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Temats: Lūgumraksts Nr. 0662/2010, ko uzņēmuma ATS Holdings A.E. uzņēmuma vārdā 
iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Nikolaos Georgoulas, par EULEX
nenokārtoto maksājumu par piegādi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Minētais lūgumraksta iesniedzēja uzņēmums ar apakšuzņēmēja, elektronikas uzņēmuma 
Astrex, starpniecību, Eiropas Savienības Tiesiskuma misijai Kosovā EULEX piegādāja 
dažādas elektroniskās iekārtas. Taču problēmas radījuši nenokārtoti maksājumi, un, tā kā 
lūgumraksta iesniedzējs uz savām neskaitāmajām protesta vēstulēm un e-pasta vēstulēm 
attiecīgajiem EULEX juridiskajiem, ekonomiskajiem un drošības dienestiem Prištinā atbildes 
nav saņēmis, viņš aicina Eiropas Parlamentu lūgumrakstam pievienoto vēstuli nosūtīt EULEX
juridiskajam dienestam.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 13. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

Stingri raugoties, minētais jautājums attiecas uz EUPT (ES plānošanas grupas) līgumu, nevis 
EULEX.

Līguma konkursu pilnībā sagatavoja EUPT Iepirkuma nodaļa un piešķīra to uzņēmumam 
Astrex Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā. Saskaņā ar Komisijai pieejamo 
informāciju var secināt, ka Astrex bez EUPT ziņas krāpnieciski un bez jebkāda EUPT
pilnvarojuma nokopēja ES līguma paraugu, ietverot EUPT vadītāja vārdu (Roy Reeve) un 
EUPT logotipu/zīmotni, lai noslēgtu nelikumīgu apakšlīgumu ar uzņēmumu ATS Greece.
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EUPT saskārās ar būtiskām problēmām saistībā ar Astrex uzstādīšanas darbiem un paturēja
Astrex bankas garantijas par darbu neveikšanu, kā arī pārtrauca līgumu. ATS Greece sazinājās 
tieši ar EUPT, iesniedzot pieteikumu, ka Astrex tiem nav veikuši maksājumus, un šajā brīdī 
EUPT atklāja, ka Astrex acīmredzot krāpnieciski nokopējis EUPT līguma paraugu. EUPT
sazinājās ar ATS Greece, lai tos kategoriski informētu, ka tiem nav līgumattiecību ar EUPT un 
ka EUPT nespēj tiem palīdzēt atrisināt jautājumu par Astrex nemaksāšanu. Turklāt EUPT
skaidroja, ka EUPT vienīgās līgumattiecības bija ar Astrex un ka Astrex nebija atļauts 
izmantot EUPT logotipu vai ES līguma paraugu.

ATS Greece nav nekādu līgumattiecību ar EUPT. EUPT nav noslēgusi nekādas oficiālas 
līgumattiecības ar ATS Greece, un tai nav pienākums veikt tiem maksājumus. ATS Greece var 
tikai turpināt censties panākt maksājumu veikšanu no Astrex.


