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virksomheden "ATS Holdings A.E.", om manglende betaling af leverance til 
EULEX

1. Sammendrag

Andragerens ovennævnte virksomhed har i underentreprise med elektronikvirksomheden 
ASTREX leveret forskelligt elektronisk udstyr til EU's retsstatsmission i Kosovo, EULEX. 
Der er imidlertid opstået problemer i forbindelse med betalingen, og da der ikke er blevet 
reageret på andragerens utallige henvendelser og e-mails til EULEX's ansvarlige tjenester i 
Pristina (juridiske, økonomiske og sikkerhedstjeneste), anmoder han Europa-Parlamentet om 
at videresende en til andragendet vedføjet tekst til EULEX's juridiske tjeneste.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. oktober 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011.

"Strengt taget vedrører det pågældende spørgsmål en EUPT-kontrakt (EU-
planlægningsgruppe) og ikke EULEX.

Kontrakten blev sendt i åbent udbud af EUPT's indkøbsafdeling og tildelt en virksomhed i 
Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien ved navn ASTREX. Ifølge Kommissionens 
oplysninger lader det til, at ASTREX uden EUPT's vidende ulovligt og helt uden tilladelse fra 
EUPT har kopieret skabelonen til EU-kontrakten, herunder brugt chefen for EUPT's navn 
(Roy Reeve) og EUPT's logo/insignier, med henblik på at indgå en ulovlig underentreprise 
med virksomheden ATS Greece. 
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EUPT havde alvorlige problemer med ASTREX' installation, hvorfor man gjorde udlæg i 
ASTREX' bankgarantier for misligholdelse og opsagde kontrakten. ATS Greece kontaktede 
EUPT direkte og hævdede, at de ikke var blevet betalt af ASTREX, i hvilken forbindelse 
EUPT blev opmærksom på, at ASTREX tilsyneladende svigagtigt havde kopieret skabelonen 
til EUPT-kontrakten. EUPT oplyste ATS Greece om, at de på det bestemteste ikke havde 
noget kontraktforhold med EUPT, og at EUPT ikke kunne hjælpe dem med at indkræve den 
manglende betaling hos ASTREX. Endvidere gjorde EUPT det klart, at EUPT alene havde et 
kontraktforhold med ASTREX, og at ASTREX ikke havde tilladelse til at anvende EUPT's 
logo eller skabelon til EU-kontrakten.

ATS Greece har intet kontraktforhold med EUPT. EUPT har ikke indgået noget formelt 
kontraktforhold med ATS Greece og har ingen betalingspligt over for virksomheden. ATS 
Greece kan kun indkræve sit udestående hos ASTREX."


