawca zwrócił się o dodatkowy czas na przygotowanie odpowiedzi, którą otrzymano 
w dniu 31 sierpnia 2018 r. Przysługujący Komisji termin na przyjęcie decyzji uległ przedłużeniu o dodatkowe 42 dni 
robocze (okres między upływem terminu określonego w żądaniu udzielenia informacji a otrzymaniem pełnych i prawi
dłowych informacji).

Ostateczny termin upływa zatem w dniu 12 grudnia 2018 r.

(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 
z 28.3.2014, s. 243).
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