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ALTE ACTE

COMISIA EUROPEANĂ
Anunț privind o cerere formulată în temeiul articolului 35 din Directiva 2014/25/UE –
Suspendarea termenului
Cerere formulată de o entitate contractantă
(2015/C 217/09)
La data de 16 ianuarie 2015, Comisia a primit o cerere formulată în conformitate cu articolul 35 din
Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de
entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare
a Directivei 2004/17/CΕ (1). Prima zi lucrătoare după primirea solicitării este 19 ianuarie 2015.
Această cerere este făcută de Flughafen Wien și se referă la activități legate de exploatarea unei zone geografice în scopul
punerii la dispoziție, pe teritoriul Austriei, de aeroporturi sau de alte terminale de transport pentru transportatorii pe
cale aeriană. Avizul privind cererea în cauză a fost publicat în JO C 93 din 20 martie 2015, p. 22.
În conformitate cu alineatul (1) litera (b) din anexa IV la Directiva 2014/25/UE, Comisia are la dispoziție un termen de
130 zile lucrătoare pentru a lua o decizie în privința acestei cereri. Această perioadă inițială se încheie la data de 30 iulie
2015.
În conformitate cu punctul 2 din anexa IV la Directiva 2014/25/UE, Comisia poate solicita statului membru sau solici
tantului ori autorității naționale independente competente sau oricărei alte autorități naționale competente să furnizeze
toate informațiile necesare sau să completeze ori să clarifice informațiile transmise într-un termen adecvat. La
27 februarie 2015, Comisia a solicitat Flughafen Wien să furnizeze informații suplimentare până la data de 13 martie
2015. La 20 aprilie 2015, Comisia a solicitat autorităților austriece să furnizeze informații suplimentare până la data de
18 mai 2015.
În conformitate cu a doua teză de la punctul 2 din anexa IV la Directiva 2014/25/UE, în cazul unor răspunsuri întâr
ziate sau incomplete la solicitarea Comisiei de clarificare sau de informații suplimentare, termenul de 130 zile prevăzut
anterior se suspendă pentru o durată egală cu perioada dintre momentul expirării termenului stabilit în cererea de
informații și primirea informațiilor complete și corecte.
Prin urmare, termenul final va expira după 90 de zile lucrătoare de la momentul primirii informațiilor complete și
corecte.

(1) JO L 94, 28.3.2014, p. 243.

