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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0684/2011, ingediend door Metodi Botrovliev (Bulgaarse 
nationaliteit), namens "Biocontrol Corporation Ltd.", over vermeende 
onregelmatigheden rond een openbare aanbesteding voor de bestrijding van 
muggen in de stad Roese en omstreken

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant vertegenwoordigt bovenstaande onderneming, die zich bezighoudt met 
ongediertebestrijding en wordt erkend door het Bulgaarse ministerie van Volksgezondheid. In 
maart 2011 heeft de gemeenteraad van de Bulgaarse stad Roese een aanbesteding 
uitgeschreven voor de bestrijding van muggen in Roese en een aantal omliggende dorpen. Het 
bedrijf van rekwestrant heeft hierop ingeschreven. In de daarop volgende 
aanbestedingsprocedure werd bedrijf van rekwestrant echter afgewezen, en rekwestrant 
betwijfelt of dit op grond van objectieve criteria is gebeurd. Rekwestrant meent dat hier 
sprake is van een schending van de bepalingen van de EU inzake aanbestedingen en verzoekt 
derhalve het Europees Parlement de zaak te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 oktober 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

Rekwestrant nam deel aan de openbare aanbestedingsprocedure voor de bestrijding van 
muggen in de agglomeratie van Roese, georganiseerd door de gemeente met dezelfde naam. 
Zijn aanbod werd geweigerd.
Rekwestrant is van mening dat deze weigering een overtreding vormt van de regels voor 
openbare aanbestedingen.
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Het Europees wetgevend kader voor openbare aanbestedingen van diensten, zoals de 
aanbesteding in kwestie, is vastgelegd in richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en 
van de Raad van 31 maart 2004 betreffende het coördineren van de plaatsing van 
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. De toepassing van die richtlijn is 
onderhevig aan de drempels bepaald in artikel 7 van de richtlijn. Voor diensten ligt die 
drempel op 193.000 euro.

Volgens de informatie in bezit bij de diensten van de Commissie, loopt het bedrag van de 
openbare aanbesteding voor de ongediertebestrijding in de agglomeratie van Roese op tot 
ongeveer 15.000 euro. Bovendien moest de uitvoering van het contract in kwestie voltooid 
zijn voor 31 oktober 2011.

Conclusie

Rekening houdend met het bedrag van het contract in kwestie, wat het duidelijk buiten de 
werkingssfeer van de richtlijn plaatst en gezien de aanbesteding heden reeds volledig voltooid 
had moeten zijn, zullen de diensten van de Commissie niet tussenbeide komen in huidig 
geval.


