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Tema: Peticija Nr. 0662/2010 dėl to, kad nebuvo užmokėta už EULEX pristatytas prekes, 
kurią pateikė Graikijos pilietis Nikolaos Georgoulas įmonės ATS Holdings A.E.
vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjo nurodyta įmonė per subrangovą, elektronikos įmonę Astrex, tiekė įvairią 
elektroninę įrangą EULEX, ES teisinės valstybės misijai Kosove. Tačiau kilo problemų dėl 
mokėjimo, ir kadangi nebuvo atsakyta į peticijos pateikėjo gausius skundus ir elektroninius 
laiškus atitinkamoms Prištinoje esančioms EULEX teisės, ekonomikos ir saugumo 
tarnyboms, jis prašo Europos Parlamento perduoti prie peticijos pridėtą tekstą EULEX teisės 
tarnybai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. spalio 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

„Kalbant konkrečiau, minimas klausimas susijęs su ES planavimo grupės (EUPT), o ne 
EULEX sutartimi.   

EUPT viešųjų pirkimų skyrius konkurso būdu sudarė sutartį su Buvusiosios Jugoslavijos 
Respublikos Makedonijos įmone Astrex. Remiantis Komisijos turima informacija, atrodytų, 
kad EUPT nežinant Astrex apgaulės būdu ir negavusi jokio EUPT leidimo nukopijavo ES 
sutarties modelį, taip pat vartojo EUPT vadovo vardą ir pavardę (Roy Reeve) ir naudojo 
EUPT logotipą (emblemą), kad sudarytų neteisėtą subrangos sutartį su įmone ATS Greece.
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EUPT susidūrė su didelėmis problemomis, susijusiomis su Astrex tiekta įranga, areštavo 
Astrex banko garantijas dėl sutarties nevykdymo ir nutraukė jų sutartį. ATS Greece susisiekė 
tiesiogiai su EUPT ir tvirtino, kad Astrex jiems nesumokėjo, būtent tada EUPT sužinojo, kad 
Astrex matyt apgaulės būdu atkartojo EUPT sutarties modelį. EUPT susirašinėjo su įmone 
ATS Greece, kad ją kategoriškai informuotų, jog su EUPT ji neturi jokių sutartinių santykių ir 
jog EUPT negali jai padėti siekiant gauti iš Astrex nesumokėtus pinigus. Be to, EUPT 
paaiškino, kad EUPT sieja sutartiniai santykiai tik su Astrex ir kad Astrex neturi leidimo 
naudoti EUPT logotipo arba ES sutarties modelio.

Įmonė ATS Greece su EUPT nesieja jokie sutartiniai santykiai. EUPT neužmezgė jokių 
sutartinių santykių su įmone ATS Greece ir nėra įsipareigojusi jai sumokėti. Įmonė ATS 
Greece gali tik siekti, kad Astrex sumokėtų.“


