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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0045/2011 του Christian Frener, αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά με 
μη τήρηση της προβλεπόμενης από την ΕΕ διαδικασίας δημόσιων 
συμβάσεων στον τομέα των δημόσιων μεταφορών στο Vorarlberg της 
Αυστρίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διατείνεται ότι οι αρμόδιες δημοτικές αρχές στο Vorarlberg δεν εφαρμόζουν τις 
διατάξεις της ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και τις συναφείς διαδικασίες υποβολής 
προσφορών όταν χορηγούν στις εταιρείες λεωφορείων άδεια για την παροχή υπηρεσιών 
επαγγελματικής μεταφοράς προσώπων στην εν λόγω περιοχή. Ο αναφέρων ζητεί την 
παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επειδή θεωρεί ότι η εν λόγω υπόθεση 
χαρακτηρίζεται από αδιαφανείς διαδικασίες και από απερίσκεπτη χρήση των χρημάτων των 
φορολογούμενων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Απριλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών στον τομέα των δημόσιων 
μεταφορών στο Βόραρλμπεργκ ανατίθενται κατά παράβαση των κανόνων της ΕΕ περί 
δημόσιων συμβάσεων. Είθισται να μην δημοσιεύεται πρόσκληση υποβολής προσφορών και 
οι δημοτικές αρχές να ευνοούν εταιρείες που γνωρίζουν, εις βάρος των ανταγωνιστών. Κατ’ 
επέκταση, οι εν λόγω εταιρείες μπορούν να έχουν αδικαιολόγητα καλύτερη πρόσβαση στους 
δημόσιους πόρους. 
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Τα γεγονότα που περιγράφονται στην αναφορά θα μπορούσαν, κατ’ αρχήν, να συνιστούν 
παράβαση των ευρωπαϊκών κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων. Ωστόσο, οι πληροφορίες 
που παρέχονται δεν επαρκούν για να συναχθεί ένα αιτιολογημένο συμπέρασμα.

Η επιλογή των ευρωπαϊκών κανόνων που ισχύουν εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο 
είναι οργανωμένες οι υπηρεσίες στον τομέα των δημόσιων μεταφορών στο Βόραρλμπεργκ , 
δηλαδή μέσω συμβάσεων υπηρεσιών ή μέσω συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών. Στην 
αναφορά δεν διευκρινίζεται αυτό το συγκεκριμένο σημείο, όπως επίσης δεν γίνεται σαφής 
μνεία των εμπλεκομένων δημοτικών αρχών.

Η ευρωπαϊκή οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις 2004/18/ΕΚ1 θα εφαρμοζόταν μόνο στην 
περίπτωση συμβάσεων υπηρεσιών. Μια πανευρωπαϊκή πρόσκληση υποβολής προσφορών θα 
ήταν αναγκαία σε αυτή την περίπτωση, εάν η αξία της κάθε σύμβασης υπερέβαινε τα 200 000 
ευρώ περίπου (η ακριβής αξία εξαρτάται από την ημερομηνία σύναψης των συμβάσεων). Ο 
αναφέρων διατείνεται ότι το ποσό της σύμβασης αντιστοιχεί στην εν λόγω αξία, αλλά ότι δεν 
δημοσιεύθηκε σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία άλλη 
πληροφορία.

Εάν η οργάνωση του τομέα των δημόσιων μεταφορών βασίζεται σε συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών, ο τομέας αυτός υπόκειται στις βασικές υποχρεώσεις του πρωτογενούς δικαίου της 
ΕΕ, μόνο εφόσον η υπό εξέταση σύμβαση παρουσιάζει ενδιαφέρον για την εσωτερική αγορά, 
παραδείγματος χάριν εάν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από οικονομικούς φορείς άλλων κρατών 
μελών. Δεν διατίθενται πληροφορίες για το συγκεκριμένο αυτό σημείο. Σε αυτή την 
περίπτωση, θα ήταν αναγκαίο να υπάρχει εκ των προτέρων σχετική διαφάνεια.
  

Συμπέρασμα

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην αναφορά δεν παρέχουν επαρκή βάση ούτως ώστε η 
Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω το ζήτημα στο παρόν στάδιο. Εφόσον παρασχεθούν 
επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα ως άνω σημεία, η Επιτροπή δύναται να εξετάσει 
αναλυτικά την υπόθεση και, σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί του 
αναφέροντος, να επικοινωνήσει σχετικά με την Αυστρία. 

