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EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

11.5.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1771/2009 af Marin Mândrilă, rumænsk statsborger, for Societăţii 
Comerciale Mari-Vila COM S.R.L. om krænkelse af lovgivningen om tildeling af 
offentlige indkøbskontrakter i Rumænien

1. Sammendrag

Andrageren udtrykker bekymring over grove krænkelser af rumænsk lovgivning om 
offentlige indkøb såvel som over en række illegale fremgangsmåder, der tilsidesætter 
konkurrencen ved at søge at eliminere konkurrenter, og som ikke straffes af myndighederne. 
Andrageren, hvis virksomhed har deltaget i flere licitationer om offentlige kontrakter om 
renovering og vedligeholdelse af vejnettet i Bukarest, oplyser, at kontrakterne hver gang er 
blevet givet til et kartel, som er dannet omkring virksomheden Technologica Radion SRL, 
hvis omsætning på tre år er nået op på 200 mio. EUR. Som eksempel på påstandene beskriver 
andrageren udbudsbetingelser, som han anser for uegnede til en korrekt bedømmelse af det 
bedste tilbud. Han beskriver også forskellige fremgangsmåder, der med myndighedernes 
stiltiende samtykke anvendes for uberettiget at hæve priserne for arbejdet (idet man i tilbuddet 
på arbejdet inkluderer arbejdsopgaver, som allerede er udført, eller arbejde på veje, som er i 
god eller fremragende stand og ikke behøver at blive renoveret). Han hævder, at de mange 
anmodninger til de kompetente rumænske myndigheder om at undersøge sagerne er blevet 
afvist eller ignoreret.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. marts 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010:
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"Den 16. november 2009 sendte andrageren Kommissionen en klage, der var identisk med 
ovennævnte andragende, som Europa-Parlamentet modtog på samme tid.

I en skrivelse af 22. december 2009 meddelte andrageren imidlertid Kommissionen, at han 
ønskede at trække sin klage af 16. november 2009 tilbage og begrundede det med, at han var 
blevet klar over, at de oplysninger, han havde fremlagt i klagen, ikke kunne bekræftes som 
nogen systematisk praksis, og at han ikke ønskede at skade omdømmet for de virksomheder 
og myndigheder, der var blevet nævnt.

Derfor agter Kommissionen snarest at henlægge sagens akter svarende til ovennævnte klage."


