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Suġġett: Petizzjoni 0684/2011, imressqa minn Metodi Botrovliev, ta’ ċittadinanza 
Bulgara, f’isem il-“Biocontrol Corporation Ltd.”, dwar l-allegati 
irregolaritajiet b’konnessjoni ma’ kuntratt pubbliku għall-kontroll tan-
nemus fil-belt ta’ Ruse u fil-madwar

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirrappreżenta l-kumpanija msemmija hawn fuq, li tipprovdi servizzi ta’ 
kontroll tal-parassiti u li hija akkreditata mill-Ministeru tas-Saħħa Bulgaru. F’Marzu 2011, l-
awtorità lokali fil-belt Bulgara ta’ Ruse ppubblikat avviż dwar kuntratt pubbliku għall-
kontroll tan-nemus f’Ruse u f’numru ta’ villaġġi fil-viċinanzi, li għalih il-kumpanija tal-
petizzjonant ippreżentat offerta. Matul il-proċedura ta’ sejħa għall-offerti sussegwenti, 
madankollu, l-offerta tagħha ġiet miċħuda u l-petizzjonant għandu dubji dwar jekk dan seħħx 
abbażi ta’ kriterji oġġettivi. Għalhekk, billi l-petizzjonant huwa tal-fehma li dan huwa każ ta’ 
nuqqas ta’ konformità mar-regoli applikabbli tal-UE dwar il-kuntratti pubbliċi, huwa jistieden 
lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga l-każ.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Ottubru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ April 2012

Il-petizzjonant ipparteċipa fi proċedura ta’ kuntratt pubbliku għall-kontroll tan-nemus fil-belt 
ta’ Ruse, organizzata mid-distrett tal-istess isem. L-offerta tiegħu ġiet miċħuda. 
Il-petizzjonant iqis li din iċ-ċaħda tikkostitwixxi ksur tar-regolament dwar il-kuntratti 
pubbliċi.
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Il-qafas regolatorju Ewropew tal-kuntratti pubbliċi ta’ servizzi, bħall-kuntratt inkwistjoni, 
huwa bbażat fuq id-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
31 ta’ Marzu 2004 dwar il-koordinazzjoni ta’ proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti għal 
xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi. L-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva hija soġġetta għal-limiti stabbiliti fl-Artikolu 7 tagħha. 
Għas-servizzi dan il-limitu huwa ta’ EUR 193 000.

Skont l-informazzjoni fil-pussess tal-persunal tal-Kummissjoni, l-ammont tal-kuntratt 
pubbliku għall-kontroll tan-nemus fil-belt ta’ Ruse jammonta għal madwar EUR 15 000. 
Barra minn hekk, il-kuntratt inkwistjoni għandu jitlesta qabel il-31.10.2011.

Konklużjoni

Fir-rigward tal-ammont tal-kuntratt inkwistjoni li jpoġġih biċ-ċar barra l-kamp ta' 
applikazzjoni tad-Direttiva u billi l-kuntratt għandu jiġi eżegwit kollu sad-data tal-lum, il-
persunal tal-Kummissjoni ma jintervjenix f'dan il-każ.


