
CM\1052675BG.doc PE487.822v05-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по петиции

28.2.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0045/2011, внесена от Кристиан Френер, с австрийско 
гражданство, относно неспазването на процедурите на ЕС за възлагане 
на обществени поръчки в областта на обществения транспорт във 
Форарлберг, Австрия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че компетентните общински органи във Форарлберг 
не прилагат разпоредбите на ЕС относно обществените услуги и свързаните с тях 
процедури за възлагане на обществени поръчки при предоставянето на лиценз на 
дружествата за автобусни превози за предоставяне на търговски транспортни услуги в 
рамките на въпросния регион. Тъй като той счита, че настоящата ситуация се 
характеризира с непрозрачни процедури и с неправомерно използване на парите на 
данъкоплатците, вносителят на петицията призовава Европейския парламент да се 
намеси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 април 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Вносителят на петицията твърди, че услугите в областта на обществения транспорт във 
Форарлберг се възлагат в нарушение на европейските правила за възлагане на 
обществени поръчки. Не се обявява търг и общините предпочитат дружества, които 
познават, в ущърб на техните конкуренти. Така предпочетените дружества получават 
неоправдано по-голям достъп до обществените средства. 
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Посочените факти по принцип могат да представляват нарушение на европейските 
правила за възлагане на обществени поръчки. Предоставената информация в петицията 
обаче не е достатъчна, за да се направи обосновано заключение.

Кои европейски правила ще се прилагат зависи от начина, по който са организирани 
услугите в областта на обществения транспорт във Форарлберг – дали чрез договори за 
услуги или чрез концесия. Това не е уточнено в петицията, не се споменава и кои са 
засегнатите общини.

Европейската директива за възлагане на обществени поръчки 2004/18/EО1 може да се 
прилага единствено при договори за услуги. В такъв случай би трябвало да се обяви 
общоевропейски търг, ако стойността на всеки договор надвишава приблизително 
200 000 EUR (точната стойност зависи от датата на сключване на договорите). 
Вносителят на петицията твърди, че тази стойност е достигната, но не е публикувана 
покана за участие в търг. Повече информация обаче не е дадена.

Ако общественият транспорт е организиран чрез концесии на услуги, само от основни 
задължения по силата на първичното право на ЕС зависи дали договорът представлява 
интерес за вътрешния пазар, т.е. дали икономически оператори от други държави 
членки са проявили интерес. По този въпрос няма информация. Необходимо e да има 
предварителна яснота за този случай.
  

Заключение

На този етап информацията в петицията не дава достатъчно основания на Комисията да 
разгледа по-подробно въпроса. Ако бъде получена допълнителна информация по 
гореописаните точки, тя може да анализира случая подробно и да се свърже с Австрия, 
в случай че данните потвърдят твърденията в петицията. 

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 28 август 2013 г.

В първото си съобщение Комисията посъветва вносителя на петицията да подаде 
жалба. Вследствие вносителят на петицията подаде жалба, твърдейки че услугите в 
областта на обществения транспорт във Форарлберг се възлагат в нарушение на 
европейските правила за възлагане на обществени поръчки. В своите последващи 
действия службите на Комисията се свързаха с Австрия посредством механизма „Пилот 
ЕС“ (EU-Pilot), за да получат подробна информация по случая.

Първоначален анализ на отговора на Австрия предполага, че въпросните услуги в 
областта на обществения транспорт се извършват чрез обществени поръчки за услуги, 
не чрез концесии за услуги. Последствието ще бъде приложението на Директива 
2003/17/ЕО към тези поръчки.

                                               
1 OВ ЕС L 134, 30 април 2004 г., стр. 114.
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Междувременно вносителят на петицията е изпратил писмо с допълнителна 
информация до Европейския парламент, което включва и доклад от октомври 2011 г. на 
Сметната палата на Форарлберг относно пътническия обществен транспорт във 
Форарлберг. Освен това в своето писмо вносителят на петицията твърди, че само 
четири от общо деветте федерални провинции ще отдадат на търг обществения 
транспорт, без обаче да предостави други допълнителни доказателства за това.

Службите на Комисията поддържат контакт с австрийските органи, с цел да се намери 
решение на дадения случай.

По отношение на твърдението на вносителя на петицията, че само четири от деветте 
федерални провинции ще отдадат на търг услугите на обществен транспорт, любезно се 
приканва вносителят на петицията да предостави друга допълнителна информация. 
Службите на комисията ще предприемат всички съответни мерки, за да се провери 
наличието на всяко друго нарушение на правилата за обществените поръчки в областта 
на услугите на обществен транспорт.

