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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om 
manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure inden for den offentlige 
transport i Vorarlberg i Østrig

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at de ansvarlige kommunale myndigheder i Vorarlberg ikke håndhæver 
EU's bestemmelser om offentlige tjenesteydelser og den dermed forbundne udbudsprocedure, 
når de giver busselskaber tilladelse til at udføre erhvervsmæssig personbefordring i den 
pågældende region. Da han mener, at den nuværende situation er kendetegnet ved 
ugennemsigtige procedurer og lemfældig håndtering af skatteborgernes penge, anmoder 
andrageren Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. april 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

Andrageren hævder, at tjenesteydelser inden for offentlig transport i Vorarlberg er blevet 
tildelt i strid med EU's regler for offentlige indkøb. Der offentliggøres angiveligt ikke udbud, 
og kommunerne favoriserer angiveligt virksomheder, som de kender, på bekostning af 
konkurrenterne. Angiveligt har de favoriserede virksomheder således uberettiget bedre 
adgang til offentlige midler. 

De anførte oplysninger kunne principielt udgøre en overtrædelse af EU's regler for offentlige 
indkøb. Oplysningerne i andragendet er dog ikke tilstrækkelige til, at der kan drages en 
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begrundet konklusion.

Hvilke europæiske regler der gælder, afhænger af måden, hvorpå den offentlige transport er 
organiseret i Vorarlberg - om der er tale om tjenesteydelseskontrakter eller 
koncessionskontrakter om tjenesteydelser. Dette fremgår ikke af andragendet, ligesom de 
berørte kommuner heller ikke er anført.

Det europæiske direktiv om offentlige indkøb 2004/18/EF1 finder kun anvendelse, hvis der er 
tale om tjenesteydelseskontrakter. I denne sag ville et offentligt udbud for hele EU være 
nødvendigt, hvis værdien af hver enkelt kontrakt overstiger ca. 200 000 EUR (den nøjagtige 
værdi afhænger af datoen for indgåelse af de enkelte aftaler). Andrageren hævder, at denne 
værdi er nået, men at der ikke har været noget offentligt udbud. Der gives dog ingen 
yderligere oplysninger.

Hvis den offentlige transport organiseres gennem koncessionskontrakter om tjenesteydelser, 
er den kun underlagt grundlæggende forpligtelser efter EU's primære lovgivning, hvis 
kontrakten er af interesse for det indre marked, dvs. hvis økonomiske aktører fra andre 
medlemsstater har udvist interesse. Der foreligger ingen oplysninger om dette. I dette tilfælde 
er der brug for en vis tidligere gennemsigtighed.

Konklusion

Oplysningerne i andragendet danner ikke tilstrækkeligt grundlag for, at Kommissionen kan gå 
videre med sagen på nuværende tidspunkt. Hvis der skulle fremkomme yderligere oplysninger 
vedrørende ovennævnte punkter, kan Kommissionen foretage en detaljeret analyse af sagen 
og tage kontakt til Østrig, såfremt sådanne oplysninger underbygger påstandene i 
andragendet. 

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 28. august 2013

I sit første svar rådede Kommissionen andrageren til at indgive en klage. Efterfølgende sendte 
andrageren en klage til Kommissionen, hvori han hævdede, at tjenesteydelser inden for 
offentlig transport i Vorarlberg er blevet tildelt i strid med EU's regler for offentlige indkøb. 
Som opfølgning har Kommissionen rettet henvendelse til Østrig gennem EU-
pilotmekanismen for at indhente detaljerede oplysninger om sagen.

En foreløbig analyse af det østrigske svar antyder, at tjenesteydelser inden for offentlig 
transport organiseres gennem tjenesteydelseskontrakter og ikke koncessionskontrakter om 
tjenesteydelser. Derfor bør direktiv 2004/17/EF finder anvendelse på disse kontrakter.

I mellemtiden har andrageren sendt et brev med yderligere oplysninger til Europa-
Parlamentet, som indeholder en rapport fra oktober 2011 fra revisionsretten i Vorarlberg om 
offentlig passagertransport i Vorarlberg. Endvidere påstår andrageren, at kun fire ud af ni 

                                               
1 EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114.
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østrigske delstater har udliciteret deres transporttjenesteydelser, dog uden at fremlægge belæg 
for påstanden.

Kommissionens tjenestegrene er i kontakt med de østrigske myndigheder med henblik på en 
løsning af den konkrete sag.

Angående andragerens påstand om, at kun fire ud af ni østrigske delstater har udliciteret deres 
transporttjenesteydelser, bedes andrageren fremlægge yderligere belæg for påstanden. 
Kommissionens tjenestegrene vil træffe alle relevante foranstaltninger for at undersøge, om 
andre overtrædelser af regler for offentlige indkøb inden for offentlige transporttjenester 
finder sted.