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Στην πρώτη απάντησή της, η Επιτροπή συμβούλεψε τον αναφέροντα να υποβάλει 
καταγγελία. Εν συνεχεία, ο αναφέρων υπέβαλε καταγγελία στην Επιτροπή, ισχυριζόμενος ότι 
οι συμβάσεις υπηρεσιών στον τομέα των δημόσιων μεταφορών στο Βόραρλμπεργκ 
ανατέθηκαν κατά παράβαση των κανόνων της ΕΕ περί δημόσιων συμβάσεων. Ακολούθως, οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής επικοινώνησαν με την Αυστρία μέσω του πιλοτικού μηχανισμού 
της ΕΕ, με σκοπό να λάβουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση.

                                               
1 ΕΕ L 134, της 30ης Απριλίου 2004, σ. 114.
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Από μια προκαταρκτική ανάλυση της αυστριακής απάντησης προκύπτει ότι οι επίμαχες 
υπηρεσίες στον τομέα των δημόσιων μεταφορών οργανώνονται μέσω συμβάσεων υπηρεσιών 
και όχι μέσω συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, στις εν λόγω συμβάσεις 
εφαρμόζεται η οδηγία 2004/17/EΚ.

Στο μεταξύ, ο αναφέρων απέστειλε επιστολή με πρόσθετες πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένης μίας έκθεσης του Οκτωβρίου 2011, την οποία είχε 
συντάξει το Ελεγκτικό Συνέδριο του Βόραρλμπεργκ σχετικά με την δημόσια μεταφορά 
επιβατών στο Βόραρλμπεργκ . Επιπλέον, ο αναφέρων διατείνεται στην επιστολή του αυτή ότι 
μόνο τέσσερα από τα εννέα ομόσπονδα κράτη (Bundesländer) είχαν προκηρύξει διαγωνισμό 
για τις υπηρεσίες μεταφορών, χωρίς ωστόσο να προσκομίζει περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής είναι σε επαφή με τις αυστριακές αρχές για την επίλυση της 
υπόθεσης.

Ο αναφέρων καλείται να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον ισχυρισμό του ότι 
μόνο τέσσερα από τα εννέα ομόσπονδα κράτη (Bundesländer) είχαν προκηρύξει διαγωνισμό 
για τις υπηρεσίες μεταφορών. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα προβούν σε όλες τις σχετικές 
ενέργειες για να διαπιστωθεί εάν υφίσταται οιαδήποτε άλλη παραβίαση των κανόνων περί 
δημοσίων συμβάσεων στον τομέα της παροχής υπηρεσιών δημοσίων μεταφορών.

Συμπέρασμα
Η Επιτροπή είναι σε επαφή με τις αυστριακές αρχές και είναι πεπεισμένη ότι θα μπορούσε να 
βρεθεί στο εγγύς μέλλον βιώσιμη λύση για τον αποκλεισμό ενδεχόμενων παραβιάσεων.

5. Απάντηση της Επιτροπής (II), που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2013

Οι υπηρεσίες στον τομέα των δημόσιων μεταφορών στο Βόραρλμπεργκ λογίζονται ως 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και, συνεπώς, εφαρμόζεται σε αυτές η οδηγία 2004/17/ΕΚ.  
Όπως αναφέρεται στην προηγούμενη ανακοίνωση, οι υπηρεσίες της Επιτροπής διατήρησαν 
στενές επαφές με τις αυστριακές αρχές, οι οποίες επί του παρόντος διεξάγουν όλες τις 
απαιτούμενες προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της προκήρυξης διαγωνισμών για την 
ανάθεση των συμβάσεων παροχής αυτών των υπηρεσιών στον τομέα των δημόσιων 
μεταφορών σε όλη την περιοχή του Βόραρλμπεργκ .

Στο μεταξύ, οι υπηρεσίες της Επιτροπής επικοινώνησαν με τις αυστριακές αρχές σχετικά με 
την κατάσταση των ομόσπονδων κρατών στα οποία δεν εντοπίστηκαν καθόλου (ή σχεδόν 
καθόλου) δημοσιεύσεις στη βάση δεδομένων TED για την περίοδο 2006-2013 (έως τον 
Σεπτέμβριο). 

Συμπέρασμα

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής σκοπεύουν να παρακολουθήσουν στενά τη σχεδιαζόμενη 
προκήρυξη διαγωνισμού για τις υπηρεσίες στον τομέα των δημόσιων μεταφορών στην 
περιοχή του Βόραρλμπεργκ . Επιπλέον, θα παρακολουθήσουν την κατάσταση σε άλλα 
ομόσπονδα κράτη και θα προβούν στις δέουσες ενέργειες.
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6. Απάντηση της Επιτροπής (III), που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2014

Όπως ανακοινώθηκε σε προηγούμενες ανακοινώσεις, οι υπηρεσίες της Επιτροπής βρίσκονται 
σε στενή επαφή με τις αυστριακές αρχές. 

