
CM\879002HU.doc PE473.734v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

30.9.2011

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Nikolaos Georgoulas görög állampolgár által az „ATS Holdings A.E.” vállalat 
nevében benyújtott 0662/2010. számú petíció az EULEX részére történő 
szállítások kifizetésének elmaradásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának fent említett vállalkozása az Astrex elektronikai vállalattal kötött 
alvállalkozói szerződés alapján különböző elektronikai berendezéseket szállított az Európai 
Unió koszovói jogállamiság missziójának, az EULEX Koszovónak. Időközben problémák 
adódtak a kifizetésekkel, és mivel a petíció benyújtója az EULEX pristinai illetékes 
szolgálatainak (jogi, gazdasági és biztonsági szolgálatok) küldött számtalan megkeresésére és 
e-mailjére nem kapott választ, arra kéri az Európai Parlamentet, hogy továbbítsa a petícióhoz 
mellékelt szöveget az EULEX jogi szolgálatának.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. október 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 30.

A felvetett kérdés szoros értelemben véve nem az EULEX-szel, hanem egy EUPT (európai 
uniós tervezőcsoport) szerződéssel kapcsolatos.   

Az EUPT beszerzési részlege versenyeztetésen alapuló pályázati eljárás keretében egy 
Macedónia volt jugoszláv köztársaságbeli társaságnak, az Astrexnak ítélte oda a szerződést. A 
Bizottság rendelkezésére álló információk alapján úgy tűnik, hogy az Astrex csalárd módon, 
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az EUPT engedélye nélkül és annak tudtán kívül másolatot készített az uniós 
szerződésmintáról, beleértve az EUPT vezetőjének nevét (Roy Reeve) és az EUPT 
logóját/jelvényét is, hogy azután jogellenesen alvállalkozói szerződést kössön az ATS Greece 
társasággal. 

Az EUPT jelentős problémákat tapasztalt az Astrex szolgáltatásai terén, és a szerződés 
végrehajtásának elmaradása miatt lehívta az Astrex bankgaranciáit és felbontotta a szerződést. 
Az ATS Greece közvetlenül kapcsolatba lépett az EUPT-vel, akinél kifogásolta az Astrex 
fizetésének elmaradását. Az EUPT ekkor fedezte fel, hogy az Astrex nyilvánvalóan csalárd 
módon többszörösítette az EUPT szerződésmintáját. Az EUPT levelezést folytatott az ATS 
Greece társasággal, egyértelműen tájékoztatva arról, hogy nem áll szerződéses kapcsolatban 
az EUPT-vel, és az EUPT nem segíthet neki az Astrex ellen fizetési elmaradás miatt indított 
eljárásában. Az EUPT továbbá tisztázta, hogy az EUPT kizárólag az Astrexszal állt 
szerződéses kapcsolatban, az Astrex pedig nem rendelkezett engedéllyel az EUPT logójának 
vagy az Unió szerződésmintájának használatára.

Az ATS Greece nem áll szerződéses kapcsolatban az EUPT-vel. Az EUPT nem lépett 
semmilyen hivatalos szerződéses kapcsolatba az ATS Greece társasággal, ezért felé nem 
terheli fizetési kötelezettség. Az ATS Greece kizárólag az Astrexszal szemben léphet fel 
fizetési követeléseinek ügyében.


