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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0662/2010, adresată de Nikolaos Georgoulas, de cetățenie elenă, în 
numele firmei ATS Holdings A.E., privind neplata pentru livrările către 
Eulex

1. Rezumatul petiției

Firma mai sus menționată care aparține petiționarului, furniza, prin intermediul unui 
subcontractant, firma de electronice Astrex, diferite obiecte de echipament electronic către 
Eulex, misiunea UE privind consolidarea statului de drept în Kosovo. Cu toate acestea, au 
intervenit probleme legate de plată și întrucât nu s-au primit răspunsuri la nenumăratele cereri 
și emailuri adresate de petiționar serviciilor juridice, economice și de securitate relevante ale 
Eulex în Priština, acesta solicită ca Parlamentul European să trimită un document, atașat 
petiției și adresat serviciului juridic al Eulex.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 octombrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

În termeni stricți, chestiunea în cauză se referă la un contract cu o EPUE (echipă de 
planificare a UE), și nu cu EULEX.

Contractul a fost licitat în mod concurențial de către Secția de achiziții a EPUE și acordat unei 
societăți din fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, denumită Astrex. Conform informațiilor 
puse la dispoziția Comisiei, se pare că, fără știrea EPUE, în mod fraudulos și fără niciun fel de 
autorizație din partea EPUE, Astrex a copiat modelul contractului cu UE, inclusiv utilizarea 
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numelui președintelui EPUE (Roy Reeve) și a logoului/insignei EPUE, pentru a intra într-un 
subcontract ilegal cu o firmă denumită ATS Greece.

EPUE s-a confruntat cu probleme semnificative cu echipamentul furnizat de firma Astrex, a 
confiscat garanțiile bancare ale firmei pentru neperformanță și a reziliat contractul cu aceasta. 
EPUE a fost contactată în mod direct de ATS Greece care pretindea că nu a fost plătită de 
Astrex și în acel moment EPUE a aflat că Astrex părea că ar fi copiat în mod fraudulos 
modelul contractului cu EPUE. EPUE a corespondat cu ATS Greece pentru a-i informa în 
mod categoric că nu au avut nicio relație contractuală cu EPUE și că EPUE nu este în măsură 
să îi ajute în urmărirea pentru neplată a Astrex. În plus, EPUE a clarificat faptul că singura sa 
relație contractuală a fost cu Astrex și că Astrex nu a avut nicio autorizație de a utiliza logoul 
EPUE sau modelul de contract al UE.

ATS Greece nu deține nicio relație contractuală cu EPUE. EPUE nu a intrat în nicio relație 
contractuală oficială cu ATS Greece și nu are nicio obligație de plată către această societate. 
ATS Greece are singura posibilitate de a urmări Astrex pentru plată.


