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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0684/2011 af Metodi Botrovliev, bulgarsk statsborger, for 
"Biocontrol Corporation Ltd.", om påståede uregelmæssigheder i forbindelse med 
et offentligt udbud vedrørende myggebekæmpelse i byen Russe og omegn

1. Sammendrag

Andrageren repræsenterer ovennævnte virksomhed, der tilbyder skadedyrbekæmpelse og er 
anerkendt af det bulgarske sundhedsministerium. I marts 2011 offentliggjorde 
kommunalbestyrelsen i den bulgarske by Russe en udbudsannonce vedrørende 
myggebekæmpelse i Russe og en række nærliggende landsbyer, hvortil andragerens 
virksomhed afgav tilbud. I den efterfølgende udbudsprocedure blev denne imidlertid fravalgt, 
og andrageren betvivler, at dette fandt sted på grundlag af objektive kriterier. Da andrageren 
derfor mener, at der i indeværende sag er tale om en misligholdelse af EU's gældende 
udbudsregler, anmoder han Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. oktober 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Andrageren havde afgivet bud i forbindelse med et offentligt udbud vedrørende 
myggebekæmpelse i byen Russe, som afholdtes af kommunen ved samme navn. Andragerens 
bud afvistes. 
Andrageren mener, at denne afvisning udgør en overtrædelse af reglerne for offentlige udbud.

EU-lovrammen for offentlige tjenesteydelseskontrakter, såsom den omhandlede kontrakt, er 
fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om 
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samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, 
offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Anvendelsen af 
dette direktiv er betinget af de i direktivets artikel 7 fastlagte tærskelværdier.

Ifølge de oplysninger, som Kommissionens tjenestegrene er i besiddelse af, udgør beløbet på 
den offentlige kontrakt vedrørende myggebekæmpelse i byen Russe ca. 15.000 euro. Hertil 
kommer, at opfyldelsen af den pågældende kontrakt skulle være afsluttet inden den 
31.10.2011.

Afsluttende udtalelse

På baggrund af størrelsen af den pågældende kontrakt, som klart placerer denne uden for 
direktivets anvendelsesområde, og i betragtning af at kontrakten burde være fuldt opfyldt på 
nuværende tidspunkt, griber Kommissionens tjenestegrene ikke ind i den foreliggende sag."