Заключение
Комисията поддържа контакт с австрийските органи и е убедена, че може да бъде 
намерено решение за премахването на възможни нарушения в близко бъдеще.

5. Отговор от Комисията (II), получен на 19 декември 2013 г.

Услугите за обществен транспорт във Форарлберг трябва да се разглеждат като 
договори за обществени услуги и по този начин се прилага Директива 2004/17/ЕО.  
Както беше съобщено в предишното ѝ съобщение, службите на Комисията наистина 
установиха тесен контакт с австрийските органи, които понастоящем са на етап 
извършване на подготвителната дейност, необходима за организирането на търгове за 
услугите за обществен транспорт в региона на Форарлберг.

Междувременно службите на Комисията отправиха запитване до австрийските органи 
относно ситуацията, в която се намират тези федерални провинции, за които няма 
публикации (или почни не съществуват такива) в базата данни TED за периода 
2006/2013 г. (до месец септември). 

Заключение

Службите на Комисията предвиждат да проследят отблизо заплануваното организиране 
на търг за услугите за обществен транспорт в региона на Форарлберг. Освен това те ще 
проследят също така ситуацията в другите федерални провинции и ще предприемат 
съответните действия.

6. Отговор от Комисията (REV III), получен на 27 юни 2014 г.

Както беше съобщено в предишните съобщения, службите на Комисията поддържат 
тесен контакт с австрийските органи. 
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Що се отнася до региона на Форарлберг, австрийските органи са на етап извършване на 
всички подготвителни дейности за организирането на търгове за услугите за обществен 
транспорт. Очаква се цялото разпределяне на предоставянето на услугите за обществен 
транспорт във Форарлберг да бъде завършено до края на 2016 г. Само по отношение на 
региона на Монтафон австрийските органи все още трябва да предоставят 
допълнителна информация.

Службите на Комисията също така поискаха от австрийските органи да обяснят 
ситуацията по отношение на услугите за обществен транспорт в четири допълнителни 
федерални провинции в Австрия (Тирол, Залцбург, Бургенланд и Каринтия). 

Във федералните провинции Тирол, Каринтия и Бургенланд австрийските органи 
започват организирането на търгове за услугите за обществен транспорт през тази 
година. Службите на Комисията поискаха допълнително разясняване на графика за 
целия процес на организиране на търгове.  

По отношение на федерална провинция Залцбург австрийските органи все още не са 
предоставили никаква информация. 

Заключение

Службите на Комисията продължават последващите действия относно планираното 
организиране на търгове за услуги за обществен транспорт във всички австрийски 
федерални провинции, посочени по-горе. 

7. Отговор от Комисията (REV ІV), получен на 28 февруари 2015 г.

След близки контакти с австрийските органи Комисията вече получи допълнителни 
разяснения по въпроса. 

Освен по отношение на региона Форарлберг, австрийските органи са изпълнили всички 
подготвителни дейности по организирането на търгове за услугите за обществен 
транспорт, очаква се цялото предоставяне на услугите за обществен транспорт във 
Форарлберг да приключи до края на 2016 г. Австрийските органи информираха 
Комисията, че обществените транспортни услуги в региона Монтафон също ще бъдат 
предоставени чрез търг посредством процедура за възлагане на обществена поръчка, 
публикувана на равнището на Съюза.  

Службите на Комисията също така поискаха от австрийските органи да обяснят 
ситуацията по отношение на услугите за обществен транспорт в четири допълнителни 
федерални провинции в Австрия (Тирол, Залцбург, Бургенланд и Каринтия). 

Във федералните провинции Тирол и Каринтия австрийските органи са започнали 
организирането на търгове за услугите за обществен транспорт през 2013 г. Във 
федерална провинция Бургенланд възлагането на обществени поръчки за железопътен 
и шосеен транспорт, считано от 3 декември 2019 г., следва да се извърши в 
съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 1370/20071. Също така федерална 

                                               
1 Регламент (EО) № 1370/2007 на Европейския парламент и Съвета от 23 октомври 2007 г. относно 
обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на 
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провинция Залцбург организира търгове за своите услуги за обществен транспорт чрез 
маршрутни пакети. 

Заключение

Според австрийските органи във всички региони, в които е имало съмнения относно 
правилното прилагане на правилата за възлагане на обществени поръчки, т.е. 
Форарлберг, Тирол, Бургенланд, Каринтия и Залцбург, обществените транспортни 
услуги са или следва след преходен период да бъдат предоставени чрез възлажане на 
обществена поръчка.  

                                                                                                                                                  
Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета, ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 1.