Όσον αφορά την περιοχή του Βόραρλμπεργκ, οι αυστριακές αρχές βρίσκονται επί του 
παρόντος στο στάδιο ολοκλήρωσης όλων των προπαρασκευαστικών εργασιών που αφορούν 
την προκήρυξη διαγωνισμών για την ανάθεση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών στον 
τομέα των δημόσιων μεταφορών. Αναμένεται ότι η όλη διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων 
παροχής υπηρεσιών στον τομέα των δημόσιων μεταφορών στο Βόραρλμπεργκ θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2016. Μόνο όσον αφορά την περιοχή του Μόνταφον οι 
αυστριακές αρχές εξακολουθούν να μην έχουν παράσχει ακόμη συμπληρωματικές 
πληροφορίες.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν επίσης από τις αυστριακές αρχές να εξηγήσουν την 
κατάσταση όσον αφορά τις υπηρεσίες του τομέα των δημόσιων μεταφορών σε τέσσερα άλλα 
ομόσπονδα κράτη της Αυστρίας (του Τιρόλου, του Σάλτσμπουργκ, του Μπούργκενλαντ και 
της Καρινθίας). 

Κατά το τρέχον έτος, στα ομόσπονδα κράτη του Τιρόλου, της Καρινθίας και του 
Μπούργκενλαντ, οι αυστριακές αρχές έχουν κινήσει διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμών 
για την ανάθεση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών στον τομέα των δημόσιων μεταφορών. 
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με το 
χρονοδιάγραμμα για ολόκληρη τη διαδικασία υποβολής προσφορών.  

Όσον αφορά το ομόσπονδο κράτος του Σάλτσμπουργκ, οι αυστριακές αρχές δεν έχουν ακόμη 
παράσχει καμία πληροφορία. 

Συμπέρασμα

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξακολουθούν να παρακολουθούν τις προγραμματιζόμενες 
διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμών για την ανάθεση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 
στον τομέα των δημόσιων μεταφορών σε όλα τα προαναφερόμενα ομόσπονδα κράτη της 
Αυστρίας. 

7. Απάντηση της Επιτροπής (αναθ. IV), που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Μετά από στενές επαφές με τις αυστριακές αρχές, η Επιτροπή έχει τώρα λάβει περαιτέρω 
διευκρινίσεις σχετικά με το υπό εξέταση θέμα. 

Εκτός από την περιοχή Βόραρλμπεργκ, όπου οι αυστριακές αρχές προέβησαν σε όλες τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες που αφορούν την προκήρυξη διαγωνισμών για την ανάθεση 
των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών στον τομέα των δημόσιων μεταφορών, αναμένεται ότι η 
σχετική διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών στο σύνολό της  στην 
περιοχή Βόραρλμπεργκ θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2016.  Οι αυστριακές 
αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι θα δημοπρατήσουν επίσης και τις υπηρεσίες μεταφορών 
της περιοχής Μόνταφον μέσω της διαδικασίας δημόσιων συμβάσεων με δημοσίευση σε 
επίπεδο Ένωσης.  
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Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν επίσης από τις αυστριακές αρχές να εξηγήσουν την 
κατάσταση όσον αφορά τις υπηρεσίες του τομέα των δημόσιων μεταφορών σε τέσσερα άλλα 
ομόσπονδα κράτη της Αυστρίας (του Τιρόλου, του Σάλτσμπουργκ, του Μπούργκενλαντ και 
της Καρινθίας).  

Στα ομόσπονδα κράτη του Τιρόλου και της Καρινθίας, οι αυστριακές αρχές έχουν κινήσει 
διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμών για την ανάθεση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 
στον τομέα των δημόσιων μεταφορών το 2013. Στο ομόσπονδο κράτος του Μπούργκενλαντ, 
η ανάθεση συμβάσεων για τις δημόσιες σιδηροδρομικές και χερσαίες μεταφορές θα πρέπει, 
από την 3η Δεκεμβρίου 2019, να πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1370/20071. Επίσης, το ομόσπονδο κράτος του Σάλτσμπουργκ έχει ήδη αρχίσει 
από το 2009 να δημοπρατεί τις υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών ανά δέσμες δρομολογίων. 

Συμπέρασμα

Σύμφωνα με τις αυστριακές αρχές, οι υπηρεσίες των δημόσιων μεταφορών έχουν ήδη αρχίσει 
να δημοπρατούνται ή θα πρέπει, μετά από μια μεταβατική περίοδο, να δημοπρατηθούν σε 
όλες τις περιοχές όπου υπήρχαν αμφιβολίες σχετικά με την ορθή εφαρμογή των κανόνων για 
τις δημόσιες συμβάσεις, δηλαδή στην περιοχή Βόραρλμπεργκ και στα ομόσπονδα κράτη του 
Τιρόλο, του Μπούργκενλαντ, της Καρινθίας και του Σάλτσμπουργκ.  

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και 
την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και 1107/70 (ΕΕ L 
315 της 3.12.2007, σ. 1).