Konklusion
Kommissionen er i kontakt med de østrigske myndigheder, og er sikre på, at der i den 
nærmeste fremtid kan findes en løsning for at bringe eventuelle overtrædelser til ophør.

5. Kommissionens svar (REV II), modtaget den 19. december 2013

Den offentlige transporttjeneste i Vorarlberg skal betragtes som en offentlig 
tjenesteydelseskontrakt og direktiv 2004/17/EF finder således anvendelse. Som nævnt i 
Kommissionens tidligere meddelelse har Kommissionens tjenestegrene været i tæt kontakt 
med de østrigske myndigheder, der i øjeblikket er i færd med at foretage alt det forberedende 
arbejde, der kræves med henblik på at sende disse offentlige transporttjenester i Vorarlberg-
regionen i udbud

I mellemtiden har Kommissionens tjenestegrene rettet henvendelse til de østrigske 
myndigheder om situationen i de delstater, som ikke (eller næsten ikke) har offentliggjort 
udbud i Tenders Electronic Daily (TED) i perioden 2006-2013 (indtil september). 

Konklusion

Kommissionens tjenestegrene vil nøje overvåge den planlagte udbudsprocedure om de 
offentlige transporttjenester i Vorarlberg-regionen. Endvidere vil de også følge op på 
situationen i de andre delstater og træffe passende foranstaltninger.

6. Kommissionens svar (REV III), modtaget den 27. juni 2014

Som nævnt i tidligere meddelelser er Kommissionens tjenestegrene i tæt kontakt med de 
østrigske myndigheder. 

Hvad angår Vorarlberg-regionen, er de østrigske myndigheder i øjeblikket i færd med at 
foretage alt det forberedende arbejde med henblik på at sende disse tjenesteydelser inden for 
offentlig transport i udbud. Hele tildelingen af tjenesteydelser inden for den offentlige 
transport i Vorarlberg forventes at være afsluttet inden udgangen af 2016. De østrigske 
myndigheder mangler kun at afgive yderligere oplysninger med hensyn til Montafon-
regionen.

Kommissionens tjenestegrene anmodede også de østrigske myndigheder om at forklare 
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situationen med hensyn til tjenesteydelser inden for offentlig transport i yderligere fire 
delstater i Østrig (Tyrol, Salzburg, Burgenland og Kärnten). 

I delstaterne Tyrol, Kärnten og Burgenland begynder de østrigske myndigheder at sende 
tjenesteydelser inden for offentlig transport i udbud i år. Kommissionens tjenestegrene har 
anmodet om yderligere afklaring vedrørende tidsplanen for hele udbudsprocessen.

De østrigske myndigheder har endnu ikke afgivet oplysninger om delstaten Salzburg. 

Konklusion

Kommissionens tjenestegrene overvåger fortsat den planlagte udbudsprocedure om de 
offentlige transporttjenester i alle de ovennævnte østrigske delstater. 

7. Kommissionens svar (REV III), modtaget den 28. februar 2015

Efter nær kontakt med de østrigske myndigheder har Kommissionen nu indhentet nærmere 
forklaringer angående det foreliggende spørgsmål. 

Foruden Forarlberg-regionen, hvor de østrigske myndigheder har gjort alt 
forberedelsesarbejdet for udbud af de offentlige transporttjenester, forventes det, at hele 
tildelingen af tjenesteydelser inden for den offentlige transport i Vorarlberg vil være afsluttet 
inden udgangen af 2016. De østrigske myndigheder har angående Montafon-regionen 
underrettet Kommissionen om, at de offentlige transporttjenester også vil blive udbudt ved 
hjælp af proceduren for offentlige indkøb, som er offentliggjort på EU-plan.

Kommissionens tjenestegrene anmodede også de østrigske myndigheder om at forklare 
situationen med hensyn til tjenesteydelser inden for offentlig transport i yderligere fire 
delstater i Østrig (Tyrol, Salzburg, Burgenland og Kärnten). 

I delstaterne Tyrol og Kärnten begyndte de østrigske myndigheder at sende tjenesteydelser 
inden for offentlig transport i udbud i 2013. I Burgenland skulle tildelingen af kontrakter for 
offentlig jernbane- og vejtransport fra 3. december 2019 være foretaget i overensstemmelse 
med artikel 5 i forordning (EF) nr. 1370/20071. Også delstaten Salzburg har givet sine 
offentlige transporttjenester i udbud siden 2009 ved hjælp af rutepakker. 

Konklusion

Ifølge de østrigske myndigheder er eller bør offentlige transporttjenester efter en 
overgangsperiode være givet i udbud i alle de regioner, hvor der har været tvivl om den 
korrekte anvendelse af reglerne om offentlige indkøb, dvs. Vorarlberg, Tyrol, Burgenland, 
Kärnten og Salzburg.

                                               
1

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig 
personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 
1107/70 (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 1).
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