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Pranešimas apie prašymą, teikiamą pagal Direktyvos 2014/25/ES 35 straipsnį. Termino sustabdymas
Perkančiojo subjekto pateikiamas prašymas
(2015/C 217/09)
2015 m. sausio 16 d. Komisija gavo prašymą pagal 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pir
kimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (1), 35 straipsnį. Pirmoji darbo diena po paraiškos gavimo dienos –
2015 m. sausio 19 d.
Šis „Flughafen Wien“ prašymas pateiktas dėl veiklos susijusios su geografinės vietovės eksploatavimu, siekiant aprūpinti
oro uostais arba kita terminalo infrastruktūra oro vežėjus Austrijos teritorijoje. Atitinkamas pranešimas paskelbtas
2015 m. kovo 20 d. OL C 93, p. 22.
Vadovaujantis Direktyvos 2014/25/ES IV priedo 1 punkto pirmos pastraipos b papunkčiu, Komisijos sprendimui dėl šio
prašymo priimti suteikiamas 130 darbo dienų laikotarpis, prasidedantis pirmiau nurodytą darbo dieną. Šis pirminis lai
kotarpis baigiasi 2015 m. liepos 30 d.
Pagal Direktyvos 2014/25/ES IV priedo 2 punktą Komisija gali atitinkamos valstybės narės, pareiškėjo, kompetentingos
nepriklausomos nacionalinės valdžios institucijos arba kitos kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos paprašyti
per tinkamą laikotarpį pateikti visą reikiamą informaciją arba papildyti ar paaiškinti pateiktą informaciją. 2015 m.
vasario 27 d. Komisija paprašė bendrovės „Flughafen Wien“ pateikti papildomos informacijos iki 2015 m. kovo 13 d.
2015 m. balandžio 20 d. Komisija paprašė Austrijos valdžios institucijų pateikti papildomos informacijos iki 2015 m.
gegužės 18 d.
Pagal Direktyvos 2014/25/ES IV priedo 2 punkto antrąjį sakinį jei atsakymai į Komisijos prašymą dėl paaiškinimo ar
papildomos informacijos pateikiami pavėluotai arba yra neišsamūs, aukščiau nustatytas 130 dienų laikotarpis sustabdo
mas laikotarpiui nuo prašyme pateikti informaciją nustatyto termino iki išsamios ir tikslios informacijos gavimo.
Todėl galutinis terminas baigsis praėjus 90 darbo dienų po to, kai bus gauta visa ir teisinga informacija.

(1) OL L 94, 2014 3 28, p. 243.

